
PA\912931EL.doc PE496.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

2011/0359(COD)

19.9.2012

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο 
οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος
(COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

Συντάκτης  γνωμοδότησης: Jürgen Creutzmann



PE496.380v01-00 2/59 PA\912931EL.doc

EL

PA_Legam



PA\912931EL.doc 3/59 PE496.380v01-00

EL

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 προκάλεσε αμφιβολίες ως προς την εύρυθμη λειτουργία 
του ευρωπαϊκού συστήματος υποχρεωτικού ελέγχου, ιδίως όσον αφορά τις οντότητες 
δημοσίου συμφέροντος. Ενώ οι ανεπάρκειες του τραπεζικού τομέα ίσως οφείλονταν στην 
έλλειψη κατάλληλης εποπτείας και επαρκών ρυθμιστικών διασφαλίσεων, διατυπώθηκαν 
εκκλήσεις να βελτιωθεί το σύστημα υποχρεωτικού ελέγχου προκειμένου να ενισχυθεί η 
προστασία των επενδυτών σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύουν οι 
επιχειρήσεις. Το αν η ύπαρξη πληρέστερων ελεγκτικών κανόνων θα μπορούσε να 
αποσοβήσει την κρίση, είναι θέμα προς συζήτηση. Όπως και να έχει όμως το πράγμα, μια 
ευρωστότερη ελεγκτική διαδικασία και μια δυναμικότερη ελεγκτική αγορά εμφανίζουν 
προστιθέμενη αξία. Για τον λόγο αυτό, ο συντάκτης γνωμοδότησης καλωσορίζει την πρόταση 
της Επιτροπής.

Άξονας του σχεδίου γνωμοδότησης είναι η ενίσχυση της ποιότητας του ελέγχου, της 
ανεξαρτησίας του ελεγκτή και της προστασίας των επενδυτών. Χρειάζεται ιδιαίτερα να 
τονιστεί η σχέση ανάμεσα στον ελεγκτή της ελεγχόμενης οντότητας και μια ενισχυμένη 
ελεγκτική επιτροπή που εκπροσωπεί τους επενδυτές.  Ο συντάκτης γνωμοδότησης δεν θα 
επιθυμούσε να εμπλακεί στη συζήτηση για το αν θα ήταν προτιμότερο να ενσωματωθεί ο 
κανονισμός στην υπάρχουσα οδηγία, αλλά υπογραμμίζει την αλληλοσύνδεση με την εταιρική 
διακυβέρνηση, κάτι που ίσως θα δικαιολογούσε μια ελαστικότερη προσέγγιση, ώστε να 
αφεθούν στα κράτη μέλη περιθώρια για την προσαρμογή των διατάξεων στο εθνικό τους 
πλαίσιο.

Η ανάλυση δείχνει ότι η ελεγκτική αγορά είναι πολύ συγκεντρωμένη – μέχρι του σημείου να 
υπάρχει σε ορισμένα κράτη μέλη σημαντικά μειωμένη ευχέρεια επιλογής, αφού ένα ή δύο 
μεγάλα ελεγκτικά γραφεία δεσπόζουν στην αγορά. Ο συντάκτης γνωμοδότησης διατηρεί 
αμφιβολίες για το αν η πρόταση της Επιτροπής θα μπορέσει πραγματικά να αλλάξει την 
τωρινή κατάσταση της αγοράς και να σπάσει τα υπάρχοντα ολιγοπώλια. Ο στόχος αυτός θα 
μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με δραστικές παρεμβάσεις στην αγορά, αλλά είναι αμφίβολη η 
αναλογικότητα τέτοιων μέτρων. Επιπλέον, μερικά από τα προτεινόμενα μέτρα θα μπορούσαν 
στην πραγματικότητα να επιφέρουν μεγαλύτερη συγκέντρωση της αγοράς και θα πρέπει 
επομένως να εξεταστούν προσεκτικά.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει τα μέτρα που αποσκοπούν σε βελτίωση της 
ποιότητας των ελέγχων και ενίσχυση της ανεξαρτησίας των ελεγκτών. Εντούτοις, 
οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο θα πρέπει να είναι αναλογικό σε σχέση με τον επιδιωκόμενο 
στόχο. Για τον λόγο αυτό, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να επανεξεταστούν ή 
τουλάχιστον να προσαρμοστούν οι εκτενέστερες παρεμβάσεις στην αγορά που περιέχονται 
στην πρόταση, δηλαδή ο περιορισμός των συναφών υπηρεσιών χρηματοοικονομικού ελέγχου 
και η έννοια της υποχρεωτικής εξωτερικής εναλλαγής. Μολονότι η εναλλαγή αυτή έχει τα 
πλεονεκτήματά της, όπως μια αυξημένη ανεξαρτησία του ελεγκτή, προκαλεί επίσης, με την 
προτεινόμενη μορφή της, τον κίνδυνο περαιτέρω συγκέντρωσης της αγοράς, μειωμένης 
ευχέρειας επιλογής ελεγκτικού γραφείου και χαμηλότερης ποιότητας των ελέγχων στα πρώτα 
χρόνια μετά την εναλλαγή. Κατά συνέπεια, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να αυξηθεί 
η μέγιστη διάρκεια των ελεγκτικών εντολών.
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Ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να ενισχυθεί σημαντικά η θέση της ελεγκτικής 
επιτροπής. Πρώτα απ’ όλα, θα πρέπει να πραγματοποιείται κάθε 7 χρόνια μια διαδικασία 
υποβολής προσφορών, η οποία θα επιτρέπει σε όλους τους ενδιαφερόμενους ελεγκτές ή 
ελεγκτικά γραφεία να προτείνουν τις υπηρεσίες τους, με αποτέλεσμα να γίνει διαφανέστερη η 
διαδικασία επιλογής και να έχει η ελεγκτική επιτροπή περισσότερη ευχέρεια επιλογής και τη 
δυνατότητα να επιλέξει το καταλληλότερο ελεγκτικό γραφείο. Σε ολόκληρη τη διάρκεια της 
διαδικασίας επιλογής ελεγκτή, η ελεγκτική επιτροπή θα πρέπει να εκπροσωπεί την 
ελεγχόμενη οντότητα και να διεξάγει τις διαπραγματεύσεις. Επιπλέον, οι επενδυτές 
χρειάζεται να ενισχυθούν, π.χ. με το να υπόκεινται σε έγκριση της ελεγκτικής επιτροπής όλες 
οι σχετιζόμενες με τον έλεγχο υπηρεσίες, κάτι που μειώνει τους κινδύνους για την 
ανεξαρτησία του ελεγκτή.

Η συμπληρωματική έκθεση προς την ελεγκτική επιτροπή και το εποπτικό όργανο γίνεται 
απερίφραστα δεκτή από τον συντάκτη γνωμοδότησης, καθώς αυξάνει τις παρεχόμενες 
πληροφορίες και είναι ο καταλληλότερος τρόπος για την εξέταση κρίσιμων ζητημάτων, όπως 
είναι η εφαρμογή της αρχής της συνέχισης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι 
αδυναμίες των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Στην 
έκθεση αυτή πρέπει να γίνεται αναλυτική αναφορά στην ποιότητα των οικονομικών 
καταστάσεων που δημοσιεύονται από τους εκτελεστικούς ιθύνοντες. Γι’ αυτό ακριβώς ο 
συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να μετακινηθούν αρκετά στοιχεία από τη δημόσια 
έκθεση ελέγχου στη συμπληρωματική έκθεση, δεδομένου ότι είναι προς όφελος των 
επενδυτών να δίνονται περισσότερες πληροφορίες στα όργανα που τους εκπροσωπούν και 
διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση της οντότητας, αντί να καθίστανται οι πληροφορίες 
διαθέσιμες στο κοινό που δεν είναι εξοικειωμένο με την οντότητα.

Σε επίπεδο αρχής, θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο περιορισμού των υπηρεσιών που 
παρέχονται στην ελεγχόμενη οντότητα πέραν του υποχρεωτικού ελέγχου, καθώς αυτές είναι 
δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του ελεγκτή αν οι πρόσθετες αμοιβές είναι 
δυσανάλογες σε σχέση με το ύψος αμοιβών του ελέγχου. Ωστόσο, μερικές από τις 
αναφερόμενες υπηρεσίες συνδέονται στενά με το ελεγκτικό έργο και εκείνος που μπορεί να 
τις παράσχει αποτελεσματικότερα, ή ενίοτε ο μόνος που μπορεί να τις παράσχει, είναι ο 
ελεγκτής. Θα παρέβαινε επομένως την αναλογικότητα ο καθορισμός ενός αυθαίρετου ορίου, 
το οποίο δεν θα προσαρμοζόταν στη συγκεκριμένη κατάσταση ή την πολυπλοκότητα της 
οντότητας σε σχέση με τις αμοιβές του ελέγχου. Αντ’ αυτού, ο συντάκτης γνωμοδότησης 
προτείνει να απαγορευτούν οι μη ελεγκτικές υπηρεσίες και να κατονομαστούν ρητά οι 
σχετιζόμενες με τον έλεγχο και οι άλλες υπηρεσίες διασφάλισης, οι οποίες να υπόκεινται σε 
προηγούμενη έγκριση της ελεγκτικής επιτροπής. Επιπλέον, απαιτείται από τον ίδιο τον 
ελεγκτή να αποφεύγει οποιεσδήποτε απειλές κατά της ανεξαρτησίας του και να μεριμνά για 
κατάλληλες διασφαλίσεις. Προκειμένου να υπάρχουν περιθώρια για νέες υπηρεσίες στο 
μέλλον, δεν πρέπει να είναι κλειστός ο κατάλογος ούτε των απαγορευμένων ούτε των 
επιτρεπόμενων υπηρεσιών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:
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Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η κατάλληλη εσωτερική οργάνωση των 
νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών 
γραφείων συμβάλλει στην πρόληψη 
απειλών για την ανεξαρτησία τους. Ως εκ 
τούτου, οι ιδιοκτήτες ή οι μέτοχοι ενός 
ελεγκτικού γραφείου, καθώς και όσοι το 
διευθύνουν, δεν θα πρέπει να επεμβαίνουν 
στη διενέργεια ενός υποχρεωτικού ελέγχου 
με οποιονδήποτε τρόπο που να θέτει σε 
κίνδυνο την ανεξαρτησία και την 
αντικειμενικότητα του νόμιμου ελεγκτή 
που διενεργεί το υποχρεωτικό έλεγχο εκ 
μέρους του ελεγκτικού γραφείου. Επίσης, 
οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά 
γραφεία θα πρέπει να θεσπίζουν 
κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές και 
διαδικασίες σε σχέση με τους 
εργαζομένους ή άλλα πρόσωπα που 
συμμετέχουν στη δραστηριότητα 
υποχρεωτικού ελέγχου εντός των 
οργανισμών τους ώστε να εξασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση με τις καταστατικές τους 
υποχρεώσεις. Αυτές οι πολιτικές και 
διαδικασίες θα πρέπει να επιδιώκουν ιδίως 
την πρόληψη και την αντιμετώπιση 
οποιασδήποτε απειλής για την 
ανεξαρτησία των ελεγκτών και να 
εξασφαλίζουν την ποιότητα, την 
ακεραιότητα και την ενδελέχεια του 
υποχρεωτικού ελέγχου. Οι εν λόγω 
πολιτικές και διαδικασίες θα πρέπει να 
είναι ανάλογες της κλίμακας και της 
πολυπλοκότητας της επιχείρησης του 
νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού 
γραφείου.

(8) Η κατάλληλη εσωτερική οργάνωση των 
νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών 
γραφείων συμβάλλει στην πρόληψη 
απειλών για την ανεξαρτησία τους. Ως εκ 
τούτου, οι ιδιοκτήτες ή οι μέτοχοι ενός 
ελεγκτικού γραφείου, καθώς και όσοι το 
διευθύνουν, δεν θα πρέπει να επεμβαίνουν 
στη διενέργεια ενός υποχρεωτικού ελέγχου 
με οποιονδήποτε τρόπο που να θέτει σε 
κίνδυνο την ανεξαρτησία και την 
αντικειμενικότητα του νόμιμου ελεγκτή 
που διενεργεί το υποχρεωτικό έλεγχο εκ 
μέρους του ελεγκτικού γραφείου. Επίσης, 
οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά 
γραφεία θα πρέπει να θεσπίζουν 
κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές και 
διαδικασίες σε σχέση με τους 
εργαζομένους ή άλλα πρόσωπα που 
συμμετέχουν στη δραστηριότητα 
υποχρεωτικού ελέγχου εντός των 
οργανισμών τους ώστε να εξασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση με τις καταστατικές τους 
υποχρεώσεις. Αυτές οι πολιτικές και 
διαδικασίες θα πρέπει να επιδιώκουν ιδίως 
την πρόληψη και την αντιμετώπιση 
οποιασδήποτε απειλής για την 
ανεξαρτησία των ελεγκτών και να 
εξασφαλίζουν την ποιότητα, την 
ακεραιότητα και την ενδελέχεια του 
υποχρεωτικού ελέγχου. Οι εν λόγω 
πολιτικές και διαδικασίες θα πρέπει να 
είναι ανάλογες της κλίμακας και της 
πολυπλοκότητας της επιχείρησης του 
νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού 
γραφείου και των ελεγχόμενων 
οντοτήτων.

Or. en
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Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η παροχή υπηρεσιών πέραν του 
υποχρεωτικού ελέγχου σε ελεγχόμενες 
οντότητες από νόμιμους ελεγκτές, 
ελεγκτικά γραφεία ή μέλη των δικτύων 
τους μπορεί να θέτει σε κίνδυνο την 
ανεξαρτησία τους. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει ο νόμιμος ελεγκτής, το ελεγκτικό 
γραφείο και τα μέλη των δικτύων τους να 
μην παρέχουν μη ελεγκτικές υπηρεσίες 
στις ελεγχόμενες οντότητες. Η παροχή μη 
ελεγκτικών υπηρεσιών από ένα ελεγκτικό 
γραφείο σε μια εταιρεία πρέπει να 
συνεπάγεται ότι το εν λόγω ελεγκτικό 
γραφείο δεν διενεργεί υποχρεωτικό έλεγχο 
της εταιρείας αυτής. Το γεγονός αυτό θα 
οδηγούσε στη μείωση των ελεγκτικών 
γραφείων που είναι διαθέσιμα να 
διενεργούν υποχρεωτικό έλεγχο ιδίως σε 
σχέση με τον έλεγχο οντοτήτων δημοσίου 
συμφέροντος, στην αγορά των οποίων 
υπάρχει υψηλή συγκέντρωση. Ως 
αποτέλεσμα, για να διασφαλιστεί 
ελάχιστος αριθμός ελεγκτικών γραφείων 
που είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες 
ελέγχου σε μεγάλες οντότητες δημοσίου 
συμφέροντος, πρέπει να ζητείται από τα 
μεγάλα ελεγκτικά γραφεία να εστιάζουν 
την επαγγελματική τους δραστηριότητα 
στη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου και 
να μην επιτρέπεται να αναλαμβάνουν 
άλλες υπηρεσίες που δεν συνδέονται με τη 
λειτουργία υποχρεωτικού ελέγχου, όπως 
συμβουλευτικές υπηρεσίες.

(11) Η παροχή υπηρεσιών πέραν του 
υποχρεωτικού ελέγχου σε ελεγχόμενες 
οντότητες από νόμιμους ελεγκτές, 
ελεγκτικά γραφεία ή μέλη των δικτύων 
τους μπορεί να θέτει σε κίνδυνο την 
ανεξαρτησία τους. Ως εκ τούτου, 
ενδείκνυται να απαιτηθούν διασφαλίσεις 
για τη μείωση των απειλών κατά της 
ανεξαρτησίας και προηγούμενη έγκριση 
της ελεγκτικής επιτροπής της 
ελεγχόμενης οντότητας για οποιεσδήποτε 
υπηρεσίες τέτοιου είδους, καθώς και να 
απαγορευθεί η παροχή μη ελεγκτικών 
υπηρεσιών. Η παροχή μη ελεγκτικών 
υπηρεσιών από ένα ελεγκτικό γραφείο σε 
μια εταιρεία πρέπει να συνεπάγεται ότι το 
εν λόγω ελεγκτικό γραφείο δεν διενεργεί 
υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρείας αυτής. 
Το γεγονός αυτό θα οδηγούσε στη μείωση 
των ελεγκτικών γραφείων που είναι
διαθέσιμα να διενεργούν υποχρεωτικό 
έλεγχο ιδίως σε σχέση με τον έλεγχο 
οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, στην 
αγορά των οποίων υπάρχει υψηλή 
συγκέντρωση. Ως αποτέλεσμα, για να 
διασφαλιστεί ελάχιστος αριθμός 
ελεγκτικών γραφείων που είναι σε θέση να 
παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου σε μεγάλες 
οντότητες δημοσίου συμφέροντος, πρέπει 
να ζητείται από τα μεγάλα ελεγκτικά 
γραφεία να εστιάζουν την επαγγελματική 
τους δραστηριότητα στη διενέργεια 
υποχρεωτικού ελέγχου και να μην 
επιτρέπεται να αναλαμβάνουν άλλες 
υπηρεσίες που δεν συνδέονται με τη 
λειτουργία υποχρεωτικού ελέγχου, όπως 
συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Or. en
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Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο υποχρεωτικός έλεγχος οδηγεί σε 
γνωμοδότηση επί της αλήθειας και της 
αξιοπιστίας των οικονομικών 
καταστάσεων των ελεγχόμενων 
οντοτήτων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
ωστόσο, μπορεί να μην γνωρίζουν τους 
περιορισμούς του ελέγχου (σημαντικότητα, 
τεχνικές δειγματοληψίας, ρόλος του 
ελεγκτή στον εντοπισμό περιπτώσεων 
απάτης και ευθύνη της διοίκησης), γεγονός 
που μπορεί να οδηγήσει σε απόκλιση 
σχετικά με τις προσδοκίες. Για να μειωθεί 
η εν λόγω απόκλιση, είναι σημαντικό να 
παρέχεται μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά 
με το πεδίο εφαρμογής του υποχρεωτικού 
ελέγχου.

(15) Ο υποχρεωτικός έλεγχος οδηγεί σε 
γνωμοδότηση επί της αλήθειας και της 
αξιοπιστίας των οικονομικών 
καταστάσεων των ελεγχόμενων 
οντοτήτων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
ωστόσο, μπορεί να μην γνωρίζουν τους 
περιορισμούς του ελέγχου (σημαντικότητα, 
τεχνικές δειγματοληψίας, ρόλος του 
ελεγκτή στον εντοπισμό περιπτώσεων 
απάτης και ευθύνη της διοίκησης), γεγονός 
που μπορεί να οδηγήσει σε απόκλιση 
σχετικά με τις προσδοκίες. Για να μειωθεί
η εν λόγω απόκλιση, είναι σημαντικό να 
παρέχεται μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά 
με το πεδίο εφαρμογής του υποχρεωτικού 
ελέγχου, χωρίς να αποσπάται η προσοχή 
των ενδιαφερομένων από το πραγματικό 
περιεχόμενο της γνώμης του ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Παρόλο που την πρωταρχική ευθύνη 
για την παροχή χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών πρέπει να έχει η διοίκηση 
των ελεγχόμενων οντοτήτων, οι ελεγκτές 
διαδραματίζουν ρόλο αμφισβητώντας 
ενεργά τη διοίκηση από την οπτική του 
χρήστη. Για να βελτιωθεί η ποιότητα του 
ελέγχου, είναι, επομένως, σημαντικό να 
ενισχυθεί ο επαγγελματικός 
προβληματισμός του ελεγκτή απέναντι 
στην ελεγχόμενη οντότητα. Οι ελεγκτές 
πρέπει να αναγνωρίζουν την πιθανότητα 
ύπαρξης ουσιώδους ανακρίβειας λόγω 

(16) Παρόλο που την πρωταρχική ευθύνη 
για την παροχή χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών έχει η διοίκηση των 
ελεγχόμενων οντοτήτων, οι ελεγκτές 
διαδραματίζουν ρόλο αμφισβητώντας 
ενεργά τη διοίκηση από την οπτική του 
χρήστη. Για να βελτιωθεί η ποιότητα του 
ελέγχου, είναι, επομένως, σημαντικό να 
ενισχυθεί ο επαγγελματικός 
προβληματισμός του ελεγκτή απέναντι 
στην ελεγχόμενη οντότητα. Οι ελεγκτές 
πρέπει να αναγνωρίζουν την πιθανότητα 
ύπαρξης ουσιώδους ανακρίβειας λόγω 
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απάτης ή σφάλματος, με την επιφύλαξη 
της εμπειρίας που έχει αποκομίσει στο 
παρελθόν ο ελεγκτής σχετικά με την 
ειλικρίνεια και την ακεραιότητα της 
διοίκησης της ελεγχόμενης οντότητας. Η 
διασφάλιση της ποιότητας του ελέγχου 
πρέπει να αποτελεί το κύριο κριτήριο 
οργάνωσης του ελεγκτικού έργου και 
κατανομής των απαραίτητων πόρων στις 
επιμέρους εργασίες. Η ακεραιότητα του 
νόμιμου ελεγκτή, του ελεγκτικού γραφείου 
και του προσωπικού του είναι ιδιαιτέρως 
σημαντική ώστε να εξασφαλιστεί η 
εμπιστοσύνη του κοινού στους 
υποχρεωτικούς ελέγχους και τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές. Συνεπώς, 
οποιοδήποτε συμβάν που ενδέχεται να έχει 
σοβαρές επιπτώσεις στην ακεραιότητα των 
δραστηριοτήτων υποχρεωτικού ελέγχου θα 
πρέπει να τυγχάνει κατάλληλης 
διαχείρισης. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το 
ελεγκτικό γραφείο θα πρέπει να 
τεκμηριώνει καταλλήλως το ελεγκτικό 
έργο.

απάτης ή σφάλματος, με την επιφύλαξη 
της εμπειρίας που έχει αποκομίσει στο 
παρελθόν ο ελεγκτής σχετικά με την 
ειλικρίνεια και την ακεραιότητα της 
διοίκησης της ελεγχόμενης οντότητας. Η 
διασφάλιση της ποιότητας του ελέγχου 
πρέπει να αποτελεί το κύριο κριτήριο 
οργάνωσης του ελεγκτικού έργου και 
κατανομής των απαραίτητων πόρων στις 
επιμέρους εργασίες. Η ακεραιότητα του 
νόμιμου ελεγκτή, του ελεγκτικού γραφείου 
και του προσωπικού του είναι ιδιαιτέρως 
σημαντική ώστε να εξασφαλιστεί η 
εμπιστοσύνη του κοινού στους 
υποχρεωτικούς ελέγχους και τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές. Συνεπώς, 
οποιοδήποτε συμβάν που ενδέχεται να έχει 
σοβαρές επιπτώσεις στην ακεραιότητα των 
δραστηριοτήτων υποχρεωτικού ελέγχου θα 
πρέπει να τυγχάνει κατάλληλης 
διαχείρισης. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το 
ελεγκτικό γραφείο θα πρέπει να 
τεκμηριώνει καταλλήλως το ελεγκτικό 
έργο.

Or. en

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού 
ελέγχου θα πρέπει να παρουσιάζονται στα 
ενδιαφερόμενα μέρη στην έκθεση ελέγχου. 
Για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των 
ενδιαφερόμενων μερών στις οικονομικές 
καταστάσεις της ελεγχόμενης οντότητας, 
είναι ιδιαιτέρως σημαντικό η έκθεση 
ελέγχου να είναι καλά θεμελιωμένη και 
απόλυτα τεκμηριωμένη και το περιεχόμενό 
της να περιλαμβάνει πρόσθετες 
πληροφορίες σχετικά με το διενεργηθέντα 
έλεγχο. Η έκθεση ελέγχου θα πρέπει ιδίως 
να περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες 

(19) Τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού 
ελέγχου θα πρέπει να παρουσιάζονται στα 
ενδιαφερόμενα μέρη στην έκθεση ελέγχου. 
Για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των 
ενδιαφερόμενων μερών στις οικονομικές 
καταστάσεις της ελεγχόμενης οντότητας, 
είναι ιδιαιτέρως σημαντικό η έκθεση 
ελέγχου να είναι καλά θεμελιωμένη και 
απόλυτα τεκμηριωμένη και το περιεχόμενό 
της να περιλαμβάνει πρόσθετες 
πληροφορίες σχετικά με το διενεργηθέντα 
έλεγχο. Η έκθεση ελέγχου θα πρέπει ιδίως 
να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με 
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σχετικά με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιήθηκε κατά τον έλεγχο, ιδίως 
τα στοιχεία του ισολογισμού που έχουν 
επιβεβαιωθεί άμεσα και τα στοιχεία ο 
έλεγχος των οποίων βασίστηκε σε έλεγχο 
του συστήματος και δειγματοληπτικό 
έλεγχο συμφωνίας, τα επίπεδα 
σημαντικότητας που εφαρμόστηκαν για 
τη διενέργεια του ελέγχου, τους βασικούς 
τομείς κινδύνου ύπαρξης ουσιωδών 
ανακριβειών στις ετήσιες και τις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις,
εάν ο υποχρεωτικός έλεγχος έχει 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να εντοπίζει 
περιπτώσεις απάτης και, στην περίπτωση 
γνώμης με επιφύλαξη ή αρνητικής γνώμης 
ή άρνησης γνωμοδότησης, τους λόγους της 
εν λόγω απόφασης.

τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε 
κατά τον έλεγχο, για ζητήματα των 
οικονομικών καταστάσεων που είναι 
θεμελιώδη για την κατανόηση από 
μέρους των χρηστών, εάν ο υποχρεωτικός 
έλεγχος έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να 
εντοπίζει περιπτώσεις απάτης και, στην 
περίπτωση γνώμης με επιφύλαξη ή 
αρνητικής γνώμης ή άρνησης 
γνωμοδότησης, τους λόγους της εν λόγω 
απόφασης.

Or. en

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι ελεγκτικές επιτροπές ή τα όργανα 
που εκτελούν ισοδύναμη λειτουργία εντός 
της ελεγχόμενης οντότητας συμβάλλουν 
αποφασιστικά στην επίτευξη της υψηλής 
ποιότητας του υποχρεωτικού ελέγχου. 
Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να ενισχυθεί η 
ανεξαρτησία και η τεχνική επάρκεια της 
ελεγκτικής επιτροπής μέσω της 
υποχρέωσης να είναι ανεξάρτητη η 
πλειονότητα των μελών της, ένα 
τουλάχιστον μέλος της επιτροπής να 
διαθέτει γνώσεις ελέγχου και άλλο ένα να 
διαθέτει γνώσεις ελέγχου και/ή λογιστικής. 
Η σύσταση της Επιτροπής της 15ης 
Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με το ρόλο των 
μη εκτελεστικών και των εποπτικών 
διοικητικών στελεχών των εισηγμένων 
εταιρειών, καθώς και σχετικά με τις 
επιτροπές του διοικητικού ή του εποπτικού 

(23) Οι ελεγκτικές επιτροπές ή τα όργανα 
που εκτελούν ισοδύναμη λειτουργία εντός 
της ελεγχόμενης οντότητας συμβάλλουν 
αποφασιστικά στην επίτευξη της υψηλής 
ποιότητας του υποχρεωτικού ελέγχου. 
Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να ενισχυθεί η 
ανεξαρτησία και η τεχνική επάρκεια της 
ελεγκτικής επιτροπής μέσω της 
υποχρέωσης να είναι ανεξάρτητη η 
πλειονότητα των μελών της, ένα 
τουλάχιστον μέλος της επιτροπής να 
διαθέτει γνώσεις ελέγχου και άλλο ένα να 
διαθέτει γνώσεις ελέγχου και/ή λογιστικής. 
Τα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής πρέπει 
να συμμετέχουν σε προγράμματα 
βελτίωσης των δεξιοτήτων, ώστε να 
εξασφαλίζεται κατάλληλο επίπεδο 
τεχνικών γνώσεων για να ανταποκριθούν 
στον ρόλο τους. Η σύσταση της Επιτροπής 
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συμβουλίου καθορίζει τον τρόπο σύστασης 
και λειτουργίας των ελεγκτικών 
επιτροπών. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη 
τις διαστάσεις των διοικητικών 
συμβουλίων σε εταιρείες με μειωμένη 
χρηματιστηριακή αξία και σε μικρομεσαίες 
οντότητες δημοσίου συμφέροντος, θα 
πρέπει οι λειτουργίες που ανατίθενται στην 
ελεγκτική επιτροπή των εν λόγω 
οντοτήτων ή σε ένα όργανο που εκτελεί 
ισοδύναμες λειτουργίες εντός της 
ελεγχόμενης οντότητας, να μπορεί να 
εκτελούνται από το διοικητικό ή το 
εποπτικό συμβούλιο συνολικά. Οι 
οντότητες δημοσίου συμφέροντος που 
είναι ΟΣΕΚΑ ή οργανισμοί εναλλακτικών 
επενδύσεων θα πρέπει να εξαιρούνται 
επίσης από την υποχρέωση διατήρησης 
ελεγκτικής επιτροπής. Η εξαίρεση αυτή 
λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι, στις 
περιπτώσεις που οι εν λόγω οργανισμοί 
λειτουργούν απλώς για το σκοπό της 
συγκέντρωσης ενεργητικού, δεν απαιτείται 
απασχόληση ελεγκτικής επιτροπής. Οι 
ΟΣΕΚΑ και οι οργανισμοί εναλλακτικών 
επενδύσεων, καθώς και οι εταιρείες 
διαχείρισής τους, λειτουργούν σε ένα 
αυστηρώς καθορισμένο κανονιστικό 
περιβάλλον και υπόκεινται σε 
συγκεκριμένους μηχανισμούς 
διακυβέρνησης, όπως ελέγχους 
ασκούμενους από το θεματοφύλακά τους.

της 15ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με το 
ρόλο των μη εκτελεστικών και των 
εποπτικών διοικητικών στελεχών των 
εισηγμένων εταιρειών, καθώς και σχετικά 
με τις επιτροπές του διοικητικού ή του 
εποπτικού συμβουλίου καθορίζει τον 
τρόπο σύστασης και λειτουργίας των 
ελεγκτικών επιτροπών. Ωστόσο, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις των 
διοικητικών συμβουλίων σε εταιρείες με 
μειωμένη χρηματιστηριακή αξία και σε 
μικρομεσαίες οντότητες δημοσίου 
συμφέροντος, θα πρέπει οι λειτουργίες που 
ανατίθενται στην ελεγκτική επιτροπή των 
εν λόγω οντοτήτων ή σε ένα όργανο που 
εκτελεί ισοδύναμες λειτουργίες εντός της 
ελεγχόμενης οντότητας, να μπορεί να 
εκτελούνται από το διοικητικό ή το 
εποπτικό συμβούλιο συνολικά. Οι 
οντότητες δημοσίου συμφέροντος που 
είναι ΟΣΕΚΑ ή οργανισμοί εναλλακτικών 
επενδύσεων θα πρέπει να εξαιρούνται 
επίσης από την υποχρέωση διατήρησης 
ελεγκτικής επιτροπής. Η εξαίρεση αυτή 
λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι, στις 
περιπτώσεις που οι εν λόγω οργανισμοί 
λειτουργούν απλώς για το σκοπό της 
συγκέντρωσης ενεργητικού, δεν απαιτείται 
απασχόληση ελεγκτικής επιτροπής. Οι 
ΟΣΕΚΑ και οι οργανισμοί εναλλακτικών 
επενδύσεων, καθώς και οι εταιρείες 
διαχείρισής τους, λειτουργούν σε ένα 
αυστηρώς καθορισμένο κανονιστικό 
περιβάλλον και υπόκεινται σε 
συγκεκριμένους μηχανισμούς 
διακυβέρνησης, όπως ελέγχους 
ασκούμενους από το θεματοφύλακά τους.

Or. en

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Είναι επίσης σημαντικό να ενισχυθεί ο 
ρόλος της ελεγκτικής επιτροπής στην 
επιλογή νέου νόμιμου ελεγκτή ή 
ελεγκτικού γραφείου προς όφελος της 
λήψης πιο ενημερωμένων αποφάσεων από 
τη γενική συνέλευση των μετόχων ή τα 
μέλη της ελεγχόμενης οντότητας. Συνεπώς, 
κατά τη διατύπωση μιας πρότασης προς τη 
γενική συνέλευση, το διοικητικό 
συμβούλιο θα πρέπει να εξηγεί εάν 
ακολουθεί τη σύσταση της ελεγκτικής 
επιτροπής και, εάν όχι, τους σχετικούς 
λόγους. Η σύσταση της ελεγκτικής 
επιτροπής θα πρέπει να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον δύο πιθανές εναλλακτικές 
προτάσεις για την αποστολή ελέγχου και 
να προκρίνει κατά δεόντως αιτιολογημένο 
τρόπο τη μία εξ αυτών, έτσι ώστε η γενική 
συνέλευση να μπορεί να πραγματοποιήσει 
πραγματική επιλογή. Η ελεγκτική επιτροπή 
θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα 
αποτελέσματα μιας υποχρεωτικής 
διαδικασίας επιλογής που οργανώνεται 
από την ελεγχόμενη οντότητα, υπό την 
ευθύνη της ελεγκτικής επιτροπής, ώστε να 
αιτιολογεί κατά τρόπο ορθό και κατάλληλο 
τη σύστασή της. Στην εν λόγω διαδικασία 
επιλογής, η ελεγχόμενη οντότητα θα 
πρέπει να προσκαλεί νόμιμους ελεγκτές ή 
ελεγκτικά γραφεία, συμπεριλαμβανομένων 
γραφείων μικρότερου μεγέθους, να 
παρουσιάσουν τις προτάσεις τους για την 
ελεγκτική αποστολή. Τα έγγραφα 
προσφοράς θα πρέπει να περιέχουν 
διαφανή κριτήρια επιλογής τα οποία δεν 
πραγματοποιούν διακρίσεις και τα οποία 
θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση 
των προτάσεων. Ωστόσο, έχοντας υπόψη 
ότι αυτή η διαδικασία επιλογής μπορεί να 
συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος για 
εταιρείες με μειωμένη χρηματιστηριακή 
αξία ή μικρομεσαίες οντότητες δημοσίου 
συμφέροντος, δεδομένων των διαστάσεών 
τους, οι εν λόγω οντότητες θα πρέπει να 
απαλλάσσονται από τη συγκεκριμένη 

(24) Είναι επίσης σημαντικό να ενισχυθεί ο 
ρόλος της ελεγκτικής επιτροπής στην 
επιλογή νέου νόμιμου ελεγκτή ή 
ελεγκτικού γραφείου προς όφελος της 
λήψης πιο ενημερωμένων αποφάσεων από 
τη γενική συνέλευση των μετόχων ή τα 
μέλη της ελεγχόμενης οντότητας. Συνεπώς, 
κατά τη διατύπωση μιας πρότασης προς τη 
γενική συνέλευση, το διοικητικό 
συμβούλιο θα πρέπει να εξηγεί εάν 
ακολουθεί τη σύσταση της ελεγκτικής 
επιτροπής και, εάν όχι, τους σχετικούς 
λόγους. Η σύσταση της ελεγκτικής 
επιτροπής θα πρέπει να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον δύο πιθανές εναλλακτικές 
προτάσεις για την αποστολή ελέγχου και 
συνεκτική αξιολόγηση και των δύο 
προτάσεων, και να προκρίνει κατά 
δεόντως αιτιολογημένο τρόπο τη μία εξ 
αυτών, έτσι ώστε η γενική συνέλευση να 
μπορεί να πραγματοποιήσει πραγματική 
επιλογή. Η ελεγκτική επιτροπή θα πρέπει 
να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα μιας 
υποχρεωτικής διαδικασίας υποβολής 
προσφορών που οργανώνεται από την 
ελεγχόμενη οντότητα, υπό την ευθύνη της 
ελεγκτικής επιτροπής, ώστε να αιτιολογεί 
κατά τρόπο ορθό και κατάλληλο τη 
σύστασή της. Στην εν λόγω διαδικασία 
υποβολής προσφορών, η ελεγχόμενη 
οντότητα θα πρέπει να δημοσιεύει 
πρόσκληση προς ελεγκτές ή ελεγκτικά 
γραφεία να παρουσιάσουν τις προτάσεις 
τους για την ελεγκτική αποστολή. Τα 
έγγραφα προσφοράς θα πρέπει να 
περιέχουν διαφανή κριτήρια επιλογής τα 
οποία δεν πραγματοποιούν διακρίσεις και 
τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την 
αξιολόγηση των προτάσεων. Ωστόσο, 
έχοντας υπόψη ότι αυτή η διαδικασία 
υποβολής προσφορών μπορεί να 
συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος για 
εταιρείες με μειωμένη χρηματιστηριακή 
αξία ή μικρομεσαίες οντότητες δημοσίου 
συμφέροντος, δεδομένων των διαστάσεών 
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υποχρέωση. τους, οι εν λόγω οντότητες θα πρέπει να 
απαλλάσσονται από τη συγκεκριμένη 
υποχρέωση.

Or. en

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ο ορισμός περισσότερων του ενός 
νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων 
από οντότητες δημόσιου συμφέροντος θα 
ενίσχυε τον επαγγελματικό προβληματισμό 
και θα συνέβαλλε στην αύξηση της 
ποιότητας του ελέγχου. Επίσης, το μέτρο 
αυτό συνδυαζόμενο με την παρουσία 
μικρότερων ελεγκτικών γραφείων θα 
διευκόλυνε την ανάπτυξη των 
δυνατοτήτων των εν λόγω γραφείων, 
συμβάλλοντας έτσι στη διεύρυνση των 
περιθωρίων επιλογής νόμιμων ελεγκτών 
και ελεγκτικών γραφείων για τις οντότητες 
δημοσίου συμφέροντος. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει στις τελευταίες να υπάρξει 
προτροπή και να δοθούν κίνητρα να 
διορίζουν περισσότερους του ενός 
νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία 
για τη διενέργεια του υποχρεωτικού 
ελέγχου.

(26) Ο ορισμός περισσότερων του ενός 
νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων 
από οντότητες δημόσιου συμφέροντος θα 
ενίσχυε τον επαγγελματικό προβληματισμό 
και θα συνέβαλλε στην αύξηση της 
ποιότητας του ελέγχου. Επίσης, το μέτρο 
αυτό συνδυαζόμενο με την παρουσία 
μικρότερων ελεγκτικών γραφείων θα 
διευκόλυνε την ανάπτυξη των 
δυνατοτήτων των εν λόγω γραφείων, 
συμβάλλοντας έτσι στη διεύρυνση των 
περιθωρίων επιλογής νόμιμων ελεγκτών 
και ελεγκτικών γραφείων για τις οντότητες 
δημοσίου συμφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος 
λόγω οικειότητας και, συνεπώς, να 
ενισχυθεί η ανεξαρτησία των ελεγκτών και 

(27) Για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος 
λόγω οικειότητας και, συνεπώς, να 
ενισχυθεί η ανεξαρτησία των ελεγκτών και 
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των ελεγκτικών γραφείων, είναι σημαντικό 
να καθοριστεί η μέγιστη διάρκεια της 
αποστολής ελέγχου ενός νόμιμου ελεγκτή 
ή ελεγκτικού γραφείου σε μια 
συγκεκριμένη ελεγχόμενη οντότητα. Θα
πρέπει να θεσπιστεί επίσης κατάλληλος 
μηχανισμός σταδιακής εναλλαγής σχετικά 
με το ανώτερο προσωπικό που 
απασχολείται στον υποχρεωτικό έλεγχο, 
συμπεριλαμβανομένων των κύριων 
ελεγκτικών εταίρων που διενεργούν τον 
υποχρεωτικό έλεγχο εκ μέρους του 
ελεγκτικού γραφείου. Είναι επίσης 
σημαντικό να καθοριστεί κατάλληλη 
περίοδος εντός της οποίας ο εν λόγω 
νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο
δεν δύναται να διενεργήσει τον 
υποχρεωτικό έλεγχο της ίδιας οντότητας.
Για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση, ο 
προηγούμενος ελεγκτής θα πρέπει να 
διαβιβάζει φάκελο παράδοσης στο νέο 
ελεγκτή που θα περιέχει τις σχετικές 
πληροφορίες.

των ελεγκτικών γραφείων, είναι σημαντικό 
να καθοριστεί η μέγιστη διάρκεια της 
αποστολής ελέγχου ενός νόμιμου ελεγκτή 
ή ελεγκτικού γραφείου σε μια 
συγκεκριμένη ελεγχόμενη οντότητα. 
Επίσης, θα πρέπει να τεκμηριώνεται 
τακτικά και εμπεριστατωμένα μια 
διεξοδική, διαφανής και ανεξάρτητη 
αξιολόγηση της ποιότητας του ελέγχου. Η 
εν λόγω διεξοδική αξιολόγηση θα πρέπει 
να αποτελεί τη βάση για την ετήσια 
επιλογή ελεγκτή από τη γενική συνέλευση 
ύστερα από τη διαδικασία υποβολής 
προσφορών. Επιπλέον, θα πρέπει να 
θεσπιστεί κατάλληλος μηχανισμός 
σταδιακής εναλλαγής σχετικά με το 
ανώτερο προσωπικό που απασχολείται 
στον υποχρεωτικό έλεγχο, 
συμπεριλαμβανομένων των κύριων 
ελεγκτικών εταίρων που διενεργούν τον 
υποχρεωτικό έλεγχο εκ μέρους του 
ελεγκτικού γραφείου. Για να εξασφαλιστεί 
η ομαλή μετάβαση στην περίπτωση νέου 
ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, ο 
προηγούμενος ελεγκτής θα πρέπει να 
διαβιβάζει φάκελο παράδοσης στο νέο 
ελεγκτή που θα περιέχει τις σχετικές 
πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Η αγορά παροχής υπηρεσιών 
υποχρεωτικού ελέγχου σε οντότητες 
δημοσίου συμφέροντος εξελίσσεται μέσα 
στο χρόνο. Είναι, ως εκ τούτου, 
απαραίτητο οι αρμόδιες αρχές να 
παρακολουθούν τις εξελίξεις της αγοράς, 
ιδίως όσον αφορά την ενδεχόμενη 
περιορισμένη δυνατότητα επιλογής 
ελεγκτή και τους κινδύνους που 

(33) Η αγορά παροχής υπηρεσιών 
υποχρεωτικού ελέγχου σε οντότητες 
δημοσίου συμφέροντος εξελίσσεται μέσα 
στο χρόνο. Είναι, ως εκ τούτου, 
απαραίτητο τα κράτη μέλη να 
παρακολουθούν τις εξελίξεις της αγοράς, 
ιδίως όσον αφορά την ενδεχόμενη 
περιορισμένη δυνατότητα επιλογής 
ελεγκτή και τους κινδύνους που 
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προκύπτουν από την υψηλή συγκέντρωση 
της αγοράς.

προκύπτουν από την υψηλή συγκέντρωση 
της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για να εξασφαλίζει ότι η διενέργεια 
του υποχρεωτικού ελέγχου μιας 
οντότητας δημοσίου συμφέροντος δεν 
επηρεάζεται από οποιαδήποτε 
υφιστάμενη ή δυνητική σύγκρουση 
συμφερόντων ή επιχειρηματική ή άλλη 
σχέση στην οποία εμπλέκεται ο νόμιμος 
ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο που 
διενεργεί τον υποχρεωτικό έλεγχο και, 
κατά περίπτωση, το δίκτυό του, τα 
διευθυντικά στελέχη του, οι ελεγκτές ή οι 
υπάλληλοί τους, οποιαδήποτε άλλα 
φυσικά πρόσωπα οι υπηρεσίες των 
οποίων τίθενται στη διάθεση ή υπό τον 
έλεγχο του νόμιμου ελεγκτή ή του 
ελεγκτικού γραφείου, ή οποιοδήποτε 
πρόσωπο που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα 
με το νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο 
μέσω της άσκησης ελέγχου.

Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για να εξασφαλίζει ότι η 
ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή ή του 
ελεγκτικού γραφείου που διενεργεί τον 
υποχρεωτικό έλεγχο δεν διακυβεύεται 
λόγω οικονομικής, προσωπικής, 
επιχειρηματικής, εργασιακής ή άλλης 
σχέσης στην οποία εμπλέκεται ο νόμιμος 
ελεγκτής, το ελεγκτικό γραφείο, τα 
συνδεδεμένα γραφεία και το δίκτυό του,
και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο 
που είναι σε θέση να επηρεάσει άμεσα ή 
έμμεσα το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού 
ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διατύπωση αντανακλά πιστότερα τη φύση της σχέσης του νόμιμου ελεγκτή ή 
ελεγκτικού γραφείου με την ελεγχόμενη οντότητα και αποτυπώνει διεξοδικότερα τις ενδεχόμενες 
απειλές κατά της ανεξαρτησίας. Επιπλέον, είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένη με τα υπάρχοντα 
διεθνή πρότυπα δεοντολογίας και θα εξασφάλιζε ίσους όρους ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο.

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο θεσπίζει κατάλληλα και 
αποτελεσματικά μέτρα οργάνωσης και 
διοίκησης ώστε να προλαμβάνει, να 
εντοπίζει, να εξαλείφει ή να διαχειρίζεται 
και να γνωστοποιεί οποιεσδήποτε απειλές 
για την ανεξαρτησία που αναφέρονται στο 
άρθρο 11 παράγραφος 2·

ε) ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο θεσπίζει κατάλληλα και 
αποτελεσματικά μέτρα οργάνωσης και 
διοίκησης ώστε να προλαμβάνει, να 
εντοπίζει, να εξαλείφει ή να διαχειρίζεται 
και να γνωστοποιεί στην ελεγκτική 
επιτροπή της ελεγχόμενης οντότητας 
οποιεσδήποτε απειλές για την ανεξαρτησία 
που αναφέρονται στο άρθρο 11 
παράγραφος 2·

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να διευκρινιστεί ότι στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να ενημερώνεται η ελεγκτική 
επιτροπή της ελεγχόμενης οντότητας.

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο διαθέτει κατάλληλες πολιτικές 
αποδοχών που παρέχουν επαρκή κίνητρα 
επιδόσεων για τη διασφάλιση της 
ποιότητας του ελέγχου. Συγκεκριμένα, η 
αποζημίωση και η αξιολόγηση των 
επιδόσεων των εργαζομένων δεν θα πρέπει 
να εξαρτώνται από το ύψος των εσόδων 
που λαμβάνει ο νόμιμος ελεγκτής ή το 
ελεγκτικό γραφείο από την ελεγχόμενη 
οντότητα·

ι) ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο διαθέτει κατάλληλες πολιτικές 
αποδοχών που παρέχουν επαρκή κίνητρα 
επιδόσεων για τη διασφάλιση της 
ποιότητας του ελέγχου. Συγκεκριμένα, η 
αποζημίωση και η αξιολόγηση των 
επιδόσεων των εργαζομένων δεν θα πρέπει 
να εξαρτώνται από το ύψος των εσόδων 
που λαμβάνει ο νόμιμος ελεγκτής ή το 
ελεγκτικό γραφείο από υπηρεσίες που 
σχετίζονται με τον έλεγχο και άλλες 
υπηρεσίες διασφάλισης που παρέχονται 
στην ελεγχόμενη οντότητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πλήρης απαγόρευση της σύνδεσης των αποδοχών με τα προκύπτοντα έσοδα φαίνεται 
δυσανάλογη. Η μείωση των κινήτρων για παροχή υπηρεσιών πέραν του νόμιμου ελέγχου 
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φαίνεται πιο ενδεδειγμένη.

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 
πρόσωπα ή γραφεία δεν επιδιώκουν τη 
λήψη και δεν αποδέχονται χρήματα, δώρα 
ή διευκολύνσεις από οποιονδήποτε που 
έχει συμβατική σχέση με τον 
υποχρεωτικό έλεγχο ή το ελεγκτικό 
γραφείο.

4. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 
πρόσωπα ή γραφεία δεν επιδιώκουν τη 
λήψη και δεν αποδέχονται δώρα ή 
διευκολύνσεις από την ελεγχόμενη 
οντότητα, εκτός εάν η αξία τους μπορεί 
να θεωρηθεί από έναν συνετό και 
ενημερωμένο τρίτο ασήμαντη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των «δώρων ή διευκολύνσεων» σαφώς περιλαμβάνει τα «χρήματα», οπότε η 
αναφορά τους είναι πλεοναστική. Επιπλέον, ο στόχος της πρότασης είναι να κάνει τον ελεγκτή ή 
ελεγκτικό γραφείο περισσότερο ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα, και γι' αυτό είναι 
δυσανάλογη και χωρίς προστιθέμενη αξία η επέκταση του κανόνα αυτού στις σχέσεις με τρίτους. 
Τα ασήμαντα δώρα ή διευκολύνσεις, για τα οποία δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι 
επηρεάζουν τον έλεγχο, χρειάζεται να αποκλειστούν.

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ο νόμιμος ελεγκτής ή το 
ελεγκτικό γραφείο παρέχει στην 
ελεγχόμενη οντότητα υπηρεσίες συναφούς 
δημοσιονομικού ελέγχου, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, 
οι αμοιβές για τις εν λόγω υπηρεσίες 
περιορίζονται στο 10% το πολύ των 
αμοιβών που καταβάλλει η ελεγχόμενη 
οντότητα για τον υποχρεωτικό έλεγχο.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όταν οι υπηρεσίες σχετίζονται με τον έλεγχο και συνεπώς περιλαμβάνονται στα βασικά 
ελεγκτικά καθήκοντα που μόνο ο ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο μπορούν να αναλάβουν, δεν 
θα πρέπει να υπάρχει κανένας περιορισμός ως ποσοστό των αμοιβών ελέγχου. Αντ’ αυτού 
προτείνεται ωστόσο να γίνει ο κατάλογος των μη ελεγκτικών υπηρεσιών αυστηρότερος, και να 
υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση της ελεγκτικής επιτροπής ή του εποπτικού συμβουλίου όλες 
οι υπηρεσίες, είτε σχετίζονται με τον έλεγχο είτε όχι.

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο που διενεργεί υποχρεωτικό έλεγχο 
οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος μπορεί 
να παρέχει στην ελεγχόμενη οντότητα, στη 
μητρική επιχείρησή της ή στις ελεγχόμενες 
επιχειρήσεις της υπηρεσίες υποχρεωτικού 
ελέγχου και υπηρεσίες συναφούς 
δημοσιονομικού ελέγχου.

Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο που διενεργεί υποχρεωτικό έλεγχο 
οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος μπορεί 
να παρέχει στην ελεγχόμενη οντότητα, στη 
μητρική επιχείρησή της ή στις ελεγχόμενες 
επιχειρήσεις της υπηρεσίες υποχρεωτικού 
ελέγχου, υπηρεσίες που σχετίζονται με 
τον έλεγχο και άλλες υπηρεσίες 
διασφάλισης, με την επιφύλαξη 
προηγούμενης έγκρισης της ελεγκτικής 
επιτροπής και εφόσον οι υπηρεσίες αυτές 
δεν απειλούν την ανεξαρτησία κατά 
τρόπο που να μη μπορεί να μειωθεί σε 
αποδεκτά επίπεδα με την εφαρμογή 
διασφαλίσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τροποποιημένο άρθρο 10 προβλέπει σύστημα διασφαλίσεων σε τρία επίπεδα όσον αφορά την 
παροχή υπηρεσιών πέραν του νόμιμου ελέγχου. Πρώτον, η υπηρεσία μπορεί να παρασχεθεί 
μόνο αν δεν θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του ελεγκτή. Δεύτερον, η υπηρεσία δεν μπορεί να 
απαγορευθεί ρητά και, τρίτον, η ελεγκτική επιτροπή χρειάζεται να εγκρίνει την παροχή όλων 
των υπηρεσιών. Επιπλέον, οι επιτρεπόμενες υπηρεσίες παύουν να διευκρινίζονται περαιτέρω σε 
σχετιζόμενες με τον έλεγχο και άλλες υπηρεσίες διασφάλισης.

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που ο νόμιμος ελεγκτής 
ανήκει σε δίκτυο, ένα μέλος του δικτύου 
μπορεί να παρέχει στην ελεγχόμενη 
οντότητα, στη μητρική επιχείρησή της ή 
στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις της εντός 
της Ένωσης υπηρεσίες υποχρεωτικού 
ελέγχου ή υπηρεσίες συναφούς 
δημοσιονομικού ελέγχου.

Στην περίπτωση που ο νόμιμος ελεγκτής 
ανήκει σε δίκτυο, ένα μέλος του δικτύου 
μπορεί να παρέχει στην ελεγχόμενη 
οντότητα, στη μητρική επιχείρησή της ή 
στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις της 
υπηρεσίες υποχρεωτικού ελέγχου, 
υπηρεσίες που σχετίζονται με τον έλεγχο 
και άλλες υπηρεσίες διασφάλισης, με την 
επιφύλαξη προηγούμενης έγκρισης της 
ελεγκτικής επιτροπής και εφόσον οι 
υπηρεσίες αυτές δεν απειλούν την 
ανεξαρτησία κατά τρόπο που να μη 
μπορεί να μειωθεί σε αποδεκτά επίπεδα 
με την εφαρμογή διασφαλίσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στο προηγούμενο εδάφιο.

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως υπηρεσίες συναφούς δημοσιονομικού 
ελέγχου νοούνται:

2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως υπηρεσίες που σχετίζονται με τον 
έλεγχο και άλλες υπηρεσίες διασφάλισης
νοούνται ειδικότερα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τροποποιούμενος κατάλογος δεν είναι κλειστός αλλά απλώς ενδεικτικός. Κατά συνέπεια, 
είναι δυνατόν να επιτραπούν και άλλες υπηρεσίες εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 
1.

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η παροχή πιστοποίησης για 
συμμόρφωση με τις φορολογικές 
απαιτήσεις, όταν η πιστοποίηση αυτή 
επιβάλλεται από το εθνικό δίκαιο·

ε) η παροχή πιστοποίησης για 
συμμόρφωση με τις φορολογικές 
απαιτήσεις, η προετοιμασία για 
φορολογικές δηλώσεις, συμβουλές για 
έμμεσους φόρους, φόρο μισθωτών 
υπηρεσιών, τιμές μεταβίβασης, 
τελωνειακούς δασμούς και μέτρα 
δημόσιας στήριξης, στήριξη που αφορά 
τους φορολογικούς ελέγχους και έρευνες 
της φορολογικής αρχής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ελεγκτές είναι κατάλληλοι για την παροχή πιστοποίησης σχετικά με φορολογικές απαιτήσεις. 
Για τις μικρές ιδίως οντότητες δημοσίου συμφέροντος, αυτή είναι σημαντική υπηρεσία και 
πρέπει πάντοτε να επιτρέπεται, είτε η πιστοποίηση επιβάλλεται από τον νόμο είτε όχι.

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) συστήματα ελεγκτικής τεχνολογίας, 
διαδικασία εσωτερικού ελέγχου ή 
διαχείρισης κινδύνου σε σχέση με την 
κατάρτιση και/ή τον έλεγχο των 
χρηματοδοτικών πληροφοριών που 
περιλαμβάνονται στις οικονομικές 
καταστάσεις, καθώς και συμβουλές για 
την επικινδυνότητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων και διαδικασιών ελέγχου και 
διαχείρισης κινδύνου πρέπει να απαγορευθεί, ο έλεγχος των συστημάτων αυτών πρέπει να 
επιτραπεί, δεδομένου ότι ο ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο πρέπει να μπορεί να βασιστεί στην 
ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται μέσω τέτοιων συστημάτων.
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Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εβ) παροχή διασφάλισης σχετικά με την 
εφαρμογή και περαιτέρω ανάπτυξη 
συστημάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας 
δεδομένων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό αναφέρεται μόνο στις υπηρεσίες διασφάλισης και όχι στην πρακτική εφαρμογή των 
συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων.

Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εγ) έλεγχος των συστημάτων 
επαγγελματικών συντάξεων και των 
συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων·

Or. en

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) οποιοδήποτε άλλο νόμιμο καθήκον που 
συνδέεται με το ελεγκτικό έργο που 
επιβάλλει η νομοθεσία της Ένωσης στο 
νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.

στ) οποιοδήποτε άλλο νόμιμο καθήκον που 
συνδέεται με το ελεγκτικό έργο που 
επιβάλλει η νομοθεσία της Ένωσης και/ή η 
εθνική νομοθεσία στον νόμιμο ελεγκτή ή 
το ελεγκτικό γραφείο·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικές εθνικές νόμιμες απαιτήσεις, η κάλυψη των οποίων 
πρέπει προφανώς να επιτρέπεται στον ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο.

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) παροχή επιστολών διαβεβαίωσης 
για επενδυτές στο πλαίσιο της έκδοσης 
χρεογράφων μιας επιχείρησης και 
γνωμοδοτήσεις σχετικά με την αξιοπιστία 
ή παροχή εκθέσεων για τις εισφορές σε 
είδος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο είναι συνήθως κατάλληλοι για την παροχή αυτών των 
υπηρεσιών, ενώ δεν είναι πιθανή μια σύγκρουση συμφερόντων.

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως μη ελεγκτικές υπηρεσίες νοούνται:

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως μη ελεγκτικές υπηρεσίες νοούνται 
ειδικότερα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσαφηνίζει ότι ο κατάλογος των μη ελεγκτικών υπηρεσιών δεν είναι 
κλειστός αλλά απλώς ενδεικτικός, κάτι που σημαίνει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε μη 
ελεγκτική υπηρεσία, είτε μνημονεύεται ρητά είτε όχι.

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – στοιχείο α – σημείο iii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) σχεδιασμός και υλοποίηση 
διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου ή 
διαχείρισης κινδύνου σε σχέση με την 
κατάρτιση και/ή τον έλεγχο των 
οικονομικών πληροφοριών που 
περιλαμβάνονται στις οικονομικές 
καταστάσεις και συμβουλές για την 
επικινδυνότητα·

(iii). σχεδιασμός ή υλοποίηση 
τεχνολογικών συστημάτων, σχεδιασμός ή 
υλοποίηση διαδικασίας εσωτερικού 
ελέγχου ή διαχείρισης κινδύνου σε σχέση 
με την κατάρτιση και/ή τον έλεγχο των 
οικονομικών πληροφοριών που 
περιλαμβάνονται στις οικονομικές 
καταστάσεις και συμβουλές για την 
επικινδυνότητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Συγχωνεύθηκε με το σημείο (vi).

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) υπηρεσίες αποτίμησης, 
γνωμοδοτήσεις σχετικά με την αξιοπιστία 
ή παροχή εκθέσεων για τις εισφορές σε 
είδος·

(iv) υπηρεσίες αποτίμησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι γνωμοδοτήσεις σχετικά με την αξιοπιστία ή η παροχή εκθέσεων για τις εισφορές σε είδος 
πρέπει να επιτρέπονται.

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – στοιχείο α – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vi) σχεδιασμός και υλοποίηση 
τεχνολογικών συστημάτων 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών για 

(vi) σχεδιασμός ή υλοποίηση 
τεχνολογικών συστημάτων 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών·
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οντότητες δημοσίου συμφέροντος όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 13 
στοιχεία β) έως ι) της οδηγίας 
2006/43/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 - στοιχείο α – σημείο viii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(viiiα) υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσληψης ανώτερων διευθυντικών 
στελεχών· 

Or. en

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – στοιχείο α – σημείο viii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(viiiβ)  νομικές και φοροτεχνικές 
υπηρεσίες πέραν της παρουσίασης 
εναλλακτικών λύσεων· φοροτεχνικές 
υπηρεσίες για φυσικά πρόσωπα με 
σημαντικό ρόλο στην υποβολή 
χρηματοοικονομικών εκθέσεων της 
ελεγχόμενης οντότητας και προώθηση 
μοντέλων φοροτεχνικού σχεδιασμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση των επιτρεπόμενων υπηρεσιών παροχής φορολογικών συμβουλών.
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Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υπηρεσίες που μπορεί να συνεπάγονται 
σύγκρουση συμφερόντων:

διαγράφεται

(i) υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσληψης ανώτερων διευθυντικών 
στελεχών· 
(ii) παροχή επιστολών υποστήριξης για 
επενδυτές στο πλαίσιο της έκδοσης 
χρεογράφων μιας επιχείρησης·
(iii) σχεδιασμός και υλοποίηση 
τεχνολογικών συστημάτων 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών για 
οντότητες δημοσίου συμφέροντος όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 13 
στοιχείο α) της οδηγίας 2006/43/ΕΚ·
(iv) υπηρεσίες δέουσας επιμέλειας στον 
πωλητή ή τον αγοραστή σε περιπτώσεις 
ενδεχόμενων συγχωνεύσεων ή εξαγορών, 
και παροχή εγγυήσεων για την ελεγχόμενη 
οντότητα σε άλλα μέρη μιας 
χρηματοοικονομικής ή εταιρικής 
συναλλαγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να υπάρχουν μόνο επιτρεπόμενες και απαγορευόμενες υπηρεσίες, και όλες οι 
υπηρεσίες να χρειάζονται προηγούμενη έγκριση της ελεγκτικής επιτροπής ή του εποπτικού 
συμβουλίου. Οι υπηρεσίες δέουσας επιμέλειας δεν πρέπει να παρέχονται από τον συγκεκριμένο 
ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο, αλλά μπορούν να παρέχονται από άλλους ελεγκτές.

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο και διαγράφεται
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δεύτερο εδάφιο, οι υπηρεσίες που 
αναφέρονται στο στοιχείο β)(iii) και (iv) 
μπορεί να παρέχονται από τον νόμιμο 
ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο, υπό τον 
όρο προηγούμενης έγκρισης από την 
αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 
35 παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στον τροποποιημένο, περιορισμένο κατάλογο, όλες οι μη ελεγκτικές υπηρεσίες απαγορεύονται, 
επομένως δεν χρειάζεται πια να προβλεφθεί παρέκκλιση.

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο και 
δεύτερο εδάφιο, οι υπηρεσίες που 
αναφέρονται στο στοιχείο β)(i) και (ii) 
μπορεί να παρέχονται από τον νόμιμο 
ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο, υπό τον 
όρο προηγούμενης έγκρισης από την 
ελεγκτική επιτροπή όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 31 του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Στον τροποποιημένο, περιορισμένο κατάλογο, όλες οι μη ελεγκτικές υπηρεσίες απαγορεύονται, 
επομένως δεν χρειάζεται πια να προβλεφθεί παρέκκλιση.

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συμμετοχή στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της ελεγχόμενης οντότητας και 
η παροχή των υπηρεσιών που 

Η συμμετοχή στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της ελεγχόμενης οντότητας και 
η παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών 
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αναφέρονται στα σημεία (ii) και (iii) της 
παραγράφου 3α) θεωρείται ότι 
οπωσδήποτε επηρεάζουν την εν λόγω 
ανεξαρτησία.

θεωρείται ότι οπωσδήποτε επηρεάζουν την 
εν λόγω ανεξαρτησία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι έχει προβλεφθεί ένα σύστημα επιτρεπόμενων υπηρεσιών που σχετίζονται με τον 
έλεγχο ή άλλων υπηρεσιών διασφάλισης αφενός και μη ελεγκτικών υπηρεσιών αφετέρου, οι 
τελευταίες πρέπει πάντοτε να θεωρείται ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία.

Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παροχή των υπηρεσιών που 
αναφέρονται στα σημεία (i) και (iv) έως 
(viii) της παραγράφου 3α) τεκμαίρεται ότι 
επηρεάζουν την εν λόγω ανεξαρτησία.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Άνευ αντικειμένου, λόγω της απαγόρευσης όλων των μη ελεγκτικών υπηρεσιών και λόγω των 
αλλαγών στην προηγούμενη παράγραφο.

Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στην περίπτωση που ένα ελεγκτικό 
γραφείο αποκομίζει πάνω από το ένα 
τρίτο των ετήσιων εσόδων ελέγχου του 
από μεγάλες οντότητες δημοσίου 
συμφέροντος και ανήκει σε δίκτυο του 
οποίου τα μέλη έχουν, συνδυαστικά, 
ετήσια έσοδα ελέγχου που υπερβαίνουν τα 
1.500 εκατομμύρια ευρώ εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμορφώνεται με 

διαγράφεται
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τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) δεν παρέχει άμεσα ή έμμεσα σε 
οποιαδήποτε οντότητα δημοσίου 
συμφέροντος μη ελεγκτικές υπηρεσίες·
β) δεν ανήκει σε δίκτυο που παρέχει μη 
ελεγκτικές υπηρεσίες εντός της Ένωσης·
γ) οποιαδήποτε οντότητα που παρέχει τις 
υπηρεσίες της παραγράφου 3 δεν κατέχει 
άμεσα ή έμμεσα ποσοστό άνω του 5% του 
κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου 
του ελεγκτικού γραφείου·
δ) οι οντότητες που παρέχουν τις 
υπηρεσίες της παραγράφου 3 δεν 
κατέχουν μαζί, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό 
άνω του 10% του κεφαλαίου ή των 
δικαιωμάτων ψήφου του ελεγκτικού 
γραφείου·
ε) το εν λόγω ελεγκτικό γραφείο οφείλει 
να μην κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό 
άνω του 5% του κεφαλαίου ή των 
δικαιωμάτων ψήφου οποιασδήποτε 
οντότητας που παρέχει τις υπηρεσίες της 
παραγράφου 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια του αποκλειστικά ελεγκτικού γραφείου αποτελεί μια δυσανάλογη παρέμβαση στην 
αγορά χωρίς προφανή προστιθέμενη αξία. Επιπλέον, η απαγόρευση όλων των μη ελεγκτικών 
υπηρεσιών συνεπάγεται ότι δεν χρειάζονται ειδικές διατάξεις στο θέμα αυτό για τις μεγάλες 
οντότητες δημοσίου συμφέροντος.

Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 68 για την 
προσαρμογή του καταλόγου των 
υπηρεσιών συναφούς δημοσιονομικού 
ελέγχου της παραγράφου 2 και του 

6. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 68 για την 
προσαρμογή του καταλόγου των 
υπηρεσιών που σχετίζονται με τον έλεγχο 
και άλλων υπηρεσιών διασφάλισης της 
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καταλόγου των μη ελεγκτικών υπηρεσιών 
της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. 
Κατά την άσκηση των εν λόγω εξουσιών, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις 
στον έλεγχο και το ελεγκτικό επάγγελμα.

παραγράφου 2 και του καταλόγου των μη 
ελεγκτικών υπηρεσιών της παραγράφου 3 
του άρθρου αυτού. Κατά την άσκηση των 
εν λόγω εξουσιών, η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τις εξελίξεις στον έλεγχο και το 
ελεγκτικό επάγγελμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση βάσει των προηγούμενων τροπολογιών.

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – περίπτωση 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2005/60/ΕΚ, την ακεραιότητα της 
οντότητας δημοσίου συμφέροντος.

– με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2005/60/ΕΚ, την ακεραιότητα των μελών 
του διοικητικού, διαχειριστικού ή 
εποπτικού οργάνου της οντότητας 
δημοσίου συμφέροντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τροποποιημένο κείμενο αντανακλά σαφέστερα το καθήκον που πρέπει να εκτελεσθεί και 
προσδιορίζει τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση της ελεγχόμενης οντότητας.

Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τη διενέργεια του υποχρεωτικού 
ελέγχου μιας οντότητας δημοσίου 
συμφέροντος, ο νόμιμος ελεγκτής ή το 
ελεγκτικό γραφείο διατηρεί τον 
επαγγελματικό του προβληματισμό καθ’ 
όλη τη διάρκεια του ελέγχου, 
αναγνωρίζοντας την πιθανότητα ύπαρξης 
ουσιώδους ανακρίβειας λόγω γεγονότων ή 

Κατά τη διενέργεια του υποχρεωτικού 
ελέγχου μιας οντότητας δημοσίου 
συμφέροντος, ο νόμιμος ελεγκτής ή το 
ελεγκτικό γραφείο διατηρεί τον 
επαγγελματικό του προβληματισμό καθ’ 
όλη τη διάρκεια του ελέγχου, 
αναγνωρίζοντας την πιθανότητα ύπαρξης 
ουσιώδους ανακρίβειας λόγω γεγονότων ή 
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συμπεριφοράς που φανερώνουν 
παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένης της 
περίπτωσης απάτης ή σφάλματος, με την 
επιφύλαξη της εμπειρίας που έχει 
αποκομίσει στο παρελθόν ο ελεγκτής ή το 
γραφείο σχετικά με την ειλικρίνεια και την 
ακεραιότητα της διοίκησης της 
ελεγχόμενης οντότητας και των προσώπων 
που έχουν επιφορτιστεί με τη 
διακυβέρνησή της.

συμπεριφοράς που φανερώνουν 
παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένης της 
περίπτωσης απάτης ή σφάλματος, με την 
επιφύλαξη της εμπειρίας που έχει 
αποκομίσει στο παρελθόν ο ελεγκτής ή το 
γραφείο σχετικά με την ειλικρίνεια και την 
ακεραιότητα της διοίκησης της 
ελεγχόμενης οντότητας και των προσώπων 
που έχουν επιφορτιστεί με τη 
διακυβέρνησή της, όπως προβλέπεται από 
τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο άρθρο 26 της οδηγίας 
2006/43/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν διεξοδικά διεθνή ελεγκτικά πρότυπα τα οποία προσφέρουν επαρκέστατες ενδείξεις 
σχετικά με τον επαγγελματικό προβληματισμό.

Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την αλληλογραφία με την ελεγχόμενη 
οντότητα σε σχέση με τον υποχρεωτικό 
έλεγχο·

β) τη σημαντική αλληλογραφία με την 
ελεγχόμενη οντότητα σε σχέση με τον 
υποχρεωτικό έλεγχο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύνολο της αλληλογραφίας σχετικά με τον νόμιμο έλεγχο θα ήταν μια υπερβολικά ευρεία 
έννοια· θα κατέληγε σε μια ποσότητα δεδομένων που δεν θα ήταν χρήσιμη αργότερα και θα 
αύξανε άσκοπα τα έξοδα και τον διοικητικό φόρτο των νόμιμων ελέγχων.

Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ε) τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των 
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φάσεων των διαδικασιών ελέγχου που 
ορίζονται στο σχέδιο ελέγχου·

υποχρεωτικών ελέγχων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φύση του υποχρεωτικού ελέγχου δεν επιδέχεται σαφείς ημερομηνίες για τις επιμέρους φάσεις, 
καθώς πρόκειται για επαναληπτική διαδικασία που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να οδηγεί στην 
τελική γνώμη ελέγχου.

Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του 
κύριου ελεγκτικού εταίρου όπως 
καταγράφεται στα προσχέδια των 
εκθέσεων που αναφέρονται στα άρθρα 22 
και 23·

η) τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του 
κύριου ελεγκτικού εταίρου όπως 
καταγράφεται στις εκθέσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 22 και 23·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τελικά μόνο η οριστική έκθεση αντανακλά τη γνώμη των κύριων ελεγκτικών εταίρων, οπότε 
δεν θα παρείχε προστιθέμενη αξία η αναφορά σε προσχέδια που ενδέχεται να περιέχουν 
σφάλματα ή τουλάχιστον να είναι ατελή.

Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) περιγράφεται η μεθοδολογία που 
χρησιμοποιήθηκε, συμπεριλαμβανομένων 
των στοιχείων του ισολογισμού που 
επαληθεύθηκαν άμεσα και των στοιχείων 
του ισολογισμού που βασίστηκαν σε 
έλεγχο του συστήματος και σε 
δειγματοληπτικό έλεγχο συμφωνίας·

η) περιγράφεται η μεθοδολογία που 
χρησιμοποιήθηκε·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες δεν πρέπει να είναι λεπτομερείς σε μια δημόσια έκθεση αλλά σε μια έκθεση που 
απευθύνεται στην ελεγκτική επιτροπή / εποπτικό όργανο και αποτελεί μέρος της 
συμπληρωματικής έκθεσης.

Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) επεξηγείται οποιαδήποτε μεταβολή στη 
στάθμιση του δειγματοληπτικού έλεγχου 
συμφωνίας και επαλήθευσης σε σύγκριση 
με το προηγούμενο έτος, ακόμα και εάν ο 
υποχρεωτικός έλεγχος του προηγούμενου 
έτους είχε διενεργηθεί από άλλο(-ους) 
νόμιμο(-ους) ελεγκτή(-ές) ή ελεγκτικό(-ά) 
γραφείο(-α)·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν διεθνή πρότυπα που πρέπει να αρκούν επί του προκειμένου, και κάθε πρόσθετη 
πολυπλοκότητα θα μπορούσε να προκαλέσει πρακτικά προβλήματα. Επιπλέον, είναι αμφίβολο 
αν ένας τρίτος χωρίς εξοικείωση με τα τεχνικά ζητήματα θα μπορούσε να κατανοήσει τις 
παρεχόμενες πρόσθετες πληροφορίες· η ελεγκτική επιτροπή χρειάζεται συνήθως να 
ενημερώνεται για τα σημεία εστίασης του ελέγχου, κι αυτός είναι ο λόγος που το στοιχείο αυτό 
προστέθηκε στη συμπληρωματική έκθεση.

Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) αναφέρονται τα στοιχεία του επιπέδου 
σημαντικότητας που χρησιμοποιήθηκαν 
για τη διενέργεια του υποχρεωτικού 
ελέγχου·

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στην πράξη η πληροφορία αυτή έχει χαμηλή προστιθέμενη αξία για τους μη εξοικειωμένους 
τρίτους, δεδομένου μάλιστα ότι τα επίπεδα σημαντικότητας μπορεί να διαφέρουν σε μία έκθεση. 
Η μνεία των επιπέδων σημαντικότητας όχι μόνο θα έκανε την έκθεση πολυπλοκότερη, αλλά θα 
μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε έμμεσα συμπεράσματα για τα απόλυτα όρια αξίας χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη το συνολικό πλαίσιο. Δεδομένου ότι η πληροφορία αυτή παραμένει 
σημαντική, προστίθεται στη συμπληρωματική έκθεση.

Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 - παράγραφος 2 - στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) προσδιορίζονται βασικοί τομείς 
κινδύνου ύπαρξης ουσιώδους 
ανακρίβειας στις ετήσιες ή ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτέρως 
σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων ή 
των τομέων αβεβαιότητας ως προς τις 
μετρήσεις·

ια) εφιστά την προσοχή, όποτε 
ενδείκνυται, σε θέματα που 
αποκαλύπτονται στις οικονομικές 
καταστάσεις και τα οποία, κατά την 
κρίση του ελεγκτή, είναι θεμελιώδη για 
την κατανόηση των οικονομικών 
καταστάσεων από τους χρήστες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ήδη τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης απαιτούν την ενημέρωση της 
ελεγκτικής επιτροπής για τα σημεία που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή. Θα ήταν 
προτιμότερη μια διατύπωση πλησιέστερη προς τα αντίστοιχα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. 
Περισσότερες πληροφορίες θα μπορούσαν να περιληφθούν στη συμπληρωματική έκθεση.

Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – σημείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) παρέχεται δήλωση σχετικά με την
κατάσταση της ελεγχόμενης οντότητας ή, 
στην περίπτωση υποχρεωτικού ελέγχου 
ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων, της μητρικής επιχείρησης 
και του ομίλου, ιδίως αξιολόγηση της 
ικανότητας της οντότητας ή της 

ιβ) παρέχεται συμπέρασμα σχετικά με την 
εκτίμηση του νόμιμου ελεγκτή ή 
ελεγκτικού γραφείου όσον αφορά την 
καταλληλότητα της χρήσης, από πλευράς 
διοίκησης, της υπόθεσης περί συνέχισης 
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
κατά την κατάρτιση των οικονομικών 
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μητρικής της επιχείρησης και του ομίλου 
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της/του 
στο προβλέψιμο μέλλον και, συνεπώς, να 
συνεχίσει τις επιχειρηματικές της/του 
δραστηριότητες·

καταστάσεων και όσον αφορά τον 
ενδεχόμενο εντοπισμό σημαντικών 
αβεβαιοτήτων σε σχέση με την υπόθεση 
περί συνέχισης των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ελεγκτής απλώς επαληθεύει την καταλληλότητα της εφαρμογής της υπόθεσης περί συνέχισης 
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τις συναφείς σημαντικές αβεβαιότητες. Η ίδια η 
υπόθεση αυτή, ωστόσο, εφαρμόζεται από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας. Το καθήκον 
του ελεγκτή δεν είναι να αξιολογήσει την ίδια τη συνέχιση των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) αξιολογείται το εσωτερικό σύστημα 
ελέγχου της οντότητας ή, στην περίπτωση 
ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων, της μητρικής επιχείρησης, 
συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών 
ελλείψεων εσωτερικού ελέγχου που 
εντοπίστηκαν κατά τον υποχρεωτικό 
έλεγχο, καθώς και το σύστημα τήρησης 
βιβλίων και το λογιστικό σύστημα·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ελεγκτική επιτροπή πρέπει να ενημερώνεται για οποιεσδήποτε αδυναμίες των συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου. Η πλήρης αξιολόγηση των αδυναμιών αυτών θα αύξανε σημαντικά το 
κόστος και τον φόρτο του ελέγχου. Επιπλέον, οι πληροφορίες προς τρίτους σχετικά με τέτοιες 
αδυναμίες δεν έχουν βαρύτητα εάν δεν έχουν οδηγήσει στην έκδοση γνώμης με επιφύλαξη.

Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιστ)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ) επιβεβαιώνεται ότι η γνώμη του 
ελέγχου συμφωνεί με τη συμπληρωματική 
έκθεση προς την ελεγκτική επιτροπή που 
αναφέρεται στο άρθρο 23·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα έπρεπε να περιοριστεί στην επικοινωνία μεταξύ ελεγκτικής επιτροπής και ελεγκτή. 
Δεδομένου ότι το κοινό δεν έχει πρόσβαση στη συμπληρωματική έκθεση, οποιαδήποτε αναφορά 
σε αυτήν στερείται προστιθέμενης αξίας και θα μπορούσε μάλιστα να προκαλέσει παρανοήσεις, 
π.χ. στην περίπτωση που όντως υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο εκθέσεων.

Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ) δηλώνεται ότι δεν παρασχέθηκαν οι μη 
ελεγκτικές υπηρεσίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 10 παράγραφος 3 και ότι ο(οι) 
νόμιμος(-οι) ελεγκτής(-ές) ή το(τα) 
ελεγκτικό(-ά) γραφείο(-α) παρέμεινε(-αν) 
απολύτως ανεξάρτητο(-α) κατά τη 
διενέργεια του ελέγχου. Στην περίπτωση 
που ο υποχρεωτικός έλεγχος διενεργήθηκε 
από ελεγκτικό γραφείο, η έκθεση θα 
αναφέρει κάθε μέλος της ελεγκτικής 
αποστολής και θα δηλώνει ότι όλα τα μέλη 
παρέμειναν απολύτως ανεξάρτητα και δεν 
είχαν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον στην 
ελεγχόμενη οντότητα·

ιζ) δηλώνεται ότι ο(οι) νόμιμος(-οι) 
ελεγκτής(-ές) ή το(τα) ελεγκτικό(-ά) 
γραφείο(-α) παρέμεινε(-αν) απολύτως 
ανεξάρτητο(-α) κατά τη διενέργεια του 
ελέγχου. Στην περίπτωση που ο 
υποχρεωτικός έλεγχος διενεργήθηκε από 
ελεγκτικό γραφείο, η έκθεση θα αναφέρει 
κάθε μέλος της ελεγκτικής αποστολής και 
θα δηλώνει ότι όλα τα μέλη παρέμειναν 
απολύτως ανεξάρτητα και δεν είχαν άμεσο 
ή έμμεσο συμφέρον στην ελεγχόμενη 
οντότητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκείνο που έχει σημασία για το κοινό είναι ότι ο ελεγκτής διενήργησε τον έλεγχο με πλήρη 
ανεξαρτησία, κάτι που θα κριθεί από την ελεγκτική επιτροπή. Οι κανόνες εταιρικής 
διακυβέρνησης προβλέπουν ότι η ελεγκτική επιτροπή επαληθεύει την ανεξαρτησία του ελεγκτή. 
Επιπλέον, προτείνεται να απαγορευθούν οι μη ελεγκτικές υπηρεσίες που περιέχονται στον 
περιορισμένο κατάλογο.
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Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – σημείο ιη)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιη) εμφαίνονται οι μη ελεγκτικές
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 10 
παράγραφος 3 στοιχείο β)(i) και (ii), τις 
οποίες η ελεγκτική επιτροπή επέτρεψε να 
παρέχει προς την ελεγχόμενη οντότητα ο 
νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο·

ιη) εμφαίνονται οι υπηρεσίες που 
σχετίζονται με τον έλεγχο και άλλες 
υπηρεσίες διασφάλισης που αναφέρονται 
στο άρθρο 10, τις οποίες η ελεγκτική 
επιτροπή επέτρεψε να παρέχει προς την 
ελεγχόμενη οντότητα ο νόμιμος ελεγκτής ή 
το ελεγκτικό γραφείο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι όλες οι σχετιζόμενες με τον έλεγχο υπηρεσίες και οι άλλες υπηρεσίες 
διασφάλισης πρέπει να υπόκεινται σε έγκριση της ελεγκτικής επιτροπής και ότι οι μη ελεγκτικές 
υπηρεσίες απαγορεύονται, εδώ χρειάζεται να αναφερθούν μόνο οι πρώτες.

Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιθ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιθ) εμφαίνονται οι μη ελεγκτικές 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 10 
παράγραφος 3 στοιχείο β)(iii) και (iv), τις 
οποίες η αρμόδια αρχή που αναφέρεται 
στο άρθρο 35 παράγραφος 1 επέτρεψε να 
παρέχει προς την ελεγχόμενη οντότητα ο 
νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Άνευ αντικειμένου, αφού όλες οι σχετιζόμενες με τον έλεγχο και οι άλλες υπηρεσίες 
διασφάλισης αναφέρονται στο πλαίσιο της προηγούμενης παραγράφου.
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Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η έκθεση ελέγχου δεν καταρτίζεται σε 
περισσότερες από τέσσερις σελίδες ή δεν 
περιέχει περισσότερους από 10.000 
χαρακτήρες (εξαιρουμένων των κενών). 
Δεν περιέχει παραπομπές στη 
συμπληρωματική έκθεση προς την 
ελεγκτική επιτροπή του άρθρου 23.

4. Η έκθεση ελέγχου δεν θα πρέπει να
καταρτίζεται σε περισσότερες από 
τέσσερις σελίδες ή δεν περιέχει 
περισσότερους από 10.000 χαρακτήρες 
(εξαιρουμένων των κενών). Δεν περιέχει 
παραπομπές στη συμπληρωματική έκθεση 
προς την ελεγκτική επιτροπή του άρθρου 
23.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκταση της έκθεσης πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην πολυπλοκότητα της οντότητας και 
του ελέγχου και ο καταλληλότερος να αποφασίσει επ' αυτού είναι ο ελεγκτής.

Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο(Οι) νόμιμος(-οι) ελεγκτής(-ές) ή το(τα) 
ελεγκτικό(-ά) γραφείο(-α) που διενεργεί(-
ούν) τον υποχρεωτικό έλεγχο οντότητας 
δημοσίου συμφέροντος υποβάλλει(-ουν) 
συμπληρωματική έκθεση προς την 
ελεγκτική επιτροπή της ελεγχόμενης 
οντότητας.

Ο(Οι) νόμιμος(-οι) ελεγκτής(-ές) ή το(τα) 
ελεγκτικό(-ά) γραφείο(-α) που διενεργεί(-
ούν) τον υποχρεωτικό έλεγχο οντότητας 
δημοσίου συμφέροντος υποβάλλει(-ουν) 
συμπληρωματική έκθεση προς την 
ελεγκτική επιτροπή και το διαχειριστικό, 
διοικητικό και εποπτικό όργανο της 
ελεγχόμενης οντότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα δυαδικά συστήματα που περιλαμβάνουν εποπτικό συμβούλιο, η αρχική διάταξη θα 
μπορούσε να σημάνει μείωση της πληροφόρησης του εποπτικού συμβουλίου σε σχέση με την 
τρέχουσα πρακτική.
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Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελεγκτική επιτροπή ή το όργανο που 
εκτελεί ισοδύναμα καθήκοντα 
επιτρέπεται να διαβιβάσει τη 
συμπληρωματική έκθεση προς το 
διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό 
όργανο της ελεγχόμενης οντότητας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή περιττεύει εάν η συμπληρωματική έκθεση διαβιβάζεται αυτομάτως στο 
διαχειριστικό, διοικητικό ή εποπτικό όργανο.

Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συμπληρωματική έκθεση 
γνωστοποιείται στη γενική συνέλευση της 
ελεγχόμενης οντότητας εάν το αποφασίσει 
το διαχειριστικό ή διοικητικό όργανο της 
ελεγχόμενης οντότητας.

Η συμπληρωματική έκθεση 
γνωστοποιείται στη γενική συνέλευση της 
ελεγχόμενης οντότητας εάν το αποφασίσει 
το εποπτικό ή διοικητικό όργανο της 
ελεγχόμενης οντότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η συμπληρωματική έκθεση απευθύνεται αρχικά στο διοικητικό ή εποπτικό 
όργανο, η απόφαση για τη δημοσίευσή της ή μη δεν πρέπει να αφήνεται στο εκτελεστικό όργανο.

Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) περιγράφει την κατανομή καθηκόντων ε) περιγράφει την κατανομή καθηκόντων 
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μεταξύ του(των) νόμιμου(-ων) ελεγκτή(-
ών) και/ή του(των) ελεγκτικού(-ών) 
γραφείου(-ων)·

μεταξύ του(των) νόμιμου(-ων) ελεγκτή(-
ών) και/ή του(των) ελεγκτικού(-ών) 
γραφείου(-ων) και περιλαμβάνει 
περιγραφή του εύρους και του 
χρονοπρογραμματισμού του ελέγχου 
καθώς και των σημαντικότερων 
ευρημάτων του υποχρεωτικού ελέγχου 
που διενεργήθηκε, συμπεριλαμβανομένων 
των σημαντικών ατελειών στο σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου της ελεγχόμενης 
οντότητας· επισημαίνει τις σημαντικές 
δυσκολίες που συναντήθηκαν κατά τη 
διάρκεια του ελέγχου και άλλα θέματα 
που προκύπτουν από τον υποχρεωτικό 
έλεγχο και τα οποία, κατά την 
επαγγελματική κρίση του  νόμιμου 
ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, είναι 
σημαντικά για την επίβλεψη της 
διαδικασίας χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατανομή καθηκόντων μεταξύ των ελεγκτών δεν αρκεί από μόνη της· η ελεγκτική επιτροπή 
πρέπει να λαμβάνει συμπληρωματικές πληροφορίες ως προς τα στοιχεία που προστέθηκαν.

Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αναφέρει και επεξηγεί τις απόψεις 
σχετικά με ουσιώδεις αβεβαιότητες που 
μπορεί να προκαλέσουν αμφιβολίες 
σχετικά με την ικανότητα της οντότητας να 
συνεχίσει τις επιχειρηματικές της 
δραστηριότητες·

στ) αναφέρει και επεξηγεί με ποιους 
τρόπους ορισμένα γεγονότα ή 
καταστάσεις που εντοπίστηκαν κατά τη 
διάρκεια του υποχρεωτικού ελέγχου
μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές 
αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα της 
ελεγχόμενης οντότητας να συνεχίσει τις 
επιχειρηματικές της δραστηριότητες, και 
κατά πόσον στοιχειοθετούν ουσιώδη 
αβεβαιότητα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό για την ελεγκτική επιτροπή να γνωρίζει πώς ορισμένα γεγονότα και 
καταστάσεις μπορεί να προκαλέσουν αμφιβολίες, και όχι πώς σχημάτισε ο ελεγκτής την άποψη 
αυτή.

Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) επεξηγείται οποιαδήποτε μεταβολή 
στη στάθμιση του δειγματοληπτικού 
ελέγχου συμφωνίας και επαλήθευσης σε 
σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ακόμα 
και εάν ο υποχρεωτικός έλεγχος του 
προηγούμενου έτους είχε διενεργηθεί από 
άλλο(-ους) νόμιμο(-ους) ελεγκτή(-ές) ή 
ελεγκτικό(-ά) γραφείο(-α)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό αφαιρέθηκε από την έκθεση ελέγχου, αφού τέτοιες τεχνικές πληροφορίες πρέπει να 
απευθύνονται στην ελεγκτική επιτροπή.

Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ β) αναφέρονται τα στοιχεία του 
επιπέδου σημαντικότητας που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη διενέργεια του 
υποχρεωτικού ελέγχου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το στοιχείο αυτό αφαιρέθηκε από την έκθεση ελέγχου, καθώς η πληροφορία αυτή ενδιαφέρει 
μάλλον την ελεγκτική επιτροπή.
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Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ γ) προσδιορίζονται βασικοί τομείς 
κινδύνου ύπαρξης ουσιώδους 
ανακρίβειας στις ετήσιες ή ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτέρως 
σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων ή 
των τομέων αβεβαιότητας ως προς τις 
μετρήσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στοιχείο που αφαιρέθηκε από την έκθεση ελέγχου.

Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) προσδιορίζει αναλυτικά εάν η τήρηση 
βιβλίων, η λογιστική, το σύνολο των 
ελεγμένων εγγράφων, οι ετήσιες ή 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και 
οι πιθανές συμπληρωματικές εκθέσεις 
είναι κατάλληλες·

ζ) παρέχει λεπτομέρειες ουσιωδών 
σφαλμάτων και παραλείψεων που 
εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του 
υποχρεωτικού ελέγχου στην τήρηση 
βιβλίων, στη λογιστική, στις ετήσιες ή 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και 
σε άλλες εκθέσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ποσότητα των πληροφοριών προς την ελεγκτική επιτροπή πρέπει να είναι διαχειρίσιμη και, 
κατά συνέπεια, χρειάζεται εστίαση στα ουσιώδη ζητήματα και όχι η παροχή ενός συντριπτικού 
βαθμού λεπτομέρειας, το οποίο υπάρχει κίνδυνος να αποσπάσει την προσοχή από τα κύρια 
ζητήματα.
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Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) περιγράφεται η μεθοδολογία που 
χρησιμοποιήθηκε, συμπεριλαμβανομένων 
των στοιχείων του ισολογισμού που 
επαληθεύθηκαν άμεσα και των στοιχείων 
του ισολογισμού που βασίστηκαν σε 
έλεγχο του συστήματος και σε 
δειγματοληπτικό έλεγχο συμφωνίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή πρέπει να απευθύνεται στην ελεγκτική επιτροπή και, κατά συνέπεια, 
αφαιρέθηκε από την έκθεση ελέγχου.

Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζβ) αξιολογείται το εσωτερικό σύστημα 
ελέγχου της οντότητας ή, στην περίπτωση 
ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων, της μητρικής επιχείρησης, 
συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών 
ελλείψεων εσωτερικού ελέγχου που 
εντοπίστηκαν κατά τον υποχρεωτικό 
έλεγχο, καθώς και το σύστημα τήρησης 
βιβλίων και το λογιστικό σύστημα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πληροφορία που πρέπει να απευθύνεται στην ελεγκτική επιτροπή και αφαιρέθηκε από το άρθρο 
που αφορά την έκθεση ελέγχου.
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Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) αναφέρει και επεξηγεί αναλυτικά όλες
τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, 
συμπεριλαμβανομένων και επουσιωδών 
περιπτώσεων, εφόσον θεωρείται 
σημαντικό για την ελεγκτική επιτροπή για 
την εκπλήρωση των καθηκόντων της·

η) αναφέρει και επεξηγεί τις περιπτώσεις 
μη συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων 
και επουσιωδών περιπτώσεων, που 
εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του 
υποχρεωτικού ελέγχου, εφόσον θεωρείται 
σημαντικό για την ελεγκτική επιτροπή για 
την εκπλήρωση του καθήκοντός της·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ελεγκτική επιτροπή δεν πρέπει να υπερφορτώνεται με λεπτομέρειες για επουσιώδεις 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, ώστε να είναι σε θέση να επικεντρωθεί στια κύρια ζητήματα.

Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) αξιολογεί τις μεθόδους αποτίμησης 
που χρησιμοποιήθηκαν για τα διάφορα 
στοιχεία των ετήσιων ή ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε 
επιπτώσεων λόγω μεταβολών τους·

θ) αξιολογεί τις σημαντικές ποιοτικές 
πτυχές των λογιστικών πρακτικών της 
ελεγχόμενης οντότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών 
πολιτικών, των λογιστικών εκτιμήσεων, 
των αποτιμήσεων και της 
δημοσιοποίησης οικονομικών 
καταστάσεων, καθώς και οποιουσδήποτε 
σημαντικούς αντικτύπους λόγω 
μεταβολών τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί για μια απλή γνώμη σχετικά με τις μεθόδους αποτίμησης, πρέπει να παρέχονται 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ποιοτικές πτυχές. Και πάλι, ο ελεγκτής πρέπει να 
συμβάλλει στη διαχειρισιμότητα των πληροφοριών από την ελεγκτική επιτροπή επισημαίνοντας 
τα κύρια ζητήματα.
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Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) αναφέρει και επεξηγεί τις αρχές 
ενοποίησης στην περίπτωση 
υποχρεωτικού ελέγχου ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες αυτές ήδη παρέχονται στο πλαίσιο των οικονομικών καταστάσεων της 
εταιρείας.

Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 55 της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ, του άρθρου 53 της 
οδηγίας 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του 
άρθρου 15 παράγραφος 4 της οδηγίας 
2007/64/ΕΚ, του άρθρου 106 της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ, της πρώτης παραγράφου του 
άρθρου 3 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ και 
του άρθρου 72 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου35, ο νόμιμος ελεγκτής ή το 
ελεγκτικό γραφείο που διενεργεί τον 
υποχρεωτικό έλεγχο μιας οντότητας 
δημοσίου συμφέροντος έχει καθήκον να 
αναφέρει άμεσα στις αρμόδιες αρχές που 
εποπτεύουν τις οντότητες δημοσίου 
συμφέροντος οποιοδήποτε γεγονός ή 
απόφαση που αφορά την οντότητα 
δημοσίου συμφέροντος της οποίας έχει 
λάβει γνώση κατά τη διενέργεια του 
υποχρεωτικού ελέγχου και η οποία 
ενδέχεται να προκαλέσει οποιοδήποτε από 
τα εξής:

Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο που διενεργεί τον υποχρεωτικό 
έλεγχο μιας οντότητας δημοσίου 
συμφέροντος αναφέρει άμεσα στην 
ελεγκτική επιτροπή, στο διοικητικό 
όργανο και στο εποπτικό όργανο 
οποιοδήποτε γεγονός ή απόφαση που 
αφορά την οντότητα δημοσίου 
συμφέροντος της οποίας έχει λάβει γνώση 
κατά τη διενέργεια του υποχρεωτικού 
ελέγχου. Αναφέρονται όσα ενδέχεται να 
προκαλέσουν οποιοδήποτε από τα εξής:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι γενικά πιο ενδεδειγμένο να γίνεται η αναφορά μέσω αυτών που είναι επιφορτισμένοι με 
τη διακυβέρνηση της ελεγχόμενης οντότητας. Η απευθείας και ασυντόνιστη αναφορά του 
νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου προς την εποπτική αρχή μπορεί να καταλήξει σε 
επικάλυψη και σύγχυση όσον αφορά τη γνωστοποίηση των γεγονότων.

Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) άρνηση πιστοποίησης των οικονομικών 
καταστάσεων ή έκφραση επιφυλάξεων.

γ) άρνηση να εκδοθεί έκθεση ελέγχου ή 
έκδοση αρνητικής γνώμης ελέγχου ή 
γνώμης ελέγχου με επιφύλαξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της απαίτησης.

Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο έχει επίσης καθήκον να αναφέρει 
οποιαδήποτε γεγονότα και αποφάσεις των 
οποίων λαμβάνει γνώση κατά τη 
διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου μιας 
επιχείρησης που διατηρεί στενούς 
δεσμούς με την οντότητα δημοσίου 
συμφέροντος για την οποία διενεργεί 
επίσης υποχρεωτικό έλεγχο.

Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο έχει επίσης καθήκον να αναφέρει 
οποιαδήποτε γεγονότα και αποφάσεις,
σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία 
α), β) ή γ), των οποίων λαμβάνει γνώση 
κατά τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου 
μιας επιχείρησης που ελέγχεται από την 
οντότητα δημοσίου συμφέροντος για την 
οποία διενεργεί επίσης υποχρεωτικό 
έλεγχο.

Η ελεγκτική επιτροπή, το διοικητικό 
όργανο και το εποπτικό όργανο 
προβαίνουν στις ενδεδειγμένες ενέργειες 
για να ενημερώσουν αμέσως τις αρμόδιες 
αρχές εποπτείας των οντοτήτων 
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δημοσίου συμφέροντος σχετικά με αυτά 
τα γνωστοποιούμενα γεγονότα και 
αποφάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόσθετο κείμενο θεσπίζει απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι επιφορτισμένοι με τη 
διακυβέρνηση της ελεγχόμενης οντότητας οφείλουν να αναζητήσουν έναν κατάλληλο τρόπο για 
την άμεση γνωστοποίηση των αποφάσεων και γεγονότων στην αρχή εποπτείας τους.

Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η καλόπιστη γνωστοποίηση στις 
αρμόδιες αρχές, από το νόμιμο ελεγκτή ή 
το ελεγκτικό γραφείο, γεγονότων ή 
αποφάσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 ή γεγονότων κατά τη 
διάρκεια του διαλόγου που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 δεν αποτελεί παράβαση 
συμβατικού ή νομικού περιορισμού στη 
γνωστοποίηση πληροφοριών και δεν 
συνεπάγεται καμία ευθύνη των προσώπων 
αυτών.

3. Η καλόπιστη γνωστοποίηση στις 
αρμόδιες αρχές, από το νόμιμο ελεγκτή ή 
το ελεγκτικό γραφείο, γεγονότων κατά τη 
διάρκεια του διαλόγου που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 δεν αποτελεί παράβαση 
συμβατικού ή νομικού περιορισμού στη 
γνωστοποίηση πληροφοριών και δεν 
συνεπάγεται καμία ευθύνη των προσώπων 
αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό αντανακλά την αλλαγή προσέγγισης όσον αφορά τη γνωστοποίηση προς τις εποπτικές 
αρχές για όλες τις οντότητες δημοσίου συμφέροντος. Η ειδική προσέγγιση όσον αφορά τους 
νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων δεν αλλάζει.

Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ετήσια οικονομική έκθεση και ο ετήσιος Η ετήσια οικονομική έκθεση και ο ετήσιος 
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λογαριασμός αποτελεσμάτων 
παρουσιάζουν το συνολικό κύκλο 
εργασιών διαιρούμενο ανά αμοιβές για τον 
υποχρεωτικό έλεγχο ετήσιων και 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος και 
οντοτήτων που ανήκουν σε όμιλο 
επιχειρήσεων, η μητρική εταιρεία του 
οποίου είναι οντότητα δημοσίου 
συμφέροντος, αμοιβές για τον 
υποχρεωτικό έλεγχο ετήσιων και 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
άλλων οντοτήτων και αμοιβές που έχουν 
χρεωθεί για υπηρεσίες συναφούς 
δημοσιονομικού ελέγχου, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 10 παράγραφος 2.

λογαριασμός αποτελεσμάτων 
παρουσιάζουν το συνολικό κύκλο 
εργασιών διαιρούμενο ανά αμοιβές για τον 
υποχρεωτικό έλεγχο ετήσιων και 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος και 
οντοτήτων που ανήκουν σε όμιλο 
επιχειρήσεων, η μητρική εταιρεία του 
οποίου είναι οντότητα δημοσίου 
συμφέροντος, αμοιβές για τον 
υποχρεωτικό έλεγχο ετήσιων και 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
άλλων οντοτήτων και αμοιβές που έχουν 
χρεωθεί για υπηρεσίες που σχετίζονται με 
τον έλεγχο και άλλες υπηρεσίες 
διασφάλισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 10.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή σύμφωνα με τις τροποποιήσεις στο άρθρο 10.

Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής 
συμμετέχουν σε προγράμματα βελτίωσης 
των δεξιοτήτων, ώστε να εξασφαλίζεται 
κατάλληλο επίπεδο τεχνικών γνώσεων για 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Or. en

Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά την ανανέωση μιας 
ελεγκτικής αποστολής σύμφωνα με το 

Όσον αφορά την ανανέωση μιας 
ελεγκτικής αποστολής σύμφωνα με το 
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δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου 
του άρθρου 34, η ελεγκτική επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη κατά την κατάρτιση της
σύστασής της οποιαδήποτε ευρήματα και 
συμπεράσματα σχετικά με τον 
προτεινόμενο νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό 
γραφείο που αναφέρονται στο άρθρο 40 
παράγραφος 6 και δημοσιεύονται από την
αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 44 
στοιχείο δ).

δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου 
του άρθρου 34, η ελεγκτική επιτροπή 
βασίζει τη σύστασή της σε διεξοδική 
αξιολόγηση της ποιότητας ελέγχου εκ 
μέρους του νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού 
γραφείου μετά την πάροδο τριών 
συνεχόμενων ετών. Η αρμόδια αρχή που 
αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2
μπορεί να προσαρμόσει τον 
χρονοπρογραμματισμό σύμφωνα με τη 
σχετική εθνική περίοδο διορισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά από περίοδο τριών ετών η ελεγκτική επιτροπή πρέπει να αξιολογεί την ποιότητα του 
ελέγχου. Ο χρονοπρογραμματισμός μπορεί να προσαρμόζεται, αφού η σχετική περίοδος 
διορισμού δεν είναι ίδια σε όλη την Ευρώπη. Η υποχρεωτική επανεκτίμηση του ελεγκτή ή 
ελεγκτικού γραφείου –σε συνδυασμό με τη γνωστοποίηση στη συνέλευση των μετόχων και στην 
αρμόδια αρχή και με το δικαίωμα βέτο της αρμόδιας αρχής– θα αυξήσει τη διαφάνεια σχετικά 
με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στη σύστασή της, η ελεγκτική επιτροπή 
δηλώνει ότι η σύστασή της δεν 
επηρεάζεται από τρίτους και ότι δεν της 
έχει επιβληθεί καμία συμβατική ρήτρα 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7.

Η διεξοδική αξιολόγηση 
πραγματοποιείται με διαφανή και 
συστηματικό τρόπο και περιλαμβάνει τη  
εξέταση των επαγγελματικών ικανοτήτων 
του ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου οι 
οποίες είναι αναγκαίες για τη διενέργεια 
του υποχρεωτικού ελέγχου σε πλαίσιο 
συμμόρφωσης προς τις συναφείς 
δεοντολογικές απαιτήσεις και προς τα 
διεθνή ελεγκτικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο άρθρο 20. Η εν λόγω 
αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε 
ευρήματα και συμπεράσματα για τον 
υποψήφιο νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό 
γραφείο τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 
40 παράγραφος 6 και δημοσιεύεται από 
την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 
44 στοιχείο δ).
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Στη σύστασή της, η ελεγκτική επιτροπή 
δηλώνει ότι η σύστασή της δεν 
επηρεάζεται από τρίτους και ότι δεν της 
έχει επιβληθεί καμία συμβατική ρήτρα 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εδώ ορίζεται το περιεχόμενο της αξιολόγησης της ποιότητας του ελέγχου.

Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δεν αφορά την ανανέωση ελεγκτικής 
αποστολής σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο της πρώτης παραγράφου του 
άρθρου 33, η σύσταση της ελεγκτικής 
επιτροπής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
καταρτίζεται ακολουθώντας διαδικασία 
επιλογής που οργανώνει η ελεγχόμενη 
οντότητα σύμφωνα με τα ακόλουθα 
κριτήρια:

Η σύσταση της ελεγκτικής επιτροπής που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου καταρτίζεται 
ακολουθώντας διαδικασία υποβολής 
προσφορών που οργανώνει η ελεγχόμενη 
οντότητα σύμφωνα με τα ακόλουθα 
κριτήρια:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει μεγαλύτερη ευχέρεια επιλογής μεταξύ ελεγκτικών γραφείων που ανταγωνίζονται 
για τον υποχρεωτικό έλεγχο, και για να αιτιολογούνται πλήρως οι συστάσεις προς τη γενική 
συνέλευση, πρέπει να οργανώνεται δημόσια διαδικασία υποβολής προσφορών.

Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 - παράγραφος 3 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η ελεγχόμενη οντότητα έχει την 
ελευθερία να καλέσει οποιουσδήποτε 
νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία να 

α) οποιοσδήποτε νόμιμος ελεγκτής ή 
ελεγκτικό γραφείο είναι ελεύθερο να 
υποβάλει προτάσεις για την παροχή της 
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υποβάλουν προτάσεις για την παροχή της 
υπηρεσίας υποχρεωτικού ελέγχου υπό την 
προϋπόθεση ότι γίνεται σεβαστό το άρθρο 
33 παράγραφος 2 και ότι τουλάχιστον 
ένας από τους ελεγκτές ή τα γραφεία στα 
οποία απευθύνεται η πρόσκληση δεν είναι 
ελεγκτής ή γραφείο μεταξύ αυτών που 
έχουν εισπράξει άνω του 15% των 
συνολικών αμοιβών ελέγχου τους από 
μεγάλες οντότητες δημοσίου 
συμφέροντος στο οικείο κράτος μέλος 
κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος·

υπηρεσίας υποχρεωτικού ελέγχου υπό την 
προϋπόθεση ότι γίνεται σεβαστό το άρθρο 
33 παράγραφος 2·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η διαδικασία πρέπει να είναι μια δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών, δεν 
πρέπει να γίνεται καμία προεπιλογή προσκαλούμενων ελεγκτών.

Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η ελεγχόμενη οντότητα έχει την 
ελευθερία να επιλέξει μέθοδο 
επικοινωνίας με τον(τους) νόμιμο(-ους) 
ελεγκτή(-ές) ή το(τα) ελεγκτικό(-ά) 
γραφείο(-α) όπου απευθύνει την 
πρόσκληση και δεν υποχρεούται να 
δημοσιεύσει πρόσκληση υποβολής 
προσφορών στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή σε εθνικές 
επίσημες ή άλλες εφημερίδες·

β) η ελεγχόμενη οντότητα δημοσιεύει
πρόσκληση υποβολής προσφορών στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και/ή σε εθνικές επίσημες ή άλλες 
εφημερίδες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ η ελεγχόμενη οντότητα έχει την ευχέρεια να ανανεώσει μία φορά τον διορισμό του ελεγκτή, 
πρέπει να εκδίδει πρόσκληση υποβολής προσφορών όταν έχει συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια 
για δύο συνεχόμενους διορισμούς ενός ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου. Αυτό θα επιτρέψει 
περισσότερο ανταγωνισμό και μια διαφανέστερη διαδικασία επιλογής.
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Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η ελεγχόμενη οντότητα καταρτίζει 
συγγραφή υποχρεώσεων για τον(τους) 
νόμιμο(-ους) ελεγκτή(-ές) ή το(τα) 
ελεγκτικό(-ά) γραφείο(-α) όπου απευθύνει 
την πρόσκληση. Η εν λόγω συγγραφή 
υποχρεώσεων του(τους) επιτρέπει να 
κατανοήσει(-ουν) την επιχείρηση της 
ελεγχόμενης οντότητας και το είδος του 
υποχρεωτικού ελέγχου που πρόκειται να 
διενεργήσει(-ουν). Η συγγραφή 
υποχρεώσεων περιέχει διαφανή κριτήρια 
επιλογής χωρίς διακρίσεις, τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν από την ελεγχόμενη 
οντότητα για την αξιολόγηση των 
προτάσεων που υποβάλλουν οι νόμιμοι 
ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία·

γ) η ελεγκτική επιτροπή καταρτίζει 
συγγραφή υποχρεώσεων για τον(τους) 
νόμιμο(-ους) ελεγκτή(-ές) ή το(τα) 
ελεγκτικό(-ά) γραφείο(-α) όπου απευθύνει 
την πρόσκληση. Η εν λόγω συγγραφή 
υποχρεώσεων του(τους) επιτρέπει να 
κατανοήσει(-ουν) την επιχείρηση της 
ελεγχόμενης οντότητας και το είδος του 
υποχρεωτικού ελέγχου που πρόκειται να 
διενεργήσει(-ουν). Η συγγραφή 
υποχρεώσεων περιέχει διαφανή κριτήρια 
επιλογής χωρίς διακρίσεις, τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν από την ελεγχόμενη 
οντότητα για την αξιολόγηση των 
προτάσεων που υποβάλλουν οι νόμιμοι 
ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ελεγκτική επιτροπή πρέπει να είναι αρμόδια για τη διαδικασία επιλογής ελεγκτή.

Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η ελεγχόμενη οντότητα έχει την 
ελευθερία να καθορίσει τη διαδικασία 
επιλογής και μπορεί να διενεργήσει 
απευθείας διαπραγματεύσεις με τους 
ενδιαφερόμενους υποψηφίους κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας·

δ) η ελεγκτική επιτροπή έχει την 
ελευθερία να καθορίσει τη διαδικασία 
επιλογής και μπορεί να διενεργήσει 
απευθείας διαπραγματεύσεις με τους 
ενδιαφερόμενους υποψηφίους κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ελεγκτική επιτροπή πρέπει να είναι αρμόδια για τη διαδικασία επιλογής ελεγκτή.
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Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) η ελεγχόμενη οντότητα αξιολογεί τις 
προτάσεις των νόμιμων ελεγκτών ή των 
ελεγκτικών γραφείων σύμφωνα με τα 
κριτήρια επιλογής που έχουν 
προκαθοριστεί στη συγγραφή 
υποχρεώσεων. Η ελεγχόμενη οντότητα 
καταρτίζει έκθεση επί των 
συμπερασμάτων της διαδικασίας 
επιλογής, η οποία επικυρώνεται από την 
ελεγκτική επιτροπή. Η ελεγχόμενη 
οντότητα και η ελεγκτική επιτροπή 
λαμβάνουν υπόψη οποιαδήποτε έκθεση 
ελέγχου ποιότητας για τον υποψήφιο 
νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που 
αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 6 
και δημοσιεύεται από την αρμόδια αρχή 
σύμφωνα με το άρθρο 44 στοιχείο δ)·

στ) η ελεγκτική επιτροπή πραγματοποιεί  
με διαφανή και συστηματικό τρόπο 
διεξοδική αξιολόγηση των προτάσεων 
των νόμιμων ελεγκτών ή των ελεγκτικών 
γραφείων, η οποία περιλαμβάνει την  
εξέταση των επαγγελματικών ικανοτήτων 
του ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου οι 
οποίες είναι αναγκαίες για τη διενέργεια 
του υποχρεωτικού ελέγχου σε πλαίσιο 
συμμόρφωσης προς τις συναφείς 
δεοντολογικές απαιτήσεις και προς τα 
διεθνή ελεγκτικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο άρθρο 20. Η ελεγχόμενη 
οντότητα και η ελεγκτική επιτροπή 
λαμβάνουν υπόψη οποιαδήποτε έκθεση 
ελέγχου ποιότητας για τον υποψήφιο 
νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που 
αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 6 
και δημοσιεύεται από την αρμόδια αρχή 
σύμφωνα με το άρθρο 44 στοιχείο δ)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επαγγελματικές ικανότητες οι οποίες είναι αναγκαίες για τη διενέργεια του υποχρεωτικού 
ελέγχου σε πλαίσιο συμμόρφωσης προς τις συναφείς δεοντολογικές απαιτήσεις και προς τα 
διεθνή ελεγκτικά πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 20 πρέπει να εξετάζονται ήδη στο 
πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής προσφορών. Τέλος, χρειάζεται να καταστεί σαφές ότι η 
ελεγκτική επιτροπή έχει πλήρη αρμοδιότητα για όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής.

Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) η ελεγχόμενη οντότητα είναι σε θέση να 
αποδείξει στην αναφερόμενη στο άρθρο 35 
αρμόδια αρχή ότι η διαδικασία επιλογής 
διενεργήθηκε κατά δίκαιο τρόπο.

ζ) η ελεγκτική επιτροπή είναι σε θέση να 
αποδείξει στην αναφερόμενη στο άρθρο 35 
αρμόδια αρχή ότι η διαδικασία επιλογής 
διενεργήθηκε κατά δίκαιο τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ελεγκτική επιτροπή πρέπει να είναι αρμόδια για τη διαδικασία επιλογής ελεγκτή.

Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελεγκτική επιτροπή είναι υπεύθυνη για 
τη διαδικασία επιλογής που αναφέρεται 
στο πρώτο εδάφιο.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τώρα η ελεγκτική επιτροπή μνημονεύεται ρητά σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής.

Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρόταση του διοικητικού ή εποπτικού 
συμβουλίου προς τη γενική συνέλευση των 
μετόχων ή τα μέλη της ελεγχόμενης 
οντότητας για το διορισμό νόμιμων 
ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων 
περιλαμβάνει τη σύσταση της ελεγκτικής 
επιτροπής.

Η πρόταση του διοικητικού ή εποπτικού 
συμβουλίου προς τη γενική συνέλευση των 
μετόχων ή τα μέλη της ελεγχόμενης 
οντότητας για το διορισμό νόμιμων 
ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων 
περιλαμβάνει τη σύσταση της ελεγκτικής 
επιτροπής. Η πρόταση προς τη γενική 
συνέλευση συνοδεύεται από τα 
αποτελέσματα της διεξοδικής 
αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 
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32 παράγραφοι 2 και 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό αυξάνει τη διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής.

Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση πιστωτικού ιδρύματος ή 
ασφαλιστικής επιχείρησης, το διοικητικό 
ή εποπτικό συμβούλιο υποβάλλει το 
σχέδιο πρότασής του προς την αρμόδια 
αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 35 
παράγραφος 2. Η αναφερόμενη στο άρθρο 
35 παράγραφος 2 αρμόδια αρχή έχει 
δικαίωμα αρνησικυρίας επί της επιλογής 
που προτείνεται στη σύσταση. 
Οποιαδήποτε τέτοια αντίθετη γνώμη 
πρέπει να αιτιολογείται δεόντως.

Το διοικητικό ή εποπτικό συμβούλιο 
υποβάλλει το σχέδιο πρότασής του προς 
την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο 
άρθρο 35 παράγραφος 2. Το σχέδιο 
πρότασης προς την αρμόδια αρχή που 
αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 
συνοδεύεται από τα αποτελέσματα της 
διεξοδικής αξιολόγησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 32 παράγραφοι 2 και 3 και η 
αρμόδια αρχή έχει δικαίωμα αρνησικυρίας 
επί της επιλογής που προτείνεται στη 
σύσταση. Οποιαδήποτε τέτοια αντίθετη 
γνώμη πρέπει να αιτιολογείται δεόντως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση πρέπει να διατίθεται στην αρμόδια αρχή. Η πληροφορία αυτή και το συναφές 
δικαίωμα αρνησικυρίας πρέπει να είναι διαθέσιμα για όλες τις αρμόδιες αρχές, και όχι μόνο για 
τις αρμόδιες αρχές του χρηματοπιστωτικού τομέα, ώστε να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενες 
αδυναμίες στη διαδικασία διορισμού ελεγκτών για τους υποχρεωτικούς ελέγχους όλων των 
οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος.

Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οντότητα δημοσίου συμφέροντος 
διορίζει νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό 

Η οντότητα δημοσίου συμφέροντος 
διορίζει νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό 
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γραφείο για μια αρχική αποστολή που έχει 
διάρκεια τουλάχιστον δύο έτη.

γραφείο για μια αρχική περίοδο εντολής
που έχει διάρκεια τουλάχιστον ένα έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ενισχύει την αρχή του δικαιώματος των μετόχων να επιλέγουν ελεγκτές κάθε 
χρόνο και, επιπροσθέτως, συμβαδίζει με τη νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών.

Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οντότητα δημοσίου συμφέροντος 
δύναται να ανανεώσει την εν λόγω
ελεγκτική αποστολή μία μόνο φορά.

Η οντότητα δημοσίου συμφέροντος 
δύναται να ανανεώσει την ελεγκτική 
αποστολή μία μόνο φορά, με την 
προϋπόθεση ότι αυτό βασίζεται σε 
πρόταση της ελεγκτικής επιτροπής και 
εγκρίνεται κατά την ετήσια γενική 
συνέλευση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ενισχύει την αρχή του δικαιώματος των μετόχων όσον αφορά την επιλογή των 
ελεγκτών.

Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μέγιστη διάρκεια των συνδυασμένων 
δύο ελεγκτικών αποστολών δεν 
υπερβαίνει τα 6 έτη.

Η μέγιστη διάρκεια μιας περιόδου εντολής
δεν υπερβαίνει τα 7 έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να υπάρχει 7ετής μέγιστη διάρκεια της περιόδου ελεγκτικής αποστολής με 
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δυνατότητα μίας ανανέωσης. Αυτό καταλήγει σε υποχρεωτική εναλλαγή κάθε 14 χρόνια, κάτι 
που αντιστοιχεί στο διπλάσιο της περιόδου για την εσωτερική εναλλαγή (7 χρόνια).

Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον σε όλη τη διάρκεια συνεχούς 
εντολής 6 ετών έχουν διοριστεί δύο 
νόμιμοι ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία, η 
μέγιστη διάρκεια εντολής εκάστου 
νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου 
δεν υπερβαίνει τα 9 έτη.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η γενική περίοδος εντολής έχει αυξηθεί, μια περαιτέρω αύξηση δεν θα ήταν 
ενδεδειγμένη.

Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις 
των παραγράφων 1 και 2, η οντότητα 
δημοσίου συμφέροντος μπορεί κατ’ 
εξαίρεση να ζητήσει από την αρμόδια 
αρχή του άρθρου 35 παράγραφος 1 να 
παραχωρήσει παράταση ώστε να διορίσει 
εκ νέου τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό 
γραφείο για πρόσθετη εντολή. Σε 
περίπτωση διορισμού δύο νόμιμων 
ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων, η τρίτη 
αυτή εντολή δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. 
Σε περίπτωση διορισμού ενός νόμιμου 
ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, η τρίτη 
αυτή εντολή δεν υπερβαίνει τα δύο έτη.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αφού η περίοδος εντολής αυξήθηκε σε 14 χρόνια, δεν χρειάζονται περαιτέρω επιμηκύνσεις.

Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο καθορίζει κατάλληλο μηχανισμό 
σταδιακής εναλλαγής αναφορικά με το 
ανώτερο προσωπικό που συμμετέχει στον 
υποχρεωτικό έλεγχο, 
συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των 
προσώπων που έχουν εγγραφεί στο 
μητρώο των νόμιμων ελεγκτών. Ο 
μηχανισμός σταδιακής εναλλαγής 
εφαρμόζεται σε στάδια και αφορά άτομα 
και όχι ολόκληρη ομάδα. Πρέπει να είναι 
ανάλογος της κλίμακας και των 
διαστάσεων της δραστηριότητας του 
νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού 
γραφείου.

Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο καθορίζει κατάλληλο μηχανισμό 
σταδιακής εναλλαγής αναφορικά με το 
ανώτερο προσωπικό που συμμετέχει στον 
υποχρεωτικό έλεγχο, 
συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των 
προσώπων που έχουν εγγραφεί στο 
μητρώο των νόμιμων ελεγκτών. Ο 
μηχανισμός σταδιακής εναλλαγής 
εφαρμόζεται σε στάδια και αφορά άτομα 
και όχι ολόκληρη την ομάδα της 
ελεγκτικής αποστολής. Πρέπει να είναι 
ανάλογος της κλίμακας και των 
διαστάσεων της δραστηριότητας του 
νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού 
γραφείου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της διατύπωσης σύμφωνα με τα εφαρμοστέα διεθνή πρότυπα.

Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που ο νόμιμος ελεγκτής ή 
το ελεγκτικό γραφείο αντικαθίσταται από 
άλλο νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο, 
ο προηγούμενος νόμιμος ελεγκτής ή 
ελεγκτικό γραφείο παραδίδει στον νέο 
νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο 
φάκελο παράδοσης. Ο εν λόγω φάκελος 

Στην περίπτωση που ο νόμιμος ελεγκτής ή 
το ελεγκτικό γραφείο αντικαθίσταται από 
άλλο νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο, 
ο προηγούμενος νόμιμος ελεγκτής ή 
ελεγκτικό γραφείο συμμορφώνεται προς 
τις απαιτήσεις του άρθρου 23 
παράγραφος 3 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ.
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περιλαμβάνει σχετικές πληροφορίες που 
αφορούν την ελεγχόμενη οντότητα και 
που μπορεί να είναι ευλόγως απαραίτητες 
για την κατανόηση της επιχείρησης και 
της εσωτερικής οργάνωσης της 
ελεγχόμενης οντότητας και για την 
εξασφάλιση της συνέχειας του 
υποχρεωτικού ελέγχου και της 
συγκρισιμότητάς του με τους ελέγχους 
που διενεργήθηκαν κατά τα προηγούμενα 
έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο του άρθρου 23 παράγραφος 3 είναι διεξοδικότερο και έχει δοκιμασμένη πρακτική 
εφαρμογή. Οι ευθύνες των αναλαμβανόντων νέων ελεγκτών σε σχέση με το έργο των 
προκατόχων τους προβλέπονται ήδη στα διεθνή πρότυπα.

Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο προηγούμενος νόμιμος ελεγκτής ή 
ελεγκτικό γραφείο επιτρέπει επίσης στον 
νέο νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο
την πρόσβαση στις συμπληρωματικές 
εκθέσεις προς την ελεγκτική επιτροπή που 
αναφέρονται στο άρθρο 23 των 
προηγούμενων ετών και σε οποιεσδήποτε 
πληροφορίες που διαβιβάζονται στις 
αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 25 
και 27.

Ο προηγούμενος νόμιμος ελεγκτής ή 
ελεγκτικό γραφείο επιτρέπει επίσης στους 
νέους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά 
γραφεία την πρόσβαση στις 
συμπληρωματικές εκθέσεις προς την 
ελεγκτική επιτροπή  που αναφέρονται στο 
άρθρο 23 για τα προηγούμενα τρία έτη και 
σε οποιεσδήποτε πληροφορίες που 
διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 27.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προβλεφθεί ένα εύλογο χρονικό πλαίσιο για την παροχή αυτών των 
πληροφοριών και να αντανακλάται το γεγονός ότι ο προηγούμενος ελεγκτής μπορεί να μην είχε 
αυτόν τον ρόλο κατά την προηγούμενη τριετία.
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Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναφερόμενες στο άρθρο 35 
παράγραφος 1 αρμόδιες αρχές
παρακολουθούν τακτικά τις εξελίξεις της 
αγοράς για την παροχή υπηρεσιών 
υποχρεωτικού ελέγχου σε οντότητες 
δημοσίου συμφέροντος.

Τα κράτη μέλη παρακολουθούν τακτικά 
τις εξελίξεις της αγοράς για την παροχή 
υπηρεσιών υποχρεωτικού ελέγχου σε 
οντότητες δημοσίου συμφέροντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αφεθεί στα κράτη μέλη να αποφασίσουν ποιο εθνικό όργανο είναι καταλληλότερο 
για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά. Για παράδειγμα, οι αρχές ανταγωνισμού 
διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρογνωσία και ικανότητα, οπότε δεν είναι αναγκαστικό να 
ανατεθεί το καθήκον αυτό στις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν ιδιαίτερα 
τα εξής:

Τα κράτη μέλη αξιολογούν ιδιαίτερα τα 
εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν την ευχέρεια να αποφασίσουν πώς θα εκτελούνται τα 
καθήκοντα παρακολούθησης της αγοράς.

Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έως τις X X 20XX [2 έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], 

διαγράφεται
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και, στη συνέχεια, τουλάχιστον ανά 
διετία, κάθε αρμόδια αρχή καταρτίζει 
έκθεση επί του ζητήματος αυτού και την 
υποβάλλει στην ΕΑΚΑΑ, την ΕΑΤ και την 
ΕΑΑΕΣ.
Η ΕΑΚΑΑ, η ΕΑΤ και η ΕΑΑΕΣ 
χρησιμοποιούν τις εκθέσεις αυτές για να 
καταρτίσουν κοινή έκθεση για την 
κατάσταση σε επίπεδο Ένωσης. Η 
έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή, την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικών 
Κινδύνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ελεγκτικά γραφεία δεν είναι συστημικού χαρακτήρα σαν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 
η εστίαση θα πρέπει μάλλον να γίνει στον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων 
καταστάσεων. Επιπλέον, η κατάσταση της αγοράς διαφέρει σε τέτοιο βαθμό μεταξύ των κρατών 
μελών ώστε μια έκθεση σε επίπεδο Ένωσης θα είχε ελάχιστη προστιθέμενη αξία.


