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LÜHISELGITUS

2008. aasta finantskriis on seadnud kahtluse alla Euroopa kohustusliku auditisüsteemi, 
eelkõige seoses avaliku huvi üksustega. Kuigi puudujäägid pangandussektoris olid väidetavalt 
tingitud nõuetekohase järelevalve ja piisavate regulatiivsete kaitsemeetmete puudumisest, on 
nõutud kohustusliku auditisüsteemi parandamist, et tugevdada ettevõtjate avaldatavates 
finantsaruannetes investorite kaitset. On vaieldav, kas asjatundlikumad auditeerimiseeskirjad 
oleksid kriisi ära hoidnud või seda leevendanud. Siiski pakub kindlam auditiprotsess 
lisandväärtust ja dünaamilisemat audititurgu. Selle poolest tervitab arvamuse koostaja 
komisjoni ettepanekut.

Arvamuse projektis keskendutakse auditi kvaliteedi, audiitorite sõltumatuse ja investorite 
kaitse suurendamisele. Eriti tuleb rõhutada audiitori ja auditeeritava üksuse ning investoreid 
esindava tugevdatud auditikomitee suhteid. Arvamuse koostaja ei soovi alustada arutelu 
teemal, kas määruse sätted tuleks pigem kehtivasse direktiivi lisada, aga toonitab seoseid 
äriühingu üldjuhtimisega, mis õigustaks paindlikumat lähenemisviisi, mis jätaks 
liikmesriikidele rohkem ruumi, et kohandada sätteid oma riiklikku raamistikku.

Analüüsist nähtub, et audititurg on nii kontsentreeritud, et mõne liikmesriigi 
valikuvõimalused on oluliselt vähenenud, sest turgu valitseb üks või kaks suurt 
audiitorühingut. Arvamuse koostaja on skeptiline, et komisjoni ettepanek suudab tegelikkuses 
praegust turuolukorda muuta ja lõhkuda olemasolevaid oligopole. Selle eesmärgi suudaks 
saavutada üksnes ulatusliku turusekkumisega, aga sääraste meetmete proportsionaalsus on 
kaheldav. Pealegi võivad mõned kavandatud meetmed tuua kaasa hoopis turu suurema 
kontsentreerumise ja seetõttu tuleks need hoolikalt läbi vaadata.

Arvamuse koostaja pooldab meetmeid, millega suurendatakse auditite kvaliteeti ja audiitorite 
sõltumatust. Samas aga tuleb toonitada, et kõik sellised meetmed peavad olema 
proportsionaalsed seatud eesmärgiga. Seepärast teeb arvamuse koostaja ettepaneku vaadata 
üle kõige ulatuslikumad ettepanekus esitatud turusekkumised, s.o auditiga seonduvate 
finantsteenuste piirangud ja kohustusliku välise rotatsiooni kontseptsioon, või neid vähemalt 
kohandada. Kuigi neist võib kasu olla, näiteks võivad nad suurendada audiitorite sõltumatust, 
siis nii nagu nad on ettepanekus esitatud, kaasneks nendega järgmised ohud: turu suurem 
kontsentreerumine, väiksem valik audiitorühinguid ja madalama kvaliteediga auditid esimesel 
rotatsioonile järgneval aastal. Seetõttu teeb arvamuse koostaja ettepaneku pikendada 
audiitorite määramise maksimaalset kestust.

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku tugevdada märgatavalt auditikomitee positsiooni. Esiteks 
tuleks audiitori valimise riigihankemenetlus läbi viia iga seitsme aasta järel, sest see 
võimaldaks kõigil huvitatud audiitoritel või audiitorühingutel oma teenust pakkuda, muudaks 
nii valikuprotsessi läbipaistvamaks ning annaks auditikomiteele laiema valikuvõimaluse ja 
võimaluse valida kõige parema kvalifikatsiooniga audiitorühing. Kogu audiitori valimise 
protsessi kestel on auditikomitee auditeeritava üksuse esindaja ja läbirääkimiste juht. Samuti 
tuleks tugevdada investorite staatust, näiteks nõuda iga auditiga seotud teenuste puhul 
auditikomitee eelnevat luba, sest see vähendab audiitorite sõltumatusele avaldatavat ohtu.
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Arvamuse koostaja tervitab kahtlemata ettepanekut esitada auditikomiteele ja 
järelevalveorganile täiendav aruanne, sest see suurendab esitatavat teavet ja on parim vahend, 
millega käsitleda kriitilisi küsimusi, nagu tegevuse jätkuvuse põhimõte, puudujäägid 
sisekontrollisüsteemides ja nõuete eiramise juhtumid. Aruandes tuleb üksikasjalikult käsitleda 
juhtkonna finantsaruande kvaliteeti. Seepärast teeb arvamuse koostaja ettepaneku viia avaliku 
auditiaruande mitu aspekti üle täiendavasse aruandesse, sest investorid on kõige paremini 
kaitstud, kui neid esindavatele organitele antakse rohkem teavet ja neil on vajalikud 
teadmised käeulatuses võrreldes sellega, kui teave tehtaks kättesaadavaks avalikkusele, 
kellega puuduvad üksusel suhted.

Põhimõtteliselt võib kaaluda auditeeritavale üksusele pakutavate muude kui üksnes 
kohustusliku auditiga seotud teenuste piiramist, sest kui lisatasud on audititasudega võrreldes 
ebaproportsionaalsed, võivad kõnealused teenused kujutada ohtu audiitorite sõltumatusele. 
Mõned mainitud teenused on aga audititööga tihedalt seotud ja neid suudavad kõige 
tõhusamalt pakkuda audiitorid ja vahel ainult nemad. Seetõttu oleks ebaproportsionaalne 
kehtestada audititasudega seoses meelevaldset piirangut, mida ei saa kohandada konkreetsele 
olukorrale või üksuse komplekssusele. Arvamuse koostaja teeb hoopis ettepaneku keelata 
kutsetegevusvälised teenused ning nõuda auditiga seonduvate ja muude sõnaselgelt nimetatud 
kindlustunnet andvate teenuste osutamiseks auditikomitee eelnevat luba. Samuti nõutakse, et 
audiitor ise väldiks ohte oma sõltumatusele ja kaitseks seda nõuetekohaselt. Selleks et lubada 
tulevikus uusi teenuseid, ei tohiks keelatud ega lubatud teenuste nimekiri olla lõplik.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Vannutatud audiitorite ja 
audiitorühingute sõltumatust ohustavate 
riskide vältimisele aitaks kaasa nende 
asjakohane sisemine töökorraldus. Seega ei 
tohiks audiitorühingu omanikud ja 
aktsionärid ega ühingut juhtivad isikud 
sekkuda kohustusliku auditi läbiviimisse 
mis tahes viisil, mis ohustab audiitorühingu 
nimel kohustuslikku auditit läbiviiva 
vannutatud audiitori sõltumatust ja 
objektiivsust. Lisaks peaksid vannutatud 
audiitorid ja audiitorühingud kehtestama 
oma töötajate ja teiste nende 
organisatsioonis kohustusliku auditi 

(8) Vannutatud audiitorite ja 
audiitorühingute sõltumatust ohustavate 
riskide vältimisele aitaks kaasa nende 
asjakohane sisemine töökorraldus. Seega ei 
tohiks audiitorühingu omanikud ja 
aktsionärid ega ühingut juhtivad isikud 
sekkuda kohustusliku auditi läbiviimisse 
mis tahes viisil, mis ohustab audiitorühingu 
nimel kohustuslikku auditit läbiviiva 
vannutatud audiitori sõltumatust ja 
objektiivsust. Lisaks peaksid vannutatud 
audiitorid ja audiitorühingud kehtestama 
oma töötajate ja teiste nende 
organisatsioonis kohustusliku auditi 
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läbiviimisega seotud isikute suhtes 
asjakohased põhimõtted ja menetlused 
tagamaks, et nad oma õiguspäraseid 
kohustusi täidaksid. Need põhimõtted ja 
menetlused peaksid eelkõige olema 
suunatud kõigi sõltumatust ohustavate 
riskide vältimisele ja kõrvaldamisele ning 
kohustusliku auditi kvaliteedi, 
usaldusväärsuse ja põhjalikkuse 
tagamisele. Kõnealused põhimõtted ja 
menetlused peaksid olema 
proportsionaalsed võrreldes vannutatud 
audiitori või audiitorühingu tegevuse 
ulatuse ja keerukusega.

läbiviimisega seotud isikute suhtes 
asjakohased põhimõtted ja menetlused 
tagamaks, et nad oma õiguspäraseid 
kohustusi täidaksid. Need põhimõtted ja 
menetlused peaksid eelkõige olema 
suunatud kõigi sõltumatust ohustavate 
riskide vältimisele ja kõrvaldamisele ning 
kohustusliku auditi kvaliteedi, 
usaldusväärsuse ja põhjalikkuse 
tagamisele. Kõnealused põhimõtted ja 
menetlused peaksid olema 
proportsionaalsed võrreldes vannutatud 
audiitori või audiitorühingu ja 
auditeeritavate üksuste tegevuse ulatuse ja 
keerukusega.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kui vannutatud audiitorid, 
audiitorühingud või nende võrgustiku 
liikmed osutavad auditeeritavale üksusele 
muid teenuseid kui kohustuslik audit, võib 
see kahjustada nende sõltumatust. 
Seepärast on asjakohane nõuda, et 
vannutatud audiitorid, audiitorühingud 
ega nende võrgustiku liikmed ei tohi 
osutada nende poolt auditeeritavatele 
üksustele kutsetegevusväliseid teenuseid. 
Kui audiitorühing osutab ettevõtjale 
kutsetegevusväliseid teenuseid, ei saa see 
audiitorühing teostada selle ettevõtja 
kohustuslikku auditit, mistõttu 
kohustusliku auditi läbiviimiseks vabade 
audiitorühingute arv väheneb, eriti auditi 
läbiviimiseks suurtes avaliku huvi 
üksustes, kus turg on kontsentreeritud. 
Selleks et tagada minimaalne arv 
audiitorühinguid, mis on suutelised 
osutama auditi teenuseid suurtele avaliku 
huvi üksustele, on seetõttu asjakohane 

(11) Kui vannutatud audiitorid, 
audiitorühingud või nende võrgustiku 
liikmed osutavad auditeeritavale üksusele 
muid teenuseid kui kohustuslik audit, võib 
see kahjustada nende sõltumatust. 
Seepärast on asjakohane nõuda, et võetaks 
kaitsemeetmeid, millega vähendada 
sõltumatust ohustavaid riske, ja nõuda 
kõigi selliste teenuste puhul 
auditeeritavalt üksuselt auditikomitee 
eelnevat luba ning keelata 
kutsetegevusväliste teenuste pakkumine.
Kui audiitorühing osutab ettevõtjale 
kutsetegevusväliseid teenuseid, ei saa see 
audiitorühing teostada selle ettevõtja 
kohustuslikku auditit, mistõttu 
kohustusliku auditi läbiviimiseks vabade 
audiitorühingute arv väheneb, eriti auditi 
läbiviimiseks suurtes avaliku huvi 
üksustes, kus turg on kontsentreeritud. 
Selleks et tagada minimaalne arv 
audiitorühinguid, mis on suutelised 
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paluda, et märkimisväärse suurusega 
audiitorühingud keskenduksid oma 
kutsetegevuses kohustusliku auditi 
läbiviimisele ning neil ei oleks lubatud 
võtta enda kanda muid teenuseid, mis ei 
ole seotud nende kohustusliku auditi 
ülesannetega, näiteks konsultatsiooni- või 
nõustamisteenuseid.

osutama auditi teenuseid suurtele avaliku 
huvi üksustele, on seetõttu asjakohane 
paluda, et märkimisväärse suurusega 
audiitorühingud keskenduksid oma 
kutsetegevuses kohustusliku auditi 
läbiviimisele ning neil ei oleks lubatud 
võtta enda kanda muid teenuseid, mis ei 
ole seotud nende kohustusliku auditi 
ülesannetega, näiteks konsultatsiooni- või 
nõustamisteenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kohustusliku auditu tulemiks on 
arvamus auditeeritud üksuse 
raamatupidamisaruannete õigsuse ja 
õigluse kohta. Sidusrühmad ei pruugi aga
olla teadlikud auditi piirangutest (olulisus, 
valimi koostamise meetodid, audiitori roll 
pettuse tuvastamisel ning juhtide vastutus), 
mis võib olla põhjuseks ootuste lõhe 
tekkele. Selleks et seda lõhet vähendada, 
on tähtis sõnastada selgemalt, milline on 
kohustusliku auditi ulatus.

(15) Kohustusliku auditu tulemiks on 
arvamus auditeeritud üksuse 
raamatupidamisaruannete õigsuse ja 
õigluse kohta. Sidusrühmad ei pruugi aga 
olla teadlikud auditi piirangutest (olulisus, 
valimi koostamise meetodid, audiitori roll 
pettuse tuvastamisel ning juhtide vastutus), 
mis võib olla põhjuseks ootuste lõhe 
tekkele. Selleks et seda lõhet vähendada, 
on tähtis sõnastada selgemalt, milline on 
kohustusliku auditi ulatus, juhtimata 
sidusrühmade tähelepanu kõrvale auditi 
arvamuse tegelikust sisust.

Or. en

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Ehkki finantsteabe esitamine peaks 
olema peamiselt auditeeritava üksuse 
juhtkonna ülesanne, on audiitorite ülesanne 

(16) Ehkki finantsteabe esitamine on
peamiselt auditeeritava üksuse juhtkonna 
ülesanne, on audiitorite ülesanne aktiivselt 
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aktiivselt kahelda juhtkonna tegevuses 
kasutaja vaatevinklist. Seetõttu on auditi 
kvaliteedi parandamiseks oluline, et 
audiitorid rakendaksid oma suhtumises 
auditeeritavasse üksusesse enam kutsealast 
skeptitsismi. Audiitorid peaksid tunnistama 
võimalust, et võib esineda pettusest või 
veast tingitud väärkajastamisi, olenemata 
audiitori varasemast kogemusest, et antud 
auditeeritava üksuse juhtkond on aus ja 
ausameelne. Audititöö korraldamisel ja 
ülesannete täitmiseks vajalike ressursside 
eraldamisel peaks põhikriteeriumiks olema 
auditi kvaliteedi tagamine. Üldsuse 
usalduse tagamiseks kohustuslike auditite 
ja finantsturgude suhtes on väga tähtis 
vannutatud audiitorite, audiitorühingute ja 
nende töötajate ausameelsus. Seepärast 
tuleks asjakohaselt hallata iga juhtumit, 
millel võivad olla tõsised tagajärjed 
kohustusliku auditi toimingute 
usaldusväärsusele. Vannutatud audiitor või 
audiitorühing peaks audititöö asjakohaselt 
dokumenteerima.

kahelda juhtkonna tegevuses kasutaja 
vaatevinklist. Seetõttu on auditi kvaliteedi 
parandamiseks oluline, et audiitorid 
rakendaksid oma suhtumises 
auditeeritavasse üksusesse enam kutsealast 
skeptitsismi. Audiitorid peaksid tunnistama 
võimalust, et võib esineda pettusest või 
veast tingitud väärkajastamisi, olenemata 
audiitori varasemast kogemusest, et antud 
auditeeritava üksuse juhtkond on aus ja 
ausameelne. Audititöö korraldamisel ja 
ülesannete täitmiseks vajalike ressursside 
eraldamisel peaks põhikriteeriumiks olema 
auditi kvaliteedi tagamine. Üldsuse 
usalduse tagamiseks kohustuslike auditite 
ja finantsturgude suhtes on väga tähtis 
vannutatud audiitorite, audiitorühingute ja 
nende töötajate ausameelsus. Seepärast 
tuleks asjakohaselt hallata iga juhtumit, 
millel võivad olla tõsised tagajärjed 
kohustusliku auditi toimingute 
usaldusväärsusele. Vannutatud audiitor või 
audiitorühing peaks audititöö asjakohaselt 
dokumenteerima.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kohustusliku auditi tulemused tuleks 
esitada sidusrühmadele auditiaruande 
kujul. Selleks et suurendada sidusrühmade 
usaldust auditeeritud üksuse 
raamatupidamisaruannete suhtes, on eriti 
oluline, et auditi aruanne oleks korralikult 
ja usaldusväärselt põhjendatud ning selle 
sisu oleks laiendatud nii, et see hõlmaks ka 
lisateavet, mis käsitleb konkreetset 
teostatud auditit. Auditi aruanne peaks 
eelkõige sisaldama piisavalt teavet auditis 
kasutatud metoodika kohta, eriti selle 
kohta, kui suurt osa bilansist otseselt 

(19) Kohustusliku auditi tulemused tuleks 
esitada sidusrühmadele auditiaruande 
kujul. Selleks et suurendada sidusrühmade 
usaldust auditeeritud üksuse 
raamatupidamisaruannete suhtes, on eriti 
oluline, et auditi aruanne oleks korralikult 
ja usaldusväärselt põhjendatud ning selle 
sisu oleks laiendatud nii, et see hõlmaks ka 
lisateavet, mis käsitleb konkreetset 
teostatud auditit. Auditi aruanne peaks 
eelkõige sisaldama teavet auditis kasutatud 
metoodika kohta, kasutajatele 
arusaadavaks tegemiseks kesksete 



PE496.380v01-00 8/53 PA\912931ET.doc

ET

kontrolliti ja kui suures osas tugineti 
süsteemi ja vastavustestimisele, auditi 
läbiviimisel rakendatud olulisuse tasemete 
kohta, raamatupidamise aastaaruandes 
või konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruandes esineda võivate oluliste 
väärkajastamiste ohu peamiste 
valdkondade kohta, selle kohta, kas 
kohustuslik audit oli ette nähtud pettuse 
tuvastamiseks, ning juhul, kui on esitatud 
märkustega arvamus või vastupidine 
arvamus või arvamuse avaldamisest on 
loobutud, siis sellise otsuse põhjuseid.

teemade kohta finantsaruannetes, selle 
kohta, kas kohustuslik audit oli ette nähtud 
pettuse tuvastamiseks, ning juhul, kui on 
esitatud märkustega arvamus või 
vastupidine arvamus või arvamuse 
avaldamisest on loobutud, siis sellise 
otsuse põhjuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Auditeeritava üksuse auditikomiteel 
või selles üksuses samaväärseid ülesandeid 
täitval organil on kvaliteetsele 
kohustuslikule auditile kaasaaitamises 
otsustav roll. Eriti tähtis on tugevdada 
auditikomitee sõltumatust ja tehnilist 
pädevust, nõudes, et enamik selle 
liikmetest oleksid sõltumatud ning 
vähemalt ühel komitee liikmel oleks 
auditeerimise alane pädevus ning veel ühel 
auditeerimise ja/või 
raamatupidamisarvestuse alane pädevus. 
Komisjoni 15. veebruari 2005. aasta 
soovituses noteeritud äriühingute 
haldusorganite tegevülesanneteta liikmete 
ja haldus- või järelevalveorgani liikmete 
ülesannete ning haldus- või 
järelevalveorgani komisjonide kohta 
sätestatakse, kuidas auditikomitee tuleks 
moodustada ja kuidas see peaks toimima. 
Arvestades aga väikese 
turukapitalisatsiooniga äriühingute või 
väikeste või keskmise suurusega avaliku 
huvi üksuste nõukogu suurust, oleks 

(23) Auditeeritava üksuse auditikomiteel 
või selles üksuses samaväärseid ülesandeid 
täitval organil on kvaliteetsele 
kohustuslikule auditile kaasaaitamises 
otsustav roll. Eriti tähtis on tugevdada 
auditikomitee sõltumatust ja tehnilist 
pädevust, nõudes, et enamik selle 
liikmetest oleksid sõltumatud ning 
vähemalt ühel komitee liikmel oleks 
auditeerimise alane pädevus ning veel ühel 
auditeerimise ja/või 
raamatupidamisarvestuse alane pädevus. 
Auditikomitee liikmed peaksid osalema 
oskuste arendamise programmides, et 
tagada tööks vajalik tehniliste teadmiste 
asjakohane tase. Komisjoni 15. veebruari 
2005. aasta soovituses noteeritud 
äriühingute haldusorganite 
tegevülesanneteta liikmete ja haldus- või 
järelevalveorgani liikmete ülesannete ning 
haldus- või järelevalveorgani komisjonide 
kohta sätestatakse, kuidas auditikomitee 
tuleks moodustada ja kuidas see peaks 
toimima. Arvestades aga väikese 
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asjakohane, kui neis üksustes 
auditikomiteele või auditeeritavas üksuses 
samaväärseid ülesandeid täitvale organile 
määratud ülesandeid võiks täita haldus- või 
järelevalveorgan tervikuna. Avaliku huvi 
üksused, mis on eurofondid või 
alternatiivsed investeerimisfondid, peaksid 
samuti olema auditikomitee moodustamise 
kohustusest vabastatud. Selle vabastuse 
puhul võetakse arvesse, et juhul, kui need 
fondid toimivad ainult varade koondamise 
eesmärgil, ei ole auditikomitee palkamine 
asjakohane. Eurofondid ja alternatiivsed 
investeerimisfondid ning nende 
fondivalitsejad tegutsevad rangelt 
määratletud regulatiivses keskkonnas ning 
nende suhtes kohaldatakse konkreetseid 
juhtimismehhanisme, näiteks kontrolli, 
mida viib läbi nende depositoorium.

turukapitalisatsiooniga äriühingute või 
väikeste või keskmise suurusega avaliku 
huvi üksuste nõukogu suurust, oleks 
asjakohane, kui neis üksustes 
auditikomiteele või auditeeritavas üksuses 
samaväärseid ülesandeid täitvale organile 
määratud ülesandeid võiks täita haldus- või 
järelevalveorgan tervikuna. Avaliku huvi 
üksused, mis on eurofondid või 
alternatiivsed investeerimisfondid, peaksid 
samuti olema auditikomitee moodustamise 
kohustusest vabastatud. Selle vabastuse 
puhul võetakse arvesse, et juhul, kui need 
fondid toimivad ainult varade koondamise 
eesmärgil, ei ole auditikomitee palkamine 
asjakohane. Eurofondid ja alternatiivsed 
investeerimisfondid ning nende 
fondivalitsejad tegutsevad rangelt 
määratletud regulatiivses keskkonnas ning 
nende suhtes kohaldatakse konkreetseid 
juhtimismehhanisme, näiteks kontrolli, 
mida viib läbi nende depositoorium.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Oluline on tugevdada ka auditikomitee 
rolli uue vannutatud audiitori või 
audiitorühingu valimisel, et auditeeritava 
üksuse aktsionäride, osanike või liikmete 
üldkoosolek teeks teadlikuma otsuse. 
Üldkoosolekule ettepaneku esitamisel 
peaks juhatus seega selgitama, kas ta järgib 
auditikomitee soovitust ning kui ei, siis 
miks. Auditikomitee soovitus peaks 
sisaldama vähemalt kaht võimalikku 
valikut audiitorteenuse osutamiseks ning 
nõuetekohaselt põhjendatud eelistust ühe 
suhtes, et üldkoosolek saaks teha tegeliku 
otsuse. Selleks et esitada oma soovituses 
erapooletu ja nõuetekohane põhjendus, 

(24) Oluline on tugevdada ka auditikomitee 
rolli uue vannutatud audiitori või 
audiitorühingu valimisel, et auditeeritava 
üksuse aktsionäride, osanike või liikmete 
üldkoosolek teeks teadlikuma otsuse. 
Üldkoosolekule ettepaneku esitamisel 
peaks juhatus seega selgitama, kas ta järgib 
auditikomitee soovitust ning kui ei, siis 
miks. Auditikomitee soovitus peaks 
sisaldama vähemalt kaht võimalikku 
valikut audiitorteenuse osutamiseks, 
mõlema ettepaneku põhjalikku hinnangut
ning nõuetekohaselt põhjendatud eelistust 
ühe suhtes, et üldkoosolek saaks teha 
tegeliku otsuse. Selleks et esitada oma 
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peaks auditikomitee kasutama auditeeritava 
üksuse poolt auditikomitee juhtimisel 
korraldatud kohustusliku valikumenetluse
tulemusi. Valikumenetluse käigus peaks 
auditeeritav üksus paluma vannutatud
audiitoritel või audiitorühingutel, 
sealhulgas väiksematel, esitada oma 
ettepanekud audiitorteenuse osutamiseks. 
Hankedokumendid peaksid sisaldama 
läbipaistvaid ja mittediskrimineerivaid 
valikukriteeriume, millest ettepanekute 
hindamisel lähtutakse. Arvestades aga, et 
selline valikumenetlus võib põhjustada 
väikese turukapitalisatsiooniga 
äriühingutele või väikestele või keskmise 
suurusega avaliku huvi üksustele tulenevalt 
nende suurusest ebaproportsionaalselt suuri 
kulusid, on asjakohane sellised üksused 
sellest kohustusest vabastada.

soovituses erapooletu ja nõuetekohane 
põhjendus, peaks auditikomitee kasutama 
auditeeritava üksuse poolt auditikomitee 
juhtimisel korraldatud kohustusliku 
hankemenetluse tulemusi. 
Hankemenetluse käigus peaks auditeeritav 
üksus avaldama konkursikutse, et
audiitorid või audiitorühingud esitaksid
oma ettepanekud audiitorteenuse 
osutamiseks. Hankedokumendid peaksid 
sisaldama läbipaistvaid ja 
mittediskrimineerivaid valikukriteeriume, 
millest ettepanekute hindamisel lähtutakse. 
Arvestades aga, et selline hankemenetlus
võib põhjustada väikese 
turukapitalisatsiooniga äriühingutele või 
väikestele või keskmise suurusega avaliku 
huvi üksustele tulenevalt nende suurusest 
ebaproportsionaalselt suuri kulusid, on 
asjakohane sellised üksused sellest 
kohustusest vabastada.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kui avaliku huvi üksused määraksid 
ametisse rohkema kui ühe vannutatud 
audiitori või audiitorühingu, tugevdaks see 
kutsealast skeptitsismi ning aitaks kaasa 
auditi kvaliteedi tõstmisele. Samuti 
soodustaks see meede koos väiksemate 
audiitorühingute kaasamisega nende 
ühingute suutlikkuse arendamist, aidates 
seega kaasa selliste vannutatud audiitorite 
ja audiitorühingute arvu suurendamisele, 
kelle hulgast avaliku huvi üksused saavad 
audiitoreid valida. Seepärast peaks viimast 
toetama ja soodustama seda, et 
kohustuslikku auditit määratakse läbi 
viima rohkem kui üks vannutatud audiitor 

(26) Kui avaliku huvi üksused määraksid 
ametisse rohkema kui ühe vannutatud 
audiitori või audiitorühingu, tugevdaks see 
kutsealast skeptitsismi ning aitaks kaasa 
auditi kvaliteedi tõstmisele. Samuti 
soodustaks see meede koos väiksemate 
audiitorühingute kaasamisega nende 
ühingute suutlikkuse arendamist, aidates 
seega kaasa selliste vannutatud audiitorite 
ja audiitorühingute arvu suurendamisele, 
kelle hulgast avaliku huvi üksused saavad 
audiitoreid valida.
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või audiitorühing.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Selleks et vältida tutvuse ohtu ning 
tugevdada seeläbi audiitorite ja 
audiitorühingute sõltumatust, on tähtis 
kehtestada pikim lubatud periood, mille 
vältel üks ja sama vannutatud audiitor või 
audiitorühing võib teatavas auditeeritavas 
üksuses audiitorteenust osutada. Samuti 
tuleks kehtestada asjakohane järkjärgulise 
rotatsiooni mehhanism kohustuslikus 
auditis osalevate kõige kõrgema tasandi 
töötajate puhul, sealhulgas audiitorühingu 
nimel kohustuslikku auditit teostavate 
võtmetähtsusega auditeerimispartnerite 
puhul. On oluline määrata kindlaks ka 
asjakohane periood, mille vältel vastav 
vannutatud audiitor või audiitorühing ei 
tohi sama üksuse kohustuslikku auditit 
läbi viia. Sujuva ülemineku tagamiseks 
peaks endine audiitor andma 
üleminekutoimiku oluliste 
teabematerjalidega üle uuele audiitorile.

(27) Selleks et vältida tutvuse ohtu ning 
tugevdada seeläbi audiitorite ja 
audiitorühingute sõltumatust, on tähtis 
kehtestada pikim lubatud periood, mille 
vältel üks ja sama vannutatud audiitor või 
audiitorühing võib teatavas auditeeritavas 
üksuses audiitorteenust osutada. Samuti
tuleks korrapäraselt ja nõuetekohaselt 
dokumenteerida auditi kvaliteedi 
põhjalikku, läbipaistvat ja sõltumatut 
hindamist. Üldkoosolek peaks võtma 
kõnealuse põhjaliku hindamise aluseks 
audiitori iga-aastasel valimisel, mis 
toimub hankemenetluse vormis. Ühtlasi
tuleks kehtestada asjakohane järkjärgulise 
rotatsiooni mehhanism kohustuslikus 
auditis osalevate kõige kõrgema tasandi 
töötajate puhul, sealhulgas audiitorühingu 
nimel kohustuslikku auditit teostavate 
võtmetähtsusega auditeerimispartnerite 
puhul. Uue audiitori või audiitorühingu 
puhul sujuva ülemineku tagamiseks peaks 
endine audiitor andma üleminekutoimiku 
oluliste teabematerjalidega üle uuele 
audiitorile.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Avaliku huvi üksustele kohustusliku
auditi teenuste osutamise turg aja jooksul 
areneb. Seepärast on vaja, et pädevad 
asutused jälgivad turul aset leidvaid 
muutusi, eelkõige seoses võimaliku väikese 
valikuga audiitori leidmiseks ning turu 
suurest kontsentratsioonist tulenevate 
riskidega.

(33) Avaliku huvi üksustele kohustusliku 
auditi teenuste osutamise turg areneb aja 
jooksul. Seepärast on vaja, et liikmesriigid
jälgivad turul aset leidvaid muutusi, 
eelkõige seoses võimaliku väikese valikuga 
audiitori leidmiseks ning turu suurest 
kontsentratsioonist tulenevate riskidega.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vannutatud audiitor või audiitorühing teeb 
kõik vajaliku tagamaks, et avaliku huvi 
üksuse kohustusliku auditi läbiviimist ei 
mõjutaks mis tahes olemasolev või 
võimalik huvide konflikt ega äri- või muu 
suhe, mille üheks osapooleks on
kohustuslikku auditit teostav vannutatud 
audiitor või audiitorühing või, lähtuvalt 
olukorrast, selle võrgustik, juhid, 
audiitorid, töötajad, mis tahes muud
füüsilised isikud, kelle teenuseid sellel
vannutatud audiitoril või audiitorühingul
on võimalik kasutada või juhtida, ega mis 
tahes selle vannutatud audiitori või 
audiitorühinguga valitseva mõju kaudu 
otseselt või kaudselt seotud isik.

Vannutatud audiitor või audiitorühing teeb 
kõik vajaliku tagamaks, et kohustuslikku 
auditit teostava vannutatud audiitori või 
audiitorühingu sõltumatust ei ohustaks 
rahanduslikud, isiklikud, äri või
tööhõivega seotud või muud suhted, mis 
hõlmavad vannutatud audiitorit,
audiitorühingut, tema tütarettevõtjaid ja
võrgustikku ja mis tahes füüsilist isikut, 
kellel on võimalik mõjutada kohustusliku 
auditi tulemust.

Or. en

Selgitus

Esitatud sõnastus kajastab paremini vannutatud audiitori või audiitorühingu ja auditeeritava 
ühingu vahelist suhet ja annab terviklikumalt edasi sõltumatust ohustavaid riske. Pealegi 
vastab see paremini kehtivatele rahvusvahelistele eetikastandarditele ja tagaks 
rahvusvahelisel tasandil võrdsed tingimused.
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Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) vannutatud audiitor või audiitorühing 
kehtestab asjakohase ja tõhusa 
organisatsioonilise ja halduskorra artikli 11 
lõikes 2 osutatud sõltumatusele tekkivate 
ohtude välistamiseks, tuvastamiseks,
kõrvaldamiseks või juhtimiseks ja 
avalikustamiseks;

e) vannutatud audiitor või audiitorühing 
kehtestab asjakohase ja tõhusa 
organisatsioonilise ja halduskorra artikli 11 
lõikes 2 osutatud sõltumatusele tekkivate 
ohtude välistamiseks, tuvastamiseks, 
kõrvaldamiseks või juhtimiseks ja 
avalikustamiseks auditeeritava üksuse
auditikomiteele;

Or. en

Selgitus

Vajab täpsustamist, et neil juhtudel tuleks teavitada auditeeritava üksuse auditikomiteed.

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) vannutatud audiitoril või audiitorühingul 
on asjakohane tasustamispoliitika, mis 
pakub piisavalt stiimuleid tulemuste 
saavutamiseks, et tagada auditi kvaliteet. 
Eelkõige ei tohi töötajate töötasu ja töö 
hinnang sõltuda tulust, mida vannutatud 
audiitor või audiitorühing auditeeritavalt 
üksuselt teenib;

j) vannutatud audiitoril või audiitorühingul 
on asjakohane tasustamispoliitika, mis 
pakub piisavalt stiimuleid tulemuste 
saavutamiseks, et tagada auditi kvaliteet. 
Eelkõige ei tohi töötajate töötasu ja töö 
hinnang sõltuda tulust, mida vannutatud 
audiitor või audiitorühing teenib auditiga 
seonduvatelt ja muudelt auditeeritavale 
üksusele osutatavatelt kindlustunnet 
suurendavatelt teenustelt;

Or. en

Selgitus

Täielik keeld töötasu seostamisele teenitava tuluga näib ebaproportsionaalne. Sobivam oleks 
vähendada muude kui üksnes kohustusliku auditiga seotud teenuste pakkumise stiimuleid.
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Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 2 osutatud isikud ega ühingud ei 
tohi paluda ega võtta vastu raha, kingitusi 
ega teeneid mitte kelleltki, kellega 
vannutatud audiitor või audiitorühing on 
lepingulistes suhetes.

4. Lõikes 2 osutatud isikud ega ühingud ei 
tohi paluda ega võtta vastu kingitusi ega 
teeneid auditeeritavalt üksuselt, v.a juhul, 
kui mõistlik ja teavitatud kolmas osapool 
peaks nende väärtust vähetähtsaks.

Or. en

Selgitus

Kingituste ja teenete määratlus hõlmab ilmselgelt ka raha, mistõttu see element on ülearune. 
Teiseks, ettepaneku eesmärk on suurendada audiitorite ja audiitorühingute sõltumatust 
auditeeritavast üksusest, mispärast on ülaltoodud eeskirja laiendamine suhetele kolmanda 
osapoolega ebaproportsionaalne ja ei tekita lisandväärtust. Ettepanekust tuleks välja jätta 
vähetähtsad teened ja kingitused, mis mõistlikult võttes ei mõjuta auditi tulemusi.

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhul kui vannutatud audiitor või 
audiitorühing osutab auditeeritavale 
üksusele auditiga seotud finantsteenuseid, 
nagu osutatud artikli 10 lõikes 2, ei tohi 
nende teenuste tasud ületada 10 %
tasudest, mis auditeeritav üksus maksab 
kohustusliku auditi eest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui teenused on seotud auditiga ja seega osa põhiülesannetest, mida võib pakkuda üksnes 
audiitor või audiitorühing, ei tohiks kohustusliku auditi tasu suhtes kehtestada mingeid 
piiranguid. See-eest soovitatakse määratleda rangemalt kutsetegevusväliste teenuste nimekiri 
ja nõuda kõigi teenuste puhul – olenemata sellest, kas nad seonduvad auditiga või mitte –
auditikomitee või järelevalveorgani eelnevat luba.
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Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku huvi üksuse kohustuslikku auditit 
teostav vannutatud audiitor või 
audiitorühing võib osutada auditeeritavale 
üksusele, tema emaettevõtjale ja tema 
kontrollitavatele ettevõtjatele kohustusliku 
auditi teenuseid ja auditiga seonduvaid 
finantsteenused.

Avaliku huvi üksuse kohustuslikku auditit 
teostav vannutatud audiitor või 
audiitorühing võib osutada auditeeritavale 
üksusele, tema emaettevõtjale ja tema 
kontrollitavatele ettevõtjatele kohustusliku 
auditi teenuseid, auditiga seonduvaid ja 
muid kindlustunnet andvaid teenuseid, 
kui selleks on auditikomitee eelnev luba 
ning kui teenused ei kujuta endast 
sõltumatusele ohtu, mida ei saa 
kaitsemeetmete kohaldamisega 
vähendada vastuvõetava tasemeni.

Or. en

Selgitus

Muudetud artiklis 10 nähakse ette kolmetasandiline kaitsesüsteem kohustusliku auditi 
kõrvaliste teenuste osutamise jaoks. Esiteks, teenust võib osutada ainult siis, kui see ei ohusta 
audiitori sõltumatust. Teiseks, teenust ei tohi sõnaselgelt ära keelata, ja kolmandaks, kõigi 
teenuste osutamiseks tuleb saada auditikomitee heakskiit. Lisaks ei määratleta lubatud 
teenuseid enam täpselt auditiga seonduvate ja muude kindlustunnet andvate teenustena.

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui vannutatud audiitor kuulub 
võrgustikku, võib selle võrgustiku liige 
osutada auditeeritavale üksusele, tema 
emaettevõtjale ja tema kontrollitavatele 
ELis tegutsevatele ettevõtjatele 
kohustusliku auditi teenuseid ja auditiga 
seonduvaid finantsteenuseid.

Juhul kui vannutatud audiitor kuulub 
võrgustikku, võib selle võrgustiku liige 
osutada auditeeritavale üksusele, tema 
emaettevõtjale ja tema kontrollitavatele 
ettevõtjatele kohustusliku auditi teenuseid, 
auditiga seonduvaid ja muid kindlustunnet 
andvaid teenuseid, kui selleks on 
auditikomitee eelnev luba ning kui 
teenused ei kujuta endast sõltumatusele 
ohtu, mida ei saa vähendada 
vastuvõetavale tasemele kaitsemeetmete 
kohaldamisega.
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Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekut eelmise lõigu kohta.

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „Auditiga seonduvate finantsteenuste” 
all mõistetakse käesoleva artikli tähenduses 
järgmist:

2. „Auditiga seonduvate ja muude 
kindlustunnet andvate teenuste” all 
mõistetakse käesoleva artikli tähenduses 
eelkõige järgmist:

Or. en

Selgitus

Muudetud nimekiri ei ole lõplik, vaid ainult soovituslik. Seega võidakse lubada ka muid 
teenuseid, kui on täidetud lõike 1 tingimused.

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kinnituse esitamine maksunõuete 
järgimise kohta, kui selline kinnitus on 
nõutud siseriikliku õigusega;

e) kinnituse esitamine maksunõuete 
järgimise kohta, maksudeklaratsioonide 
ettevalmistamine, kaudsete maksude, 
palgafondimaksu, transpordikulude, 
tollimaksu ja riikliku toetuse meetmete 
alane nõustamine, abi maksujärelevalve 
ja maksuameti päringute küsimustes;

Or. en

Selgitus

Audiitorid sobivad kõige paremini kinnitama maksunõuete järgimist. Eriti väikeste avaliku 
huvi üksuste jaoks on tegemist tähtsa teenusega, mis peaks olema alati lubatud, sõltumata 
sellest, kas seaduses kinnitust nõutakse või mitte.
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Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) auditite tehnoloogiasüsteemid,
finantsaruannetesse kaasatud 
finantseerimisteabe koostamise ja/või 
kontrollimisega seotud sisekontrolli ja 
riskijuhtimise menetlus ning riskide alane 
nõustamine;

Or. en

Selgitus

Kuigi keelata tuleks selliste kontrolli ja riskijuhtimise süsteemide ja menetluste
väljatöötamine ja rakendamine, peaks süsteemi auditeerimine olema lubatud, sest audiitoril 
või audiitorühingul tuleb tugineda nende süsteemide kaudu jagatud teabe õigsusele.

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e b) kinnitava avalduse tegemine 
elektroonilise andmetöötluse süsteemide
rakendamise ja edasise arendamise kohta;

Or. en

Selgitus

Käesolev puudutab ainult kindlustunnet andvaid teenuseid ja mitte andmetöötluse süsteemide 
tegelikku rakendamist.

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e c) tööandjapensioni skeemide ja 
pensionikohustuste auditeerimine;
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Or. en

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) mis tahes muud audititööga seotud
seadusjärgsed kohustused, mis on
vannutatud audiitorile või audiitorühingule 
kehtestatud ELi õigusaktidega.

f) mis tahes muud audititööga seotud
seadusjärgsed kohustused, mis on
vannutatud audiitorile või audiitorühingule 
kehtestatud ELi ja/või riiklike 
õigusaktidega.

Or. en

Selgitus

Riikides on jätkuvalt erinevaid õiguslikke nõudeid, mida audiitoril või audiitorühingul tuleb 
ilmselgelt lubada järgida.

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) vastavuskirjade esitamine 
investoritele seoses ettevõtja väärtpaberite 
emiteerimisega, arvamuse esitamine 
aususe kohta või mitterahaliste maksete 
aruannete koostamine.

Or. en

Selgitus

Auditeeritava üksuse audiitor või audiitorühing sobib tavaliselt kõige paremini nende 
teenuste pakkujaks ja huvide konflikti võimalus on ebatõenäoline.

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 3 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli kohaldamisel tähendavad 
kutsetegevusvälised teenused järgmist:

Käesoleva artikli kohaldamisel tähendavad 
kutsetegevusvälised teenused eelkõige 
järgmist:

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse, et kutsetegevusväliste teenuste nimekiri ei ole lõplik ja 
on toodud vaid näitena, mis tähendab, et keelatud on kõik kutsetegevusvälised teenused, olgu 
nad sõnaselgelt nimetatud või mitte.

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 3 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) finantsaruannetesse kaasatud 
finantseerimisteabe koostamise ja/või 
kontrollimisega seotud sisekontrolli ja 
riskijuhtimise menetluse väljatöötamine ja
rakendamine ning riskide alane 
nõustamine;

iii) tehnoloogiasüsteemide ja 
finantsaruannetesse kaasatud 
finantseerimisteabe koostamise ja/või 
kontrollimisega seotud sisekontrolli ja 
riskijuhtimise menetluse väljatöötamine või
rakendamine ning riskide alane 
nõustamine;

Or. en

Selgitus

Kokku viidud alapunktiga vi.

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 3 – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) hindamisteenused, arvamuse esitamine 
aususe kohta ning mitterahaliste maksete 
aruannete koostamine;

iv) hindamisteenused;

Or. en
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Selgitus

Arvamuse esitamine aususe kohta ning mitterahaliste maksete aruannete koostamine peaks 
olema lubatud.

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 3 – punkt a – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) finantsteabe tehnoloogiasüsteemide 
väljaarendamine ja rakendamine direktiivi 
2006/43/EÜ artikli 2 lõike 13 punktides b–
j osutatud avaliku huvi üksuste jaoks;

vi) finantsteabe tehnoloogiasüsteemide 
väljaarendamine või rakendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 3 – punkt a – alapunkt viii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

viii a) personalijuhtimise teenused, 
sealhulgas kõrgema juhtkonna liikmete 
värbamine;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 3 – punkt a – alapunkt viii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

viii b) muud kui vaid alternatiivide 
esitamisega seotud õigus- ja 
maksuteenused; maksuteenused 
füüsilistele isikutele, kel on tähtis roll 
auditeeritava üksuse finantsaruandluses 
ja maksuplaneerimise kontseptsioonide 
turustamises;
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Or. en

Selgitus

Lubatud maksualase nõustamise teenuste täpsustus.

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teenused, millega võib kaasneda huvide 
konflikt:

välja jäetud

i) personalijuhtimise teenused, sealhulgas 
kõrgema juhtkonna liikmete värbamine;
ii) vastavuskirjade esitamine investoritele 
seoses ettevõtja väärtpaberite 
emiteerimisega;
iii) finantsteabe tehnoloogiasüsteemide 
väljaarendamine ja rakendamine 
direktiivi 2006/43/EÜ artikli 2 lõike 13 
punktis a osutatud avaliku huvi üksuste 
jaoks;
iv) hoolsuskohustuse auditi teenused 
müüvale või ostvale osapoolele seoses 
võimalike ühinemiste ja ülevõtmistega 
ning kinnitava avalduse tegemine 
auditeeritud üksuse kohta finants- või 
ettevõtetevahelise tehingu muudele 
osapooltele.

Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek kaasata vaid lubatud teenused ja et kõigi teenuste puhul oleks nõutav 
auditikomitee või järelevalveorgani eelnev luba. Audiitor või audiitorühing ei tohiks osutada 
ka hoolsuskohustuse auditi teenuseid. Neid võivad pakkuda välisaudiitorid.

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest ja teisest lõigust võib 
vannutatud audiitor või audiitorühing 
osutada punkti b alapunktides iii ja iv 
nimetatud teenuseid, kui selleks on 
saadud artikli 35 lõikes 1 osutatud pädeva 
asutuse eelnev luba.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudetud piiratud nimekirjas on keelatud kõik kutsetegevusvälised teenused ja erand ei ole 
enam vajalik.

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest ja teisest lõigust võib 
vannutatud audiitor või audiitorühing 
osutada punkti b alapunktides i ja ii 
nimetatud teenuseid, kui selleks on 
saadud käesoleva määruse artiklis 31 
osutatud auditikomitee eelnev luba.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudetud piiratud nimekirjas on keelatud kõik kutsetegevusvälised teenused ja erand ei ole 
enam vajalik.

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osalemist auditeeritava üksuse otsuste 
vastuvõtmises ning lõike 3 punkti a 
alapunktides ii ja iii osutatud teenuste 

Osalemist auditeeritava üksuse otsuste 
vastuvõtmises ning kutsetegevusväliste
teenuste osutamist käsitatakse kõigil 
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osutamist käsitatakse kõigil juhtudel 
sõltumatust mõjutavate tegevustena.

juhtudel sõltumatust mõjutavate 
tegevustena.

Or. en

Selgitus

Kuna nähakse ette ühelt poolt lubatud auditiga seonduvate ja muude kindlustunnet andvate 
teenuste ja teiselt poolt kutsetegevusväliste teenuste süsteem, tuleb viimaseid alati käsitada 
sõltumatust mõjutavate tegevustena.

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 3 punkti a alapunktides i ja iv–viii 
osutatud teenuste osutamise puhul 
eeldatakse, et see mõjutab sõltumatust.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tarbetu kõigi kutsetegevusväliste teenuste keelustamise ja eelmise lõigu muudatuste tõttu.

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Juhul kui audiitorühing teenib suurtest 
avaliku huvi üksustest rohkem kui 
kolmandiku oma aastastest auditituludest 
ning kuulub võrgustikku, mille liikmete 
aastased audititulud Euroopa Liidus 
kokku ületavad 1 500 miljonit eurot, peab 
ta täitma järgmisi tingimusi:

välja jäetud

a) ta ei osuta ühelegi avaliku huvi 
üksusele otseselt ega kaudselt 
kutsetegevusväliseid teenuseid;
b) ta ei kuulu võrgustikku, mis osutab 
ELis muid kutsetegevusväliseid teenuseid;
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c) ükski üksus, mis osutab lõikes 3 
loetletud teenuseid, ei tohi omada 
audiitorühingus otseselt ega kaudselt 
rohkem kui 5 % kapitalist või 
hääleõigustest;
d) üksused, mis osutavad lõikes 3 loetletud 
teenuseid, ei tohi omada audiitorühingus 
otseselt ega kaudselt koos rohkem kui 10 
% kapitalist või hääleõigustest;
e) selline audiitorühing ei tohi omada 
üheski üksuses, mis osutab lõikes 3 
loetletud teenuseid, otseselt ega kaudselt 
rohkem kui 5 % kapitalist või 
hääleõigustest.

Or. en

Selgitus

Ainult auditit teostavate ettevõtete kontseptsioon on ebaproportsionaalne turusekkumine, 
mille lisandväärtus ei ole selge. Pealegi on nüüd kõik kutsetegevusvälised teenused keelatud, 
mis tähendab, et nendega seoses ei ole vajadust suuri avaliku huvi üksusi käsitlevate sätete 
järele.

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 68 vastu delegeeritud õigusakte, et 
kohandada käesoleva artikli lõikes 2 
esitatud auditiga seonduvate 
finantsteenuste nimekirja ning lõikes 3 
esitatud kutsetegevusväliste teenuste 
nimekirja. Selliste volituste kasutamisel 
võtab komisjon arvesse auditeerimise ja 
auditi kutseala arengut.

6. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 68 vastu delegeeritud õigusakte, et 
kohandada käesoleva artikli lõikes 2 
esitatud auditiga seonduvate ja muude 
kindlustunnet andvate teenuste nimekirja 
ning lõikes 3 esitatud kutsetegevusväliste 
teenuste nimekirja. Selliste volituste 
kasutamisel võtab komisjon arvesse 
auditeerimise ja auditi kutseala arengut.

Or. en

Selgitus

Eelnevatest muudatusettepanekutest tingitud muudatus.
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Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ilma et see piiraks direktiivi 2005/60/EÜ 
kohaldamist, avaliku huvi üksuse 
ausameelsus.

– ilma et see piiraks direktiivi 2005/60/EÜ 
kohaldamist, avaliku huvi üksuse 
juhtkonna, haldus- või järelevalveorgani
liikmete ausameelsus.

Or. en

Selgitus

Muudetud tekst kajastab paremini nõutavat ülesannet ja seab vaatluse alla auditeeritava 
üksuse juhtimise eest vastutavad isikud.

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku huvi üksuse kohustusliku auditi 
teostamisel säilitab vannutatud audiitor või 
audiitorühing kogu auditi kestel kutsealase 
skeptitsismi, tunnistades võimalust, et võib 
olla olulisi väärkajastamisi seoses faktide 
või käitumisega, mis viitavad puudustele, 
sealhulgas pettusele või veale, olenemata 
audiitori või ühingu varasemast 
kogemusest, et auditeeritava üksuse 
juhtkond ja selle juhtimise eest vastutavad 
isikud on olnud ausad ja siirad.

Avaliku huvi üksuse kohustusliku auditi 
teostamisel säilitab vannutatud audiitor või 
audiitorühing kogu auditi kestel kutsealase 
skeptitsismi, tunnistades võimalust, et võib 
olla olulisi väärkajastamisi seoses faktide 
või käitumisega, mis viitavad puudustele, 
sealhulgas pettusele või veale, olenemata 
audiitori või ühingu varasemast 
kogemusest, et auditeeritava üksuse 
juhtkond ja selle juhtimise eest vastutavad 
isikud on olnud ausad ja siirad, nagu 
nõutud direktiivi 2006/43/EÜ artiklis 26 
osutatud rahvusvahelistes 
auditeerimisstandardites.

Or. en

Selgitus

Kehtestatud on kõikehõlmavad rahvusvahelised standardid, milles antakse piisavalt mõista 
kutsealasest skeptitsismist.
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Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kirjavahetus auditeeritava üksusega 
seoses kohustusliku auditiga;

b) tähtsust omav kirjavahetus auditeeritava 
üksusega seoses kohustusliku auditiga;

Or. en

Selgitus

Kohustusliku auditiga seotud kogu kirjavahetus on liiga lai kategooria ja tekitaks suures 
koguses andmeid, millest on hiljem vähe kasu ning mis suurendavad tarbetult kohustuslike 
auditite kulusid ja halduskoormust.

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 5 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) auditi kavas kindlaks määratud 
auditimenetluse etappide alguse ja lõpu 
kuupäevad;

e) kohustusliku auditi alguse ja lõpu 
kuupäevad;

Or. en

Selgitus

Kohustusliku auditi olemus ei võimalda määratleda üksikute etappide kindlaid kuupäevi, sest 
tegemist on korduva protsessiga, mille tulemuseks on lõplik auditi arvamus.

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 5 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) vannutatud audiitori või 
võtmetähtsusega auditeerimispartneri 
arvamus, nagu on tõendatud artiklites 22 ja 
23 osutatud aruannete kavandites;

h) vannutatud audiitori või 
võtmetähtsusega auditeerimispartneri 
arvamus, nagu on tõendatud 
artiklites 22 ja 23 osutatud aruannetes;

Or. en
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Selgitus

Kokkuvõttes kajastavad võtmetähtsusega auditeerimispartnerite arvamust vaid lõpparuanded, 
mistõttu ei anna lisandväärtust viide kavanditele, milles võib olla vigu või mis võivad olla 
poolikud.

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) kasutatud metoodika kirjeldus, 
sealhulgas kui suur osa bilansist otseselt 
üle kontrolliti ning kui palju tugineti 
süsteemi ja vastavustestimisele;

h) kasutatud metoodika kirjeldus;

Or. en

Selgitus

Sellist teavet ei tasu esitada avalikus aruandes, vaid auditikomiteele / järelevalveorganile 
määratud täiendavas aruandes.

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) selgitus mis tahes erinevuste kohta 
substantiivse ja vastavustestimise kaalus 
võrreldes eelmise aastaga, isegi kui 
eelmise aasta kohustusliku auditi viis(id) 
läbi teine (teised) vannutatud audiitor(id) 
või audiitorühing(ud);

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Siinkohal peaks piisama olemasolevatest rahvusvahelistest standarditest ja igasugune 
täiendav keerukus võib tekitada probleeme praktikas. Lisaks on küsitav, kas tehnilisi 
üksikasju mittetundev kolmas osapool suudaks antud lisateavet mõista, ning kuna 
auditikomiteed tuleb tavaliselt teavitada sellest, millele audit keskendub, lisati see element 
täiendavasse aruandesse.
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Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) kohustusliku auditi teostamisel 
rakendatud olulisuse astme üksikasjad;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tegelikkuses on see teave mitteasjatundliku kolmanda osapoole jaoks väikse 
lisandväärtusega, eeskätt sellepärast, et olulisuse astmed võivad aruandes erineda. Olulisuse 
astmete väljatoomine ei muudaks aruannet mitte ainult keerukamaks, vaid sellega võib 
kaasneda ka absoluutväärtuse piirmäärade põhjal otseste järelduste tegemine, jättes üldised 
tingimused arvesse võtmata. Kuna asjaomane teave jääb endiselt tähtsaks, on see lisatud 
täiendavasse aruandesse.

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) raamatupidamise aastaaruandes või 
konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruandes esineda võivate oluliste 
väärkajastamiste riski peamised 
valdkonnad, sealhulgas kriitilise 
tähtsusega raamatupidamislikud 
hinnangud või mõõtmisest tuleneva 
ebakindluse valdkonnad;

k) vajadusel tähelepanu juhtimine neile 
finantsaruannetes esitatud asjaoludele, 
mis on audiitori hinnangul tähtsad 
kasutajate finantsaruannete mõistmise 
seisukohast;

Or. en

Selgitus

Rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid juba nõuavad seda, et auditikomiteed 
teavitataks käesoleva lõike punktides esitatud asjaoludest. Euroopa haldusasutuste 
koosvõimealaste lahenduste sõnastusega sarnasem sõnastus sobib paremini. Täiendava teabe 
võib esitada täiendavas aruandes.
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Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) arvamus auditeeritud üksuse olukorra 
kohta või konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruannete 
kohustusliku auditi korral emaettevõtja ja 
kontserni olukorra kohta, eelkõige 
hinnang üksuse või emaettevõtja ja 
kontserni suutlikkuse kohta täita 
lähitulevikus oma kohustusi ning seega 
jätkata tegevust jätkava üksusena;

l) vannutatud audiitori või audiitorühingu 
hinnangul põhinev järeldus selle kohta, 
kas juhtkonna tegevuse jätkuvuse eeldus 
finantsaruannete koostamisel on 
põhjendatud ning kas eeldatava jätkava 
üksusega seoses on kindlaks tehtud 
oluline ebakindlus;

Or. en

Selgitus

Audiitor ainult kinnitab tegevuse jätkuvuse eeldamise põhjendatust ja sellega seotud olulist 
ebakindlust. Eelduse teeb aga auditeeritava üksuse juhtkond ise. Audiitori ülesanne ei ole 
hinnata jätkavat üksust.

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m) hinnang üksuse või konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruannete korral 
emaettevõtja sisekontrolli süsteemi kohta, 
sealhulgas kohustusliku auditi käigus 
tuvastatud märkimisväärsed puudused 
sisekontrollis ning raamatupidamise ja 
arvestuse süsteemis;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Auditikomiteed tuleks teavitada kõigist sisekontrolli süsteemide puudustest. Asjaomaste 
puuduste täielik hindamine suurendaks märkimisväärselt auditiga seotud kulu ja koormust. 
Lisaks ei ole nendest puudustest kolmanda osapoole teavitamine tähtis, kui sellega ei kaasne 
märkustega arvamust.
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Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p) kinnitus, et auditi arvamus on 
kooskõlas artiklis 23 osutatud täiendava 
aruandega auditikomiteele;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Siin peaksid teavet vahetama ainult auditikomitee ja audiitor. Kuna üldsusel puudub nagunii 
juurdepääs täiendavale aruandele, on igasugusel sellele viitamisel väike lisandväärtus ja see 
võib isegi tekitada arusaamatusi, näiteks juhul, kui kahe aruande vahel tõepoolest on 
erinevusi.

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt q

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

q) kinnitus selle kohta, et artikli 10 lõikes 3 
osutatud kutsetegevusväliseid teenuseid ei 
osutatud ning vannutatud audiitor(id) või 
audiitorühing(ud) oli(d) auditi läbiviimisel 
täielikult sõltumatud. Juhul kui 
kohustusliku auditi teostas audiitorühing, 
peavad auditi aruandes olema märgitud 
kõik auditi töörühma liikmed ning 
deklareeritud, et kõik liikmed olid täielikult 
sõltumatud ja neil ei olnud auditeeritava 
üksusega seoses mingeid otseseid ega 
kaudseid huvisid;

q) kinnitus selle kohta, et vannutatud 
audiitor(id) või audiitorühing(ud) oli(d) 
auditi läbiviimisel täielikult sõltumatud. 
Juhul kui kohustusliku auditi teostas 
audiitorühing, peavad auditi aruandes 
olema märgitud kõik auditi töörühma 
liikmed ning deklareeritud, et kõik liikmed 
olid täielikult sõltumatud ja neil ei olnud 
auditeeritava üksusega seoses mingeid 
otseseid ega kaudseid huvisid;

Or. en

Selgitus

Üldsuse jaoks on tähtis see, et audiitor on auditi läbi viinud täiesti sõltumatult, mida hindab 
auditikomitee. Äriühingu üldjuhtimise eeskirjades on sätestatud, et auditikomitee kinnitab 
audiitori sõltumatust. Lisaks soovitatakse keelata kutsetegevusväliste teenuste piiratud 
nimekiri.
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Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt r

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

r) artikli 10 lõike 3 punkti b alapunktides i 
ja ii osutatud kutsetegevusvälised
teenused, mida auditikomitee lubas 
vannutatud audiitoril või audiitorühingul 
osutada auditeeritavale üksusele;

r) artiklis 10 osutatud auditiga seonduvad 
ja muud kindlustunnet suurendavad
teenused, mida auditikomitee lubas 
vannutatud audiitoril või audiitorühingul 
osutada auditeeritavale üksusele;

Or. en

Selgitus

Kuna kõikidele auditiga seonduvatele ja muudele kindlustunnet suurendavatele teenustele 
peaks kehtima auditikomitee heakskiidu nõue ning kutsetegevusvälised teenused on keelatud, 
tuleks siin mainida vaid esimesi.

Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt s

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

s) artikli 10 lõike 3 punkti b alapunktides 
iii ja iv osutatud kutsetegevusvälised 
teenused, mida artikli 35 lõikes 1 osutatud 
pädev asutus lubas vannutatud audiitoril 
või audiitorühingul osutada 
auditeeritavale üksusele;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ei kehti, sest kõiki auditiga seonduvaid ja muid kindlustunnet suurendavaid teenuseid tuleks 
mainida vastavalt eelnevale lõikele.

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Auditi aruanne võib olla kuni neli 
lehekülge või 10 000 tähemärki (ilma 
tühikuteta) pikk. See ei tohi sisaldada 
ristviiteid artiklis 23 osutatud täiendavale 
aruandele auditikomiteele.

4. Auditi aruanne ei tohiks olla üle nelja 
lehekülje või 10 000 tähemärgi (ilma 
tühikuteta) pikk. See ei tohi sisaldada 
ristviiteid artiklis 23 osutatud täiendavale 
aruandele auditikomiteele.

Or. en

Selgitus

Aruande pikkus peaks vastama üksuse ja auditi keerukusele, mille üle saab kõige paremini 
otsustada audiitor.

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku huvi üksuste kohustuslikku auditit 
teostav(ad) vannutatud audiitor(id) või 
audiitorühing(ud) esitab (esitavad) 
täiendava aruande auditeeritava üksuse 
auditikomiteele.

Avaliku huvi üksuste kohustuslikku auditit 
teostav(ad) vannutatud audiitor(id) või 
audiitorühing(ud) esitab (esitavad) 
täiendava aruande auditeeritava üksuse 
auditikomiteele, juhtkonnale ja haldus-
ning järelevalveorganile.

Or. en

Selgitus

Järelevalveorganiga kaheastmelistes süsteemides võib esialgne säte kaasa tuua praeguse 
olukorraga võrreldes vähema teabe esitamise järelevalveorganile.

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Auditikomitee või samaväärseid 
funktsioone täitev organ võib edastada 
täiendava aruande auditeeritava üksuse 
juhtkonnale või haldus- või 

välja jäetud
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järelevalveorganile.

Or. en

Selgitus

Lõik on üleliigne, kui täiendav aruanne saadetakse automaatselt juhtkonnale, haldus- või 
järelevalveorganile.

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendav aruanne avalikustatakse 
auditeeritava üksuse üldkoosolekul, kui 
auditeeritava üksuse juhtkond või 
haldusorgan nii otsustab.

Täiendav aruanne avalikustatakse 
auditeeritava üksuse üldkoosolekul, kui 
auditeeritava üksuse järelevalve- või 
haldusorgan nii otsustab.

Or. en

Selgitus

Kuna täiendav aruanne on mõeldud esmajoones haldus- või järelevalveorganile, ei tohiks 
aruande avaldamise või mitteavaldamise otsust jätta juhtkonna teha.

Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) vannutatud audiitori(te) ja/või 
audiitorühingu(te) vahelise ülesannete 
jaotuse kirjeldus;

e) vannutatud audiitori(te) ja/või 
audiitorühingu(te) vahelise ülesannete 
jaotuse kirjeldus, samuti auditi ulatuse ja 
ajastuse ning läbiviidud kohustusliku 
auditi käigus tuvastatud tähtsate leidude, 
sealhulgas auditeeritava üksuse 
sisekontrolli süsteemi oluliste puuduste 
kirjeldus; auditeerimisel tekkinud 
suuremate probleemide ja muude 
kohustusliku auditi käigus tekkinud 
küsimuste väljatoomine, mis on 
vannutatud audiitori või audiitoriühingu 
eksperthinnangu kohaselt tähtsad 
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finantsaruandluse üle järelevalve 
teostamise seisukohast;

Or. en

Selgitus

Pelgalt audiitorite vahelisest ülesannete jaotusest ei piisa, auditikomitee peaks saama 
täiendavat teavet ka lisatud üksikasjade kohta.

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) andmed olulise ebakindluse kohta, mis 
võib anda alust kahtlusteks, kas üksus 
suudab jätkata tegevust jätkava üksusena, 
ning vastavad selgitused;

f) andmed ja selgitused selle kohta, 
millised kohustusliku auditi jooksul 
tuvastatud sündmused või tingimused 
võivad anda alust kahtlusteks, kas 
auditeeritav üksus suudab jätkata tegevust 
jätkava üksusena, ning kas need võivad 
põhjustada olulist ebakindlust; 

Or. en

Selgitus

Auditikomitee jaoks on tähtis teada, miks teatud sündmused ja tingimused kahtlust võivad 
äratada, mitte kuidas audiitor selle hinnanguni on jõudnud.

Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) selgitus mis tahes erinevuste kohta 
substantiivse ja vastavustestimise kaalus 
võrreldes eelmise aastaga, isegi kui 
eelmise aasta kohustusliku auditi viis(id) 
läbi teine (teised) vannutatud audiitor(id) 
või audiitorühing(ud);

Or. en
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Selgitus

See jäeti auditi aruandest välja, kuna antud tehniline teave peaks olema mõeldud 
auditikomiteele.

Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) kohustusliku auditi teostamisel 
rakendatud olulisuse astme üksikasjad;

Or. en

Selgitus

See punkt jäeti auditi aruandest välja, kuna antud teave on tähtis pigem auditikomitee jaoks.

Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – punkt f c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f c) raamatupidamise aastaaruandes või 
konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruandes esineda võivate oluliste 
väärkajastamiste riski peamised 
valdkonnad, sealhulgas kriitilise 
tähtsusega raamatupidamislikud 
hinnangud või mõõtmisest tuleneva 
ebakindluse valdkonnad;

Or. en

Selgitus

See punkt jäeti auditi aruandest välja.

Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – punkt g
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) üksikasjalik järeldus, kas üksuse 
raamatupidamine, arvestus, kõik 
auditeeritud dokumendid,
raamatupidamise aastaaruanded või 
konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruanded ja võimalikud täiendavad
aruanded annavad tunnistust 
asjakohasusest;

g) üksikasjalik ülevaade kohustusliku 
auditi käigus üksuse raamatupidamises, 
arvestuses, raamatupidamise 
aastaaruannetes või konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruannetes ja 
muudes aruannetes kindlaks tehtud 
oluliste vigade ja kajastamata jäetud 
andmete kohta;

Or. en

Selgitus

Auditikomiteele edastatava teabe hulk peab olema hallatav ning keskenduma seega olulistele 
küsimustele, mitte andma liigseid üksikasju, mis võivad tähelepanu põhiaspektidelt kõrvale 
juhtida.

Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) kasutatud metoodika kirjeldus, 
sealhulgas kui suur osa bilansist otseselt 
üle kontrolliti ning kui palju tugineti 
süsteemi ja vastavustestimisele;

Or. en

Selgitus

Antud teave peaks olema mõeldud auditikomiteele ja jäeti seega auditi aruandest välja.

Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g b) hinnang üksuse või konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruannete korral 
emaettevõtja sisekontrolli süsteemi kohta, 
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sealhulgas kohustusliku auditi käigus 
tuvastatud märkimisväärsed puudused
sisekontrollis ning raamatupidamise ja 
arvestuse süsteemis;

Or. en

Selgitus

Teave, mis peaks olema mõeldud auditikomiteele, jäeti auditi aruande artiklist välja.

Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) andmed kõigi mittevastavuse juhtumite 
kohta, sealhulgas ebaoluliste 
mittevastavuse juhtumite kohta, kui seda 
peetakse tähtsaks auditikomitee jaoks, et ta 
saaks täita oma ülesandeid, ning vastavad 
selgitused;

h) andmed kõigi mittevastavuse juhtumite 
kohta, sealhulgas ebaoluliste 
mittevastavuse juhtumite kohta, mis on 
kindlaks tehtud kohustusliku auditi 
jooksul, kui seda peetakse tähtsaks 
auditikomitee jaoks, et ta saaks täita oma 
ülesannet, ning vastavad selgitused;

Or. en

Selgitus

Auditikomiteed ei tohiks koormata mitteoluliste rikkumiste juhtude üksikasjadega, et komitee 
saaks keskenduda põhiaspektidele.

Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) hinnang raamatupidamise 
aastaaruannete või konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruannete eri 
kirjete hindamise meetodite kohta, 
sealhulgas nende muutmise mis tahes 
mõjude kohta;

i) hinnang auditeeritava üksuse 
raamatupidamiskorra oluliste 
kvalitatiivsete aspektide, sealhulgas
arvestusmeetodite, raamatupidamislike 
hinnangute, väärtuse hindamiste ja 
raamatupidamisaruannete avalikustamise 
ning nende muutmise mis tahes olulise 
mõju kohta;
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Or. en

Selgitus

Pelgalt hinnangu andmise asemel hindamismeetoditele tuleks üksikasjalikumalt välja tuua 
kvalitatiivsed aspektid. Veel kord: audiitor peaks aitama auditikomiteel teavet töödelda, tuues 
välja olulisimad aspektid.

Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruannete kohustusliku auditi korral 
konsolideerimise põhimõtted ja nende 
põhimõtete selgitused;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See teave on ettevõtte finantsaruannetes juba esitatud.

Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks direktiivi 2004/39/EÜ 
artikli 55, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2006/48/EÜ artikli 53, 
direktiivi 2007/64/EÜ artikli 15 lõike 4, 
direktiivi 2009/65/EÜ artikli 106, 
direktiivi 2009/110/EÜ artikli 3 esimese 
lõike ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2009/138/EÜ artikli 72 
kohaldamist, on avaliku huvi üksuse 
kohustuslikku auditit teostav vannutatud 
audiitor või audiitorühing kohustatud 
teavitama avaliku huvi üksuste 
järelevalveasutusi viivitamatult mis tahes 
talle kohustusliku auditi läbiviimise käigus 
teatavaks saanud asjaolust või otsusest 
seoses selle avaliku huvi üksusega, mis 

Avaliku huvi üksuse kohustuslikku auditit 
teostav vannutatud audiitor või 
audiitorühing teavitab auditikomiteed ning 
haldus- ja järelevalveorganit viivitamatult 
mis tahes talle kohustusliku auditi 
läbiviimise käigus teatavaks saanud 
asjaolust või otsusest seoses selle avaliku 
huvi üksusega. Teavitada tuleb kõigest 
alljärgnevast:
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võib viidata või olla põhjuseks millelegi
alljärgnevast:

Or. en

Selgitus

Üldiselt on asjakohasem teavet vahetada auditeeritava üksuse juhtimise eest vastutavate 
organite kaudu. Vannutatud audiitori või audiitorühingu otsene ja koordineerimata suhtlus 
järelevalveasutusega võib kaasa tuua kattuva ja segadust tekitava teabe vahetamise juhtumite 
kohta.

Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) finantsaruannete kinnitamisest
keeldumine või kahtluste väljendamine 
seoses nendega.

c) auditi aruande koostamisest
keeldumine või vastupidise või 
märkustega auditiarvamuse esitamine.

Or. en

Selgitus

Nõude selgitamine.

Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vannutatud audiitor või audiitorühing on 
kohustatud teatama ka kõigist asjaoludest 
ja otsustest, mis on saanud talle teatavaks, 
kui ta viis läbi kohustuslikku auditit 
ettevõtja kohta, kellel on tihedad sidemed
avaliku huvi üksusega, mille kohustuslikku 
auditit ta samuti teostab.

Vannutatud audiitor või audiitorühing on 
kohustatud teatama ka kõigist lõike 1 
punktidele a, b või c vastavatest
asjaoludest ja otsustest, mis on saanud talle 
teatavaks, kui ta viis läbi kohustuslikku 
auditit ettevõtja kohta, keda kontrollib
avaliku huvi üksus, mille kohustuslikku 
auditit ta samuti teostab.

Auditikomitee ja haldus- ning 
järelevalveorgan võtavad asjakohased 
meetmed, et viivitamatult teavitada 
avaliku huvi üksuste pädevaid 
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järelevalveasutusi asjaomastest teatavaks 
saanud asjaoludest ja otsustest.

Or. en

Selgitus

Lisatud tekstis on sõnastatud nõue auditeeritava üksuse juhtimise eest vastutavatele 
organitele leida viis, kuidas oma järelevalveasutust otsustest ja asjaoludest viivitamatult 
asjakohaselt teavitada.

Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui vannutatud audiitor või 
audiitorühing avalikustab pädevatele 
asutustele heauskselt mõne lõikes 1 
osutatud asjaolu või otsuse või mis tahes 
asjaolu lõikes 2 ette nähtud dialoogi 
raames, ei käsitata seda lepingust või 
õigusnormidest tuleneva teabe avaldamise 
piirangu rikkumisena ning sellega ei 
kaasne sellistele isikutele mingit vastutust.

3. Kui vannutatud audiitor või 
audiitorühing avalikustab pädevatele 
asutustele heauskselt mõne mis tahes 
asjaolu lõikes 2 ette nähtud dialoogi 
raames, ei käsitata seda lepingust või 
õigusnormidest tuleneva teabe avaldamise 
piirangu rikkumisena ning sellega ei 
kaasne sellistele isikutele mingit vastutust.

Or. en

Selgitus

Siin kajastub kõikide avaliku huvi üksuste järelevalveasutuste teavitamise käsitluse muutus. 
Vannutatud audiitorite ja krediidikindlustuse audiitorühingute ning kindlustusandjate suhtes 
rakendatav eri lähenemisviis jääb samaks.

Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Majandusaasta aruandes ja majandusaasta 
kasumiaruandes kajastatakse kogukäive, 
mis on jaotatud avaliku huvi üksuste ning 
avaliku huvi üksusest emaettevõtjaga 
ettevõtete kontserni kuuluvate üksuste 

Majandusaasta aruandes ja majandusaasta 
kasumiaruandes kajastatakse kogukäive, 
mis on jaotatud avaliku huvi üksuste ning 
avaliku huvi üksusest emaettevõtjaga 
ettevõtete kontserni kuuluvate üksuste 
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raamatupidamise aastaaruannete ja 
konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruannete kohustusliku auditi 
tasudeks, muude üksuste raamatupidamise 
aastaaruannete ja konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruannete 
kohustusliku auditi tasudeks ning artikli 10
lõikes 2 määratletud auditiga seonduvate 
finantsteenuste eest saadud tasudeks.

raamatupidamise aastaaruannete ja 
konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruannete kohustusliku auditi 
tasudeks, muude üksuste raamatupidamise 
aastaaruannete ja konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruannete 
kohustusliku auditi tasudeks ning 
artiklis 10 määratletud auditiga seonduvate 
ja muude kindlustunnet suurendavate 
teenuste eest saadud tasudeks.

Or. en

Selgitus

Artikli 10 muutmisest tulenev muutus.

Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Auditikomitee liikmed osalevad oskusi 
arendavates programmides, et tagada 
nende ülesannete täitmiseks piisav 
tehniliste teadmiste tase.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui soovitus on seotud audiitorteenuse 
osutamise pikendamisega vastavalt artikli 
33 lõike 1 teisele lõigule, võtab 
auditikomitee oma soovituse koostamisel
arvesse kõiki soovitatava vannutatud 
audiitori või audiitorühingu kohta artikli 
40 lõikes 6 osutatud ning pädeva asutuse 
poolt kooskõlas artikli 44 punktiga d 
avaldatud tähelepanekuid ja järeldusi.

Kui soovitus on seotud audiitorteenuse 
osutamise pikendamisega vastavalt artikli 
33 lõike 1 teisele lõigule, võtab 
auditikomitee oma soovituse aluseks
vannutatud audiitori või audiitorühingu 
kolme järjestikuse aasta järgse 
auditeerimise kvaliteedi laiaulatusliku 
hinnangu. Artikli 35 lõikes 2 osutatud 
pädev asutus võib ajalist jaotust 
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kohandada vastavalt riigis kehtivale 
ametissenimetamise ajavahemikule.

Or. en

Selgitus

Pärast kolme aastat järjestikust auditeerimist peaks auditikomitee hindama auditi kvaliteeti. 
Ajalist jaotust võib kohandada, kuna ametissenimetamise periood on Euroopa piires erinev. 
Audiitori või audiitorühingu kvaliteedi kohustuslik kordushindamine – koos aktsionäride 
üldkoosoleku ja pädeva asutuse teavitamise ning pädeva asutuse vetoõigusega – suurendab 
otsustamisprotsessi läbipaistvust.

Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Auditikomitee märgib oma soovituses, et 
tema soovitus ei ole mõjutatud kolmanda 
isiku poolt ning see ei ole seotud ühegi 
lepinguklausliga, mida käsitletakse lõikes 
7.

Laiaulatuslik hinnang viiakse läbi 
läbipaistvust ja süstemaatilisust silmas 
pidades ning see hõlmab kaalutlusi 
audiitori või audiitorühingu ametialase 
pädevuse kohta, mis on vajalik 
kohustusliku auditi läbiviimiseks 
kooskõlas asjakohaste eetikanormide ja 
artiklis 20 osutatud rahvusvaheliste 
auditeerimisstandarditega. 
Laiaulatuslikus hinnangus võetakse 
arvesse kõiki soovitatava vannutatud 
audiitori või audiitorühingu kohta
artikli 40 lõikes 6 osutatud ning pädeva 
asutuse poolt kooskõlas artikli 44 
punktiga d avaldatud tähelepanekuid ja 
järeldusi.
Auditikomitee märgib oma soovituses, et 
tema soovitus ei ole mõjutatud kolmanda 
isiku poolt ning see ei ole seotud ühegi 
lepinguklausliga, mida käsitletakse lõikes 
7.

Or. en

Selgitus

See määrab kindlaks auditi kvaliteedi hinnangu sisu.
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Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui soovitus ei ole seotud audiitorteenuse 
osutamise pikendamisega vastavalt artikli 
33 lõike 1 teisele lõigule, peab
auditikomitee käesoleva artikli lõikes 2 
osutatud soovitus olema koostatud järgides 
auditeeritava üksuse korraldatud 
valikumenetlust, pidades kinni järgmistest 
kriteeriumidest:

Auditikomitee käesoleva artikli lõikes 2 
osutatud soovitus peab olema koostatud 
järgides auditeeritava üksuse korraldatud 
hankemenetlust, pidades kinni järgmistest 
kriteeriumidest:

Or. en

Selgitus

Selleks et kohustusliku auditi konkursil osalevaid audiitorühinguid, mille vahel valida, oleks 
rohkem ning et üldkoosolekule soovitusi nõuetekohaselt põhjendada, tuleks läbi viia avaliku 
hanke menetlus.

Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) auditeeritav üksus võib kutsuda mis 
tahes vannutatud audiitoreid või 
audiitorühinguid esitama oma 
ettepanekuid kohustusliku auditi teenuse 
osutamiseks, tingimusel et järgitakse artikli 
33 lõike 2 nõuet ning vähemalt üks kutse 
saanud audiitor või ühing ei ole audiitor 
või ühing, kes teenis eelneval 
kalendriaastal asjaomases liikmesriigis 
üle 15 % oma audititasudest suurtelt 
avaliku huvi üksustelt;

a) mis tahes vannutatud audiitor või 
audiitorühing võib esitada ettepanekud
kohustusliku auditi teenuse osutamiseks, 
tingimusel et järgitakse artikli 33 lõike 2 
nõuet;

Or. en

Selgitus

Kuna menetlus peaks olema avalik hankemenetlus, ei tohiks toimuda kutsutud audiitorite 
eelvalikut.
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Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) auditeeritav üksus võib vannutatud 
audiitori(te)le või audiitorühingu(te)le 
kutse saatmise meetodi ise vabalt valida 
ning ta ei ole kohustatud avaldama 
hanketeadet Euroopa Liidu Teatajas ja/või 
siseriiklikes riigi teatajates ega ajalehtedes;

b) auditeeritav üksus avaldab hanketeate
Euroopa Liidu Teatajas ja/või siseriiklikes 
riigi teatajates ning ajalehtedes;

Or. en

Selgitus

Auditeeritav üksus võib audiitori ametiaega ühe korra pikendada, kuid kui audiitori või 
audiitorühingu kaks järjestikust maksimaalset ametiaega on möödas, tuleb korraldada avalik 
hange. See tagab suurema konkurentsi ja läbipaistvama valikumenetluse.

Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) auditeeritav üksus koostab kutsutud 
vannutatud audiitori(te) või 
audiitorühingu(te) jaoks 
hankedokumendid. Need 
hankedokumendid peavad võimaldama neil 
mõista, millega auditeeritav üksus tegeleb 
ning mis liiki kohustuslik audit on vaja läbi 
viia. Hankedokumendid peavad sisaldama 
läbipaistvaid ja mittediskrimineerivaid 
valikukriteeriume, millest auditeeritav 
üksus vannutatud audiitorite või 
audiitorühingute esitatud ettepanekute 
hindamisel lähtub;

c) auditikomitee koostab kutsutud 
vannutatud audiitori(te) või 
audiitorühingu(te) jaoks 
hankedokumendid. Need 
hankedokumendid peavad võimaldama neil 
mõista, millega auditeeritav üksus tegeleb 
ning mis liiki kohustuslik audit on vaja läbi 
viia. Hankedokumendid peavad sisaldama 
läbipaistvaid ja mittediskrimineerivaid 
valikukriteeriume, millest auditeeritav 
üksus vannutatud audiitorite või 
audiitorühingute esitatud ettepanekute 
hindamisel lähtub;

Or. en
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Selgitus

Auditikomitee peaks vastutama audiitori valiku menetluse eest.

Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) auditeeritav üksus võib valikumenetluse 
vabalt valida ning pidada menetluse käigus 
huvitatud pakkujatega otseseid 
läbirääkimisi;

d) auditikomitee võib valikumenetluse 
vabalt valida ning pidada menetluse käigus 
huvitatud pakkujatega otseseid 
läbirääkimisi;

Or. en

Selgitus

Auditikomitee peaks vastutama audiitori valiku menetluse eest.

Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) auditeeritav üksus hindab vannutatud 
audiitorite või audiitorühingute esitatud 
ettepanekuid vastavalt 
hankedokumentides eelnevalt määratletud 
valikukriteeriumidele. Auditeeritav üksus 
koostab valikumenetluse tulemuste kohta 
aruande, mille kinnitab auditikomitee.
Auditeeritav üksus ja auditikomitee 
võtavad arvesse kõiki artikli 40 lõikes 6 
osutatud kontrolliaruandeid, mis on 
koostatud taotlejatest vannutatud 
audiitorite või audiitorühingute kohta ja 
avaldatud pädeva asutuse poolt vastavalt 
artikli 44 punktile d;

f) auditikomitee viib läbipaistvust ja 
süstemaatilisust silmas pidades läbi 
laiaulatusliku hinnangu vannutatud 
audiitorite või audiitorühingute esitatud 
ettepanekute kohta, mis hõlmab kaalutlusi 
audiitori või audiitorühingu ametialase 
pädevuse kohta, mis on vajalik 
kohustusliku auditi läbiviimiseks 
kooskõlas asjakohaste eetikanormide ja 
artiklis 20 osutatud rahvusvaheliste 
auditeerimisstandarditega. Auditeeritav 
üksus ja auditikomitee võtavad arvesse 
kõiki artikli 40 lõikes 6 osutatud 
kontrolliaruandeid, mis on koostatud 
taotlejatest vannutatud audiitorite või 
audiitorühingute kohta ja avaldatud pädeva 
asutuse poolt vastavalt artikli 44 punktile 
d;
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Or. en

Selgitus

Audiitori või audiitorühingu ametialast pädevust, mis on vajalik kohustusliku auditi 
läbiviimiseks kooskõlas asjakohaste eetikanormide ja artiklis 20 osutatud rahvusvaheliste 
auditeerimisstandarditega, tuleks vaagida juba hankemenetluses. Lõpuks peaks olema selge, 
et auditikomitee on see, kes kannab täit vastutust kõikide valikumenetluse etappide eest.

Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) auditeeritav üksus peab olema suuteline 
artiklis 35 osutatud pädevale asutusele 
tõestama, et valikumenetlus viidi läbi 
õiglaselt.

g) auditikomitee peab olema suuteline 
artiklis 35 osutatud pädevale asutusele 
tõestama, et valikumenetlus viidi läbi 
õiglaselt.

Or. en

Selgitus

Auditikomitee peaks vastutama audiitori valiku menetluse eest.

Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Auditikomitee vastutab esimeses lõigus 
osutatud valikumenetluse eest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Auditikomiteed on nüüd selgelt nimetatud kõikides valikumenetluse etappides.

Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 5 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Haldus- või järelevalveorgani ettepanek 
auditeeritava üksuse aktsionäride, osanike 
või liikmete üldkoosolekule vannutatud 
audiitorite või audiitorühingute ametisse 
nimetamiseks peab sisaldama 
auditikomitee esitatud soovitust.

Haldus- või järelevalveorgani ettepanek 
auditeeritava üksuse aktsionäride, osanike 
või liikmete üldkoosolekule vannutatud 
audiitorite või audiitorühingute ametisse 
nimetamiseks peab sisaldama 
auditikomitee esitatud soovitust. Koos 
ettepanekuga tuleks üldkoosolekule 
esitada ka artikli 32 lõigetes 2 ja 3 
osutatud laiaulatusliku hinnangu 
tulemused.

Or. en

Selgitus

See suurendab valikumenetluse läbipaistvust.

Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Krediidiasutuse või kindlustusandja puhul 
esitab haldus- või järelevalveorgan oma 
ettepaneku kavandi artikli 35 lõikes 2 
osutatud pädevale asutusele. Artikli 35 
lõikes 2 osutatud pädeval asutusel on õigus 
soovituses esitatud valik vetostada. Sellist 
vastuseisu tuleb nõuetekohaselt 
põhjendada.

Haldus- või järelevalveorgan esitab oma 
ettepaneku kavandi artikli 35 lõikes 2 
osutatud pädevale asutusele. Koos 
ettepaneku kavandiga tuleb artikli 35 
lõikes 2 osutatud pädevale asutusele 
esitada artikli 32 lõigetes 2 ja 3 osutatud 
laiaulatusliku hinnangu tulemused ning
pädeval asutusel on õigus soovituses 
esitatud valik vetostada. Sellist vastuseisu 
tuleb nõuetekohaselt põhjendada.

Or. en

Selgitus

Hinnang tuleb teha pädevale asutusele kättesaadavaks. Asjaomane teave ja sellega seotud 
vetoõigus peaks olema kättesaadav kõikidele pädevatele asutustele, mitte ainult finantssektori 
pädevatele asutustele, et toime tulla kõigi avaliku huvi üksuste kohustuslikuks auditeerimiseks 
audiitorite ametissenimetamise menetlusega seotud võimalike nõrkade külgedega.
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Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku huvi üksus määrab vannutatud 
audiitori või audiitorühingu ametisse 
esimeseks audiitorteenuse osutamise 
perioodiks, mille kestus ei ole lühem kui 
kaks aastat.

Avaliku huvi üksus määrab vannutatud 
audiitori või audiitorühingu ametisse 
audiitorteenuse osutamise perioodiks, mille 
kestus ei ole lühem kui üks aasta.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek tugevdab põhimõtet, mille kohaselt on aktsionäridel õigus valida igal 
aastal audiitor ning see on kooskõlas ka paljude liikmesriikide õigusaktidega.

Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku huvi üksus võib seda
audiitorteenuse osutamist pikendada ainult 
üks kord.

Avaliku huvi üksus võib audiitorteenuse 
osutamist pikendada ainult üks kord, 
eeldusel, et selle aluseks on auditikomitee 
ettepanek ning et see on heaks kiidetud 
iga-aastasel üldkoosolekul.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek tugevdab põhimõtet, mille kohaselt aktsionäridel on õigus audiitorit 
valida.

Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Audiitorteenuse osutamise kahe perioodi 
kestus kokku ei tohi ületada kuut aastat.

Audiitorteenuse osutamise
maksimumperiood ei ületa seitset aastat.
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Or. en

Selgitus

Vastavalt ettepanekule ei ületa audiitorteenuse osutamise maksimumperiood 7 aastat ning 
kuna perioodi saab pikendada, toimub kohustuslik rotatsioon iga 14 aasta tagant, mis vastab 
kahekordsele siserotatsiooni perioodile (7 aastat).

Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kuus aastat kestva teenuse osutamise 
ajaks on määratud ametisse kaks 
vannutatut audiitorit või audiitorühingut, 
ei tohi kummagi vannutatud audiitori või 
audiitorühingu poolt teenuse osutamise 
kestus ületada üheksa aastat.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna üldist ametiaega on pikendatud, ei oleks täiendav pikendamine enam asjakohane.

Muudatusettepanek 90
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõigetest 1 ja 2 võib avaliku 
huvi üksus erandkorras taotleda artikli 35 
lõikes 1 osutatud pädevalt asutuselt 
pikendust, mille alusel määrata sama 
vannutatud audiitor või audiitorühing 
uuesti ametisse audiitorteenuse osutamise 
täiendavaks perioodiks. Kui ametisse 
määratakse kaks vannutatud audiitorit või 
audiitorühingut, siis kolmas 
audiitorteenuse osutamise periood ei tohi 
olla pikem kui kolm aastat. Kui ametisse 
määratakse üks vannutatud audiitor või 
audiitorühing, siis kõnealune kolmas 
audiitorteenuse osutamise periood ei tohi 

välja jäetud
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olla pikem kui kaks aastat.

Or. en

Selgitus

Kuna ametiaega pikendati 14 aastale, ei tohiks rohkem pikendust olla ette nähtud.

Muudatusettepanek 91
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vannutatud audiitor või audiitorühing 
kehtestab kohustuslikku auditit teostavate 
kõige kõrgema tasandi töötajate suhtes 
asjakohase järkjärgulise rotatsiooni 
mehhanismi, sealhulgas vähemalt isikute 
suhtes, kes on registreeritud vannutatud 
audiitoritena. Järkjärgulist rotatsiooni 
mehhanismi kohaldatakse etappidena ning 
pigem üksikisikute kui tervete töörühmade
suhtes. See peab olema proportsionaalne 
vannutatud audiitori või audiitorühingu 
tegevuse ulatuse ja mastaapsusega.

Vannutatud audiitor või audiitorühing 
kehtestab kohustuslikku auditit teostavate 
kõige kõrgema tasandi töötajate suhtes 
asjakohase järkjärgulise rotatsiooni 
mehhanismi, sealhulgas vähemalt isikute 
suhtes, kes on registreeritud vannutatud 
audiitoritena. Järkjärgulist rotatsiooni 
mehhanismi kohaldatakse etappidena ning 
pigem üksikisikute kui kogu audititeenust 
osutava töörühma suhtes. See peab olema 
proportsionaalne vannutatud audiitori või 
audiitorühingu tegevuse ulatuse ja 
mastaapsusega.

Or. en

Selgitus

Selgem sõnastus kooskõlas kohaldatavate rahvusvaheliste standarditega.

Muudatusettepanek 92
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui vannutatud audiitor või audiitorühing 
vahetatakse välja teise vannutatud audiitori 
või audiitorühingu vastu, esitab endine 
vannutatud audiitor või audiitorühing 
uuele vannutatud audiitorile või 
audiitorühingule üleandmistoimiku.

Kui vannutatud audiitor või audiitorühing 
vahetatakse välja teise vannutatud audiitori 
või audiitorühingu vastu, peab endine 
vannutatud audiitor või audiitorühing 
täitma direktiivi 2006/43/EÜ artikli 23 
lõikes 3 sisalduvaid nõudeid.
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Kõnealune toimik sisaldab asjakohast 
teavet auditeeritava üksuse kohta, mis 
võib olla põhjendatult vajalik selleks, et
mõista auditeeritava üksuse tegevuse 
olemust ja sisemist töökorraldust ning 
tagada kohustusliku auditi järjepidevus ja 
võrreldavus eelnevatel aastatel läbi viidud 
audititega.

Or. en

Selgitus

Artikli 23 lõike 3 tekst on laiaulatuslikum ning on seni praktikas töötanud. Uute audiitorite 
vastutused seoses eelmiste audiitorite tööga on samuti rahvusvaheliste standarditega kaetud.

Muudatusettepanek 93
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti võimaldab endine vannutatud 
audiitor või audiitorühing uuele
vannutatud audiitorile või 
audiitorühingule juurdepääsu eelnevate 
aastate artiklis 23 osutatud täiendavatele 
auditikomiteele esitatavatele aruannetele 
ning kogu teabele, mis on edastatud 
vastavalt artiklitele 25 ja 27 pädevatele 
asutustele.

Samuti võimaldab endine vannutatud 
audiitor või audiitorühing uutele
vannutatud audiitoritele või 
audiitorühingutele juurdepääsu eelneva 
kolme aasta artiklis 23 osutatud 
täiendavatele auditikomiteele esitatavatele 
aruannetele ning kogu teabele, mis on 
edastatud vastavalt artiklitele 25 ja 27 
pädevatele asutustele.

Or. en

Selgitus

Et tagada asjaomase teabe edasiandmiseks mõistlik aeg ja näidata, et eelmine audiitor ei 
pruugi olla eelmisel kolmel aastal audiitori ülesannetes olnud.

Muudatusettepanek 94
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 35 lõikes 1 osutatud pädevad Liikmesriigid jälgivad korrapäraselt 
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asutused jälgivad korrapäraselt avaliku 
huvi üksustele kohustusliku auditi teenuste 
osutamise turul toimuvat arengut.

avaliku huvi üksustele kohustusliku auditi 
teenuste osutamise turul toimuvat arengut.

Or. en

Selgitus

Otsustamisõigus selle üle, kas riiklik asutus on turul toimuva arengu jälgimiseks kõige õigem 
asutus, tuleks jätta liikmesriikidele. Näiteks konkurentsiasutustel on vajalikud 
ekspertteadmised ja suutlikkus, mistõttu seda ülesannet ei tuleks ilmtingimata määrata 
pädevatele asutustele.

Muudatusettepanek 95
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelkõige hindavad pädevad asutused
järgmist:

Liikmesriigid hindavad eelkõige järgmist:

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peab olema võimalus otsustada, mismoodi nad turu järelevalvega seotud 
ülesandeid täidavad.

Muudatusettepanek 96
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga pädev asutus koostab X. Xks 20XX 
[kaks aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist] ning pärast seda vähemalt 
kord kahe aasta jooksul selle kohta
aruande ning esitab selle ESMA-le, EBA-
le ja EIOPA-le.

välja jäetud

ESMA, EBA ja EIOPA koostavad nende 
aruannete põhjal ühisaruande olukorra 
kohta ELi tasandil. See aruanne 
esitatakse komisjonile, Euroopa 
Keskpangale ja Euroopa Süsteemsete 
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Riskide Nõukogule.

Or. en

Selgitus

Audiitorühingud ei ole süsteemsed nagu finantseerimisasutused, sellepärast tuleks pigem 
keskenduda hädaolukorra lahendamise plaanile. Lisaks erineb turu olukord liikmesriigiti nii 
suurel määral, et liidu tasandi aruandel oleks väike lisandväärtus.


