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LYHYET PERUSTELUT

Vuoden 2008 finanssikriisi on herättänyt epäilyksiä unionin lakisääteisen 
tilintarkastusjärjestelmän moitteettomasta toiminnasta erityisesti yleisen edun kannalta 
merkittävien yhteisöjen osalta. Vaikka pankkialan epäkohdat aiheutuivat todennäköisesti 
asianmukaisen valvonnan puutteesta ja sääntelyyn perustuvien suojakeinojen 
riittämättömyydestä, tilintarkastusjärjestelmään on vaadittu parannuksia, jotta voidaan 
vahvistaa sijoittajansuojaa yritysten julkaisemissa tilinpäätöksissä. Voidaan keskustella siitä, 
missä määrin paremmat tilintarkastusta koskevat säännöt olisivat voineet estää kriisin. 
Vankemmalla tilintarkastusprosessilla ja dynaamisemmilla tilintarkastusmarkkinoilla on 
kuitenkin lisäarvoa. Tältä osin valmistelija pitää komission ehdotusta tervetulleena.

Lausuntoluonnoksessa keskitytään parantamaan tilintarkastuksen laatua, tilintarkastajan 
riippumattomuutta ja sijoittajansuojaa. Erityisesti on korostettava tarkastettavan yhteisön 
tilintarkastajan ja sijoittajia edustavan vahvistetun tarkastusvaliokunnan välistä suhdetta. 
Valmistelija ei haluaisi ryhtyä keskustelemaan siitä, olisiko asetus mieluummin sisällytettävä 
nykyiseen direktiiviin, mutta hän korostaa, että kysymys liittyy yritysten hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmiin siten, että voisi olla perusteltua antaa jäsenvaltioille liikkumavaraa, jonka 
puitteissa ne voivat mukauttaa säännökset kansallisiin kehyksiinsä.

Tutkimukset osoittavat, että tilintarkastusmarkkinat ovat hyvin keskittyneet jopa siihen 
pisteeseen, että joissakin jäsenvaltioissa valinnanvara on huomattavan supistunut, koska yksi 
tai kaksi suurta tilintarkastusyhteisöä hallitsee markkinoita. Valmistelija suhtautuu epäillen 
siihen, voiko komission ehdotus todella muuttaa nykyistä markkinatilannetta ja hajottaa 
olemassa olevat oligopolit. Tähän tavoitteeseen voidaan päästä vain vahvalla 
markkinainterventiolla, mutta on kyseenalaista, olisiko tällainen toimenpide suhteellinen. 
Lisäksi jotkut ehdotetuista toimenpiteistä voisivat todellisuudessa johtaa markkinoiden 
keskittymiseen edelleen, ja siksi niitä olisi harkittava huolellisesti.

Valmistelija tukee toimenpiteitä, joilla parannetaan tilintarkastusten laatua ja vahvistetaan 
tilintarkastajien riippumattomuutta. Hän kuitenkin korostaa, että kaikkien tällaisten 
toimenpiteiden on oltava oikeasuhteisia tavoiteltuun tulokseen nähden. Tästä syystä 
valmistelija pyytää harkitsemaan uudelleen tai ainakin tarkistamaan ehdotuksen laaja-
alaisimpia markkinainterventioita, eli tilintarkastuksen liitännäispalvelujen rajoittamista ja 
ajatusta pakollisesta ulkopuolisesta kierrosta. Vaikka viimeksi mainitulla voi olla hyvät 
puolensa, kuten tilintarkastajien riippumattomuuden lisääntyminen, niin ehdotetussa 
muodossa vaaroina ovat markkinoiden keskittyminen edelleen, tilintarkastusyhteisöjen 
valikoiman supistuminen ja heikkolaatuisemmat tarkastukset kierron ensimmäisinä vuosina. 
Siksi valmistelija ehdottaa tilintarkastustoimeksiantojen enimmäiskeston pidentämistä.

Valmistelija esittää tarkastusvaliokunnan aseman huomattavaa vahvistamista. Ensinnäkin 
tilintarkastajan valintaa koskeva julkinen hankintamenettely olisi järjestettävä joka seitsemäs 
vuosi, mikä antaisi kaikille kiinnostuneille tilintarkastajille tai tilintarkastusyhteisöille 
mahdollisuuden tarjota palvelujaan, jolloin parannetaan valintaprosessin avoimuutta ja 
tarjotaan tarkastusvaliokunnalle enemmän vaihtoehtoja ja mahdollisuus valita paras yhteisö. 
Tarkastusvaliokunnan on edustettava tarkastettavaa yhteisöä koko tilintarkastajan valinnan 
ajan ja hoidettava neuvotteluja. Lisäksi sijoittajien asemaa olisi vahvistettava esimerkiksi 
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edellyttämällä kaikilta tilintarkastuksen liitännäispalveluilta tarkastusvaliokunnan 
ennakkohyväksyntää, mikä vähentää tarkastajien riippumattomuuteen kohdistuvia uhkia.

Valmistelija pitää tarkastusvaliokunnalle ja valvontaelimelle esitettävää täydentävää 
kertomusta erityisen tervetulleena, koska se lisää annettavien tietojen määrää ja tarjoaa 
parhaan tilaisuuden tarkastella kriittisiä kysymyksiä, kuten toiminnan jatkuvuutta koskevan 
periaatteen soveltaminen, sisäisten valvontajärjestelmien heikkoudet ja laiminlyöntitapaukset. 
Tässä kertomuksessa on kiinnitettävä yksityiskohtaista huomiota johdon tilinpäätöksen 
laatuun. Tästä syystä valmistelija ehdottaa useiden näkökohtien siirtämistä julkisesta 
tilintarkastuskertomuksesta täydentävään kertomukseen. Näin siitä syystä, että sijoittajat 
hyötyvät eniten, jos niitä edustaville elimille annetaan enemmän informaatiota siten, että niillä 
on käytettävissään tarvittava tieto tarkastettavasta yhteisöstä, eivätkä niinkään siitä, että 
informaatiota annetaan yleisölle, joka ei tunne yhteisöä.

Periaatteessa voitaisiin harkita tarkastettavalle yhteisölle tarjottavien palvelujen rajoittamista 
pelkkään lakisääteiseen tilintarkastukseen, koska tilintarkastajan riippumattomuus saattaa 
vaarantua, jos lisäpalkkiot ovat suhteettomat verrattuna tilintarkastuspalkkioon. Jotkut 
mainituista palveluista liittyvät kuitenkin läheisesti tilintarkastustyöhön, ja niitä voidaan 
tarjota tehokkaimmin ja joissakin tapauksessa ainoastaan tilintarkastajan toimesta. Siksi olisi 
suhteetonta asettaa tarkastuspalkkioille mielivaltainen raja, joka ei ole mukautettavissa 
yhteisön käytännön tilannetta tai monimutkaisuutta vastaavasti. Tämän sijasta valmistelija 
ehdottaa, että tilintarkastuksen oheispalvelut kielletään ja liitännäispalvelujen ja muiden 
erityisesti mainittujen varmennuspalvelujen tarjoamiselta edellytetään tarkastusvaliokunnan 
ennakkohyväksyntää. Lisäksi tarkastajalta itseltään edellytetään riippumattomuuden 
vaarantumisen välttämistä ja asianmukaisia suojatoimenpiteitä. Jotta voidaan mahdollistaa 
uudet palvelut tulevaisuudessa, kiellettyjen ja sallittujen palvelujen luettelot eivät saisi olla 
tyhjentäviä.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Lakisääteisten tilintarkastajien ja 
tilintarkastusyhteisöjen riittävällä sisäisellä 
organisoinnilla olisi tarkoitus estää 
riippumattomuuteen kohdistuvat uhat.
Tilintarkastusyhteisön omistajat, 
osakkeenomistajat tai sen johtoon kuuluvat 
jäsenet eivät saisi näin ollen osallistua 

(8) Lakisääteisten tilintarkastajien ja 
tilintarkastusyhteisöjen riittävällä sisäisellä 
organisoinnilla olisi tarkoitus estää 
riippumattomuuteen kohdistuvat uhat.
Tilintarkastusyhteisön omistajat, 
osakkeenomistajat tai sen johtoon kuuluvat 
jäsenet eivät saisi näin ollen osallistua 
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lakisääteisen tilintarkastuksen 
suorittamiseen tavalla, joka vaarantaa 
tilintarkastusyhteisön puolesta 
lakisääteisen tilintarkastuksen suorittavan 
lakisääteisen tilintarkastajan 
riippumattomuuden ja objektiivisuuden.
Lakisääteisillä tilintarkastajilla ja 
tilintarkastusyhteisöillä olisi lisäksi oltava 
asianmukaiset sisäiset toimintaperiaatteet 
ja menettelytavat lakisääteiseen 
tilintarkastustoimintaan niiden 
organisaatiossa osallistuvien työntekijöiden 
ja muiden henkilöiden suhteen, jotta näille 
asetettujen lakisääteisten velvollisuuksien 
noudattaminen voidaan varmistaa. Näillä 
toimintaperiaatteilla ja menettelytavoilla 
olisi erityisesti pyrittävä estämään ja 
poistamaan riippumattomuuteen 
kohdistuvat uhat ja varmistamaan 
lakisääteisen tilintarkastuksen laatu, 
luotettavuus ja perusteellisuus.
Toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen 
olisi oltava oikeassa suhteessa lakisääteisen 
tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön 
liiketoiminnan laajuuteen ja 
monimutkaisuuteen.

lakisääteisen tilintarkastuksen 
suorittamiseen tavalla, joka vaarantaa 
tilintarkastusyhteisön puolesta 
lakisääteisen tilintarkastuksen suorittavan 
lakisääteisen tilintarkastajan 
riippumattomuuden ja objektiivisuuden.
Lakisääteisillä tilintarkastajilla ja 
tilintarkastusyhteisöillä olisi lisäksi oltava 
asianmukaiset sisäiset toimintaperiaatteet 
ja menettelytavat lakisääteiseen 
tilintarkastustoimintaan niiden 
organisaatiossa osallistuvien työntekijöiden 
ja muiden henkilöiden suhteen, jotta näille 
asetettujen lakisääteisten velvollisuuksien 
noudattaminen voidaan varmistaa. Näillä 
toimintaperiaatteilla ja menettelytavoilla 
olisi erityisesti pyrittävä estämään ja 
poistamaan riippumattomuuteen 
kohdistuvat uhat ja varmistamaan 
lakisääteisen tilintarkastuksen laatu, 
luotettavuus ja perusteellisuus.
Toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen 
olisi oltava oikeassa suhteessa lakisääteisen 
tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön ja 
tarkastettavien yhteisöjen liiketoiminnan 
laajuuteen ja monimutkaisuuteen.

Or. en

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jos lakisääteiset tilintarkastajat, 
tilintarkastusyhteisöt tai niiden ketjuihin 
kuuluvat jäsenet tarjoavat muita palveluja 
kuin lakisääteistä tilintarkastusta 
tarkastettaville yhteisöille, niiden 
riippumattomuus saattaa vaarantua. Sen 
vuoksi on aiheellista edellyttää, etteivät 
lakisääteiset tilintarkastajat, 
tilintarkastusyhteisöt tai niiden ketjuihin 
kuuluvat jäsenet tarjoa tilintarkastuksen 
oheispalveluja tarkastettaville yhteisöille.

(11) Jos lakisääteiset tilintarkastajat, 
tilintarkastusyhteisöt tai niiden ketjuihin 
kuuluvat jäsenet tarjoavat muita palveluja 
kuin lakisääteistä tilintarkastusta 
tarkastettaville yhteisöille, niiden 
riippumattomuus saattaa vaarantua. Sen 
vuoksi on aiheellista edellyttää
riippumattomuuteen kohdistuvia uhkia 
vähentävien suojatoimenpiteiden 
toteuttamista, vaatia tarkastettavan 
yhteisön tarkastusvaliokunnan 
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Jos tilintarkastusyhteisö tarjoaa 
tilintarkastuksen oheispalveluja jollekin 
yritykselle, tämä estää kyseistä 
tilintarkastusyhteisöä suorittamasta 
asianomaisen yrityksen lakisääteisen 
tilintarkastuksen, mikä vähentää niiden 
tilintarkastusyhteisöjen määrää, jotka 
voivat tarjota lakisääteisiä tilintarkastuksia. 
Erityisesti tämä koskee suurten yleisen 
edun kannalta merkittävien yhteisöjen 
tilintarkastusta, sillä markkinat ovat tältä 
osin keskittyneet. Tämän seurauksena ja 
jotta varmistettaisiin, että käytettävissä on 
vähimmäismäärä tilintarkastusyhteisöjä, 
jotka voivat tarjota tilintarkastuspalveluja 
suurille yleisen edun kannalta merkittäville 
yhteisöille, on tarkoituksenmukaista 
edellyttää, että laajamittaista toimintaa 
harjoittavat tilintarkastusyhteisöt 
keskittyvät ammattitoiminnassaan 
lakisääteisten tilintarkastusten 
suorittamiseen, eikä niiden sallita 
suorittavan lakisääteisen tilintarkastuksen 
toimintoonsa liittymättömiä muita 
palveluja, kuten konsultointi- tai 
neuvontapalveluja.

ennakkohyväksyntää kaikille tällaisille 
palveluille ja kieltää oheispalvelujen 
tarjoaminen. Jos tilintarkastusyhteisö 
tarjoaa tilintarkastuksen oheispalveluja 
jollekin yritykselle, tämä estää kyseistä 
tilintarkastusyhteisöä suorittamasta 
asianomaisen yrityksen lakisääteisen 
tilintarkastuksen, mikä vähentää niiden 
tilintarkastusyhteisöjen määrää, jotka 
voivat tarjota lakisääteisiä tilintarkastuksia. 
Erityisesti tämä koskee suurten yleisen 
edun kannalta merkittävien yhteisöjen 
tilintarkastusta, sillä markkinat ovat tältä 
osin keskittyneet. Tämän seurauksena ja 
jotta varmistettaisiin, että käytettävissä on 
vähimmäismäärä tilintarkastusyhteisöjä, 
jotka voivat tarjota tilintarkastuspalveluja 
suurille yleisen edun kannalta merkittäville 
yhteisöille, on tarkoituksenmukaista 
edellyttää, että laajamittaista toimintaa 
harjoittavat tilintarkastusyhteisöt 
keskittyvät ammattitoiminnassaan 
lakisääteisten tilintarkastusten 
suorittamiseen, eikä niiden sallita 
suorittavan lakisääteisen tilintarkastuksen 
toimintoonsa liittymättömiä muita 
palveluja, kuten konsultointi- tai 
neuvontapalveluja.

Or. en

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Lakisääteisen tilintarkastuksen 
päätteeksi annetaan lausunto tarkastetun 
yhteisön tilinpäätöksen 
totuudenmukaisuudesta ja oikeellisuudesta. 
Sidosryhmät eivät kuitenkaan välttämättä 
tunne tilintarkastuksen rajoituksia 
(olennaisuus, tarkastusotantamenetelmät, 
tilintarkastajan merkitys väärinkäytösten 
havaitsemisessa ja johdon vastuu), mikä 

(15) Lakisääteisen tilintarkastuksen 
päätteeksi annetaan lausunto tarkastetun 
yhteisön tilinpäätöksen 
totuudenmukaisuudesta ja oikeellisuudesta. 
Sidosryhmät eivät kuitenkaan välttämättä 
tunne tilintarkastuksen rajoituksia 
(olennaisuus, tarkastusotantamenetelmät, 
tilintarkastajan merkitys väärinkäytösten 
havaitsemisessa ja johdon vastuu), mikä 
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voi aiheuttaa vääriä odotuksia. Tällaisen 
kuilun kaventamiseksi on tärkeää lisätä 
selkeyttä siitä, mitä lakisääteinen 
tilintarkastus kattaa.

voi aiheuttaa vääriä odotuksia. Tällaisen 
kuilun kaventamiseksi on tärkeää lisätä 
selkeyttä siitä, mitä lakisääteinen 
tilintarkastus kattaa viemättä sidosryhmien 
huomiota tarkastuslausunnon 
varsinaisesta sisällöstä.

Or. en

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Vaikka ensisijaisen vastuun
taloudellisten tietojen toimittamisesta
olisikin oltava tarkastettavan yhteisön 
toimivalla johdolla, tilintarkastajilla on 
tärkeä tehtävä, kun he haastavat toimivan 
johdon aktiivisesti käyttäjän näkökulmasta.
Sen vuoksi tilintarkastuksen laadun 
parantamiseksi on tärkeää, että 
tilintarkastajien ammatillista skeptisyyttä 
tarkastettavaa yhteisöä kohtaan lujitetaan.
Tilintarkastajien olisi tiedostettava 
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan 
olennaisen virheellisyyden mahdollisuus 
huolimatta aikaisemmasta kokemuksestaan 
tarkastettavan yhteisön toimivan johdon 
rehellisyydestä ja vilpittömyydestä.
Tilintarkastuksen laadun varmistamisen 
olisi oltava tärkein kriteeri 
tilintarkastustyön organisoinnissa ja 
tarvittavien resurssien osoittamisessa 
tehtäviin. Lakisääteisen tilintarkastajan, 
tilintarkastusyhteisön ja niiden henkilöstön 
rehellisyys on olennaisen tärkeää, jotta 
varmistettaisiin suuren yleisön luottamus 
lakisääteisiin tilintarkastuksiin ja 
finanssimarkkinoihin. Sen vuoksi olisi 
tarkoituksenmukaisella tavalla hallittava 
kaikki tapahtumat, joilla voi olla vakavia 
seurauksia lakisääteisen tilintarkastuksen 
luotettavuuteen. Lakisääteisen 
tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön 

(16) Vaikka ensisijainen vastuu
taloudellisten tietojen toimittamisesta
onkin tarkastettavan yhteisön toimivalla 
johdolla, tilintarkastajilla on tärkeä tehtävä, 
kun he haastavat toimivan johdon 
aktiivisesti käyttäjän näkökulmasta. Sen 
vuoksi tilintarkastuksen laadun 
parantamiseksi on tärkeää, että 
tilintarkastajien ammatillista skeptisyyttä 
tarkastettavaa yhteisöä kohtaan lujitetaan.
Tilintarkastajien olisi tiedostettava 
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan 
olennaisen virheellisyyden mahdollisuus 
huolimatta aikaisemmasta kokemuksestaan 
tarkastettavan yhteisön toimivan johdon 
rehellisyydestä ja vilpittömyydestä.
Tilintarkastuksen laadun varmistamisen 
olisi oltava tärkein kriteeri 
tilintarkastustyön organisoinnissa ja 
tarvittavien resurssien osoittamisessa 
tehtäviin. Lakisääteisen tilintarkastajan, 
tilintarkastusyhteisön ja niiden henkilöstön
rehellisyys on olennaisen tärkeää, jotta 
varmistettaisiin suuren yleisön luottamus 
lakisääteisiin tilintarkastuksiin ja 
finanssimarkkinoihin. Sen vuoksi olisi 
tarkoituksenmukaisella tavalla hallittava 
kaikki tapahtumat, joilla voi olla vakavia 
seurauksia lakisääteisen tilintarkastuksen 
luotettavuuteen. Lakisääteisen 
tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön 
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olisi dokumentoitava tilintarkastustyö 
tarkoituksenmukaisella tavalla.

olisi dokumentoitava tilintarkastustyö 
tarkoituksenmukaisella tavalla.

Or. en

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tilintarkastuskertomuksessa olisi 
esitettävä lakisääteisen tilintarkastuksen 
tulokset sidosryhmille. Jotta lisättäisiin 
sidosryhmien luottamusta tarkastetun 
yhteisön tilinpäätökseen, on erityisen 
tärkeää, että tilintarkastuskertomus on 
hyvin perusteltu, että se pohjautuu 
asianmukaisiin todisteisiin ja että sen 
sisältöä laajennetaan niin, että se sisältää 
tehtyyn tilintarkastukseen liittyvät
lisätiedot. Tilintarkastuskertomuksen olisi 
erityisesti sisällettävä riittävät tiedot 
tilintarkastuksessa käytetyistä 
menetelmistä, erityisesti siitä, missä 
määrin tase on tarkastettu suoraan ja 
missä määrin järjestelmätarkastuksen ja 
vaatimustenmukaisuuden tarkastuksen 
perusteella, millaisia olennaisuustasoja 
tilintarkastuksen suorittamisessa on 
käytetty, millä keskeisillä aloilla 
vuositilinpäätöksissä ja konsolidoiduissa 
tilinpäätöksissä on olennaisen 
virheellisyyden riski, onko lakisääteinen 
tilintarkastus suunniteltu väärinkäytösten 
paljastamiseksi ja, jos annetaan ehdollinen 
tai kielteinen lausunto taikka lausunto 
jätetään antamatta, syyt tällaiseen 
ratkaisuun.

(19) Tilintarkastuskertomuksessa olisi 
esitettävä lakisääteisen tilintarkastuksen 
tulokset sidosryhmille. Jotta lisättäisiin 
sidosryhmien luottamusta tarkastetun 
yhteisön tilinpäätökseen, on erityisen 
tärkeää, että tilintarkastuskertomus on 
hyvin perusteltu, että se pohjautuu 
asianmukaisiin todisteisiin ja että sen 
sisältöä laajennetaan niin, että se sisältää 
tehtyyn tilintarkastukseen liittyvät 
lisätiedot. Tilintarkastuskertomuksen olisi 
erityisesti sisällettävä riittävät tiedot 
tilintarkastuksessa käytetyistä 
menetelmistä, käyttäjän ymmärtämyksen 
kannalta keskeisistä tilinpäätökseen 
sisältyvistä seikoista ja siitä, onko 
lakisääteinen tilintarkastus suunniteltu 
väärinkäytösten paljastamiseksi ja, jos 
annetaan ehdollinen tai kielteinen lausunto 
taikka lausunto jätetään antamatta, syyt 
tällaiseen ratkaisuun

Or. en
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Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tarkastusvaliokunnilla tai elimillä, 
joilla on vastaava tehtävä tarkastettavassa 
yhteisössä, on ratkaiseva asema 
korkealaatuisen lakisääteisen 
tilintarkastuksen varmistamisessa. On 
erityisen tärkeää lujittaa 
tarkastusvaliokunnan riippumattomuutta ja 
teknistä osaamista edellyttämällä, että 
valtaosa sen jäsenistä on riippumattomia ja 
että ainakin yhdellä valiokunnan jäsenellä 
on asiantuntemusta tilintarkastuksen ja 
yhdellä tilintarkastuksen ja/tai 
laskentatoimen alalla. Helmikuun 
15 päivänä 2005 annetussa komission 
suosituksessa julkisesti noteerattujen 
yhtiöiden toimivaan johtoon 
kuulumattomien tai valvovien hallinto- tai 
valvontaelimen jäsenten tehtävistä sekä 
hallinto- tai valvontaelimen komiteoista 
esitetään, miten tarkastusvaliokunnat olisi 
perustettava ja miten niiden olisi 
toimittava. Kun kuitenkin otetaan 
huomioon hallinto- tai valvontaelinten 
koko sellaisissa yrityksissä, joilla on 
vähäinen markkina-arvo, ja yleisen edun 
kannalta merkittävissä pienissä ja 
keskisuurissa yhteisöissä, olisi 
tarkoituksenmukaista, että valvonta- tai 
hallintoelin kokonaisuudessaan voi hoitaa 
tehtävät, jotka on osoitettu kyseisten 
yhteisöjen tarkastusvaliokunnalle tai 
tarkastettavassa yhteisössä vastaavia 
tehtäviä hoitavalle elimelle. Yleisen edun 
kannalta merkittävät yhteisöt, jotka ovat 
yhteissijoitusyrityksiä tai vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, olisi myös vapautettava 
velvoitteesta perustaa tarkastusvaliokunta. 
Tässä vapautuksessa otetaan huomioon se, 
että jos kyseiset yritykset tai rahastot 
toimivat pelkästään varojen keskitettyä 
hankintaa varten, tarkastusvaliokunnan 
käyttö ei ole tarkoituksenmukaista. 

(23) Tarkastusvaliokunnilla tai elimillä, 
joilla on vastaava tehtävä tarkastettavassa 
yhteisössä, on ratkaiseva asema 
korkealaatuisen lakisääteisen 
tilintarkastuksen varmistamisessa. On 
erityisen tärkeää lujittaa 
tarkastusvaliokunnan riippumattomuutta ja 
teknistä osaamista edellyttämällä, että 
valtaosa sen jäsenistä on riippumattomia ja 
että ainakin yhdellä valiokunnan jäsenellä 
on asiantuntemusta tilintarkastuksen ja 
yhdellä tilintarkastuksen ja/tai 
laskentatoimen alalla. 
Tarkastusvaliokunnan jäsenten olisi 
osallistuttava koulutusohjelmiin, jotta 
varmistetaan heidän tehtäviensä 
täyttämisen kannalta asianmukainen 
teknisen tietämyksen taso. Helmikuun 
15 päivänä 2005 annetussa komission 
suosituksessa julkisesti noteerattujen 
yhtiöiden toimivaan johtoon 
kuulumattomien tai valvovien hallinto- tai 
valvontaelimen jäsenten tehtävistä sekä 
hallinto- tai valvontaelimen komiteoista 
esitetään, miten tarkastusvaliokunnat olisi 
perustettava ja miten niiden olisi 
toimittava. Kun kuitenkin otetaan 
huomioon hallinto- tai valvontaelinten 
koko sellaisissa yrityksissä, joilla on 
vähäinen markkina-arvo, ja yleisen edun 
kannalta merkittävissä pienissä ja 
keskisuurissa yhteisöissä, olisi 
tarkoituksenmukaista, että valvonta- tai 
hallintoelin kokonaisuudessaan voi hoitaa 
tehtävät, jotka on osoitettu kyseisten 
yhteisöjen tarkastusvaliokunnalle tai 
tarkastettavassa yhteisössä vastaavia 
tehtäviä hoitavalle elimelle. Yleisen edun 
kannalta merkittävät yhteisöt, jotka ovat 
yhteissijoitusyrityksiä tai vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, olisi myös vapautettava 
velvoitteesta perustaa tarkastusvaliokunta. 
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Yhteissijoitusyritykset ja vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastot sekä niiden rahastoyhtiöt 
toimivat tiukasti määritellyssä sääntely-
ympäristössä, ja niihin sovelletaan erityisiä 
hallinnointimekanismeja, kuten niiden 
säilytysyhteisön harjoittamaa valvontaa.

Tässä vapautuksessa otetaan huomioon se, 
että jos kyseiset yritykset tai rahastot 
toimivat pelkästään varojen keskitettyä 
hankintaa varten, tarkastusvaliokunnan 
käyttö ei ole tarkoituksenmukaista. 
Yhteissijoitusyritykset ja vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastot sekä niiden rahastoyhtiöt 
toimivat tiukasti määritellyssä sääntely-
ympäristössä, ja niihin sovelletaan erityisiä 
hallinnointimekanismeja, kuten niiden 
säilytysyhteisön harjoittamaa valvontaa.

Or. en

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) On myös tärkeää, että 
tarkastusvaliokunnan roolia uuden 
lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön valinnassa 
vahvistetaan, jotta tarkastettavan yhteisön 
yhtiökokouksessa tai sen jäsenten 
kokouksessa voidaan tehdä perustellumpi 
päätös. Yhtiökokoukselle ehdotusta 
tehdessään yhtiön johto- tai hallintoelimen 
olisi näin ollen selitettävä, noudattaako se 
tarkastusvaliokunnan suositusta, ja jollei se 
näin tee, esitettävä syyt tähän.
Tarkastusvaliokunnan suosituksen olisi 
sisällettävä vähintään kaksi mahdollista 
tilintarkastustoimeksiannon suorittajaa ja 
asianmukaiset perustelut sille, miksi yhtä 
niistä pidetään parempana, jotta 
yhtiökokous voisi tehdä todellisen 
valinnan. Jotta tarkastusvaliokunta voisi 
esittää suosituksessaan oikeudenmukaiset 
ja asianmukaiset perustelut, sen olisi 
hyödynnettävä sellaisen pakollisen
valintamenettelyn tuloksia, jonka 
tarkastettava yhteisö järjestää 
tarkastusvaliokunnan vastuulla.
Tarkastettavan yhteisön olisi tällaisessa

(24) On myös tärkeää, että 
tarkastusvaliokunnan roolia uuden 
lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön valinnassa 
vahvistetaan, jotta tarkastettavan yhteisön 
yhtiökokouksessa tai sen jäsenten 
kokouksessa voidaan tehdä perustellumpi 
päätös. Yhtiökokoukselle ehdotusta 
tehdessään yhtiön johto- tai hallintoelimen 
olisi näin ollen selitettävä, noudattaako se 
tarkastusvaliokunnan suositusta, ja jollei se 
näin tee, esitettävä syyt tähän.
Tarkastusvaliokunnan suosituksen olisi 
sisällettävä vähintään kaksi mahdollista 
tilintarkastustoimeksiannon suorittajaa, 
kattava arviointi molemmista ehdotuksista
ja asianmukaiset perustelut sille, miksi yhtä 
niistä pidetään parempana, jotta 
yhtiökokous voisi tehdä todellisen 
valinnan. Jotta tarkastusvaliokunta voisi 
esittää suosituksessaan oikeudenmukaiset 
ja asianmukaiset perustelut, sen olisi 
hyödynnettävä sellaisen pakollisen
tarjousmenettelyn tuloksia, jonka 
tarkastettava yhteisö järjestää 
tarkastusvaliokunnan vastuulla.
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valintamenettelyssä pyydettävä 
lakisääteisiä tilintarkastajia tai 
tilintarkastusyhteisöjä, myös pieniä,
tekemään ehdotus 
tilintarkastustoimeksiannosta.
Tarjouskilpailuasiakirjojen olisi sisällettävä 
avoimet ja syrjimättömät valintaperusteet, 
joita käytetään ehdotusten arvioinnissa.
Kun kuitenkin otetaan huomioon, että 
tällaisesta valintamenettelystä saattaisi 
aiheutua suhteettoman suuria kustannuksia 
sellaisille yrityksille, joilla on vähäinen 
markkina-arvo, tai yleisen edun kannalta 
merkittäville pienille ja keskisuurille 
yhteisöille niiden kokoa ajatellen, on 
tarkoituksenmukaista vapauttaa tällaiset 
yhteisöt kyseisestä velvollisuudesta.

Tarkastettavan yhteisön olisi tällaisessa
tarjousmenettelyssä julkistettava 
tarjouspyyntö, jossa pyydetään
tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä 
tekemään ehdotus 
tilintarkastustoimeksiannosta.
Tarjouskilpailuasiakirjojen olisi sisällettävä 
avoimet ja syrjimättömät valintaperusteet, 
joita käytetään ehdotusten arvioinnissa.
Kun kuitenkin otetaan huomioon, että 
tällaisesta tarjousmenettelystä saattaisi 
aiheutua suhteettoman suuria kustannuksia 
sellaisille yrityksille, joilla on vähäinen 
markkina-arvo, tai yleisen edun kannalta 
merkittäville pienille ja keskisuurille 
yhteisöille niiden kokoa ajatellen, on 
tarkoituksenmukaista vapauttaa tällaiset 
yhteisöt kyseisestä velvollisuudesta.

Or. en

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Se, että yleisen edun kannalta 
merkittävät yhteisöt nimeäisivät useamman 
kuin yhden lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön, lisäisi ammatillista 
skeptisyyttä ja parantaisi tilintarkastuksen 
laatua. Tämä yhdessä sen seikan kanssa, 
että markkinoilla on pieniä 
tilintarkastusyhteisöjä, edistäisi tällaisten 
tilintarkastusyhteisöjen valmiuksien 
kehittymistä, mikä omalta osaltaan toisi 
yleisen edun kannalta merkittäville 
yhteisöille enemmän valinnanvaraa niiden 
valitessa lakisääteisiä tilintarkastajia ja 
tilintarkastusyhteisöjä. Yleisen edun 
kannalta merkittäviä yhteisöjä olisi sen 
vuoksi rohkaistava ja kannustettava 
nimeämään useampi kuin yksi 
lakisääteinen tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö suorittamaan 

(26) Se, että yleisen edun kannalta 
merkittävät yhteisöt nimeäisivät useamman 
kuin yhden lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön, lisäisi ammatillista 
skeptisyyttä ja parantaisi tilintarkastuksen 
laatua. Tämä yhdessä sen seikan kanssa, 
että markkinoilla on pieniä 
tilintarkastusyhteisöjä, edistäisi tällaisten 
tilintarkastusyhteisöjen valmiuksien 
kehittymistä, mikä omalta osaltaan toisi 
yleisen edun kannalta merkittäville 
yhteisöille enemmän valinnanvaraa niiden 
valitessa lakisääteisiä tilintarkastajia ja 
tilintarkastusyhteisöjä.
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lakisääteisen tilintarkastuksen.

Or. en

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jotta poistettaisiin läheisyyden uhka ja 
sen myötä lisättäisiin lakisääteisten 
tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen 
riippumattomuutta, on tärkeää säätää 
lakisääteinen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön tietyssä 
tarkastettavassa yhteisössä suorittaman 
tilintarkastustoimeksiannon 
enimmäispituudesta. Olisi myös
perustettava asianmukainen vaiheittainen 
kiertojärjestelmä lakisääteiseen 
tilintarkastukseen osallistuvalle kaikkein
vastuullisemmassa asemassa olevalle 
henkilöstölle, mukaan lukien 
tilintarkastusyhteisön puolesta 
lakisääteisen tilintarkastuksen suorittavat 
avainpartnerit. On myös tärkeää säätää 
tarkoituksenmukaisesta ajanjaksosta, 
jonka aikana tällainen lakisääteinen 
tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö ei 
saa suorittaa saman yhteisön lakisääteistä 
tilintarkastusta. Jotta siirtymä tapahtuisi 
sujuvasti, aiemman tilintarkastajan olisi 
toimitettava relevantit tiedot sisältävä 
tehtävien luovutuskansio seuraavalle 
tilintarkastajalle.

(27) Jotta poistettaisiin läheisyyden uhka ja 
sen myötä lisättäisiin lakisääteisten 
tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen 
riippumattomuutta, on tärkeää säätää 
lakisääteinen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön tietyssä 
tarkastettavassa yhteisössä suorittaman 
tilintarkastustoimeksiannon 
enimmäispituudesta. Kattava, avoin ja 
riippumaton tilintarkastuksen laadun 
arviointi olisi lisäksi dokumentoitava 
säännöllisesti ja asianmukaisesti. Tämän 
kattavan arvioinnin olisi muodostettava 
perusta yhtiökokouksen vuosittaiselle 
tilintarkastajan valinnalle 
tarjousmenettelyn jälkeen. Lisäksi olisi 
perustettava asianmukainen vaiheittainen 
kiertojärjestelmä lakisääteiseen 
tilintarkastukseen osallistuvalle kaikkein 
vastuullisemmassa asemassa olevalle 
henkilöstölle, mukaan lukien 
tilintarkastusyhteisön puolesta 
lakisääteisen tilintarkastuksen suorittavat 
avainpartnerit. Jotta siirtymä tapahtuisi
uuden tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön tapauksessa
sujuvasti, aiemman tilintarkastajan olisi 
toimitettava relevantit tiedot sisältävä 
tehtävien luovutuskansio seuraavalle 
tilintarkastajalle.

Or. en
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Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Markkinat, joilla lakisääteisiin 
tilintarkastuksiin liittyviä palveluja 
tarjotaan yleisen edun kannalta 
merkittäville yhteisöille, kehittyvät ajan 
myötä. Sen vuoksi on tarpeen, että
toimivaltaiset viranomaiset seuraavat 
markkinoiden kehitystä, erityisesti siltä 
osin, rajoittaako markkinoiden voimakas 
keskittyminen tilintarkastajan suhteen 
olevaa valinnanvaraa ja aiheutuuko siitä 
riskejä.

(33) Markkinat, joilla lakisääteisiin 
tilintarkastuksiin liittyviä palveluja 
tarjotaan yleisen edun kannalta 
merkittäville yhteisöille, kehittyvät ajan 
myötä. Sen vuoksi on tarpeen, että
jäsenvaltiot seuraavat markkinoiden 
kehitystä, erityisesti siltä osin, rajoittaako 
markkinoiden voimakas keskittyminen 
tilintarkastajan suhteen olevaa 
valinnanvaraa ja aiheutuuko siitä riskejä.

Or. en

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että yleisen edun 
kannalta merkittävän yhteisön
lakisääteisen tilintarkastuksen
suorittamiseen ei vaikuta mikään 
olemassa oleva tai mahdollinen 
eturistiriita, liikesuhde tai muu suhde, joka 
liittyy lakisääteisen tilintarkastuksen 
suorittavaan lakisääteiseen 
tilintarkastajaan tai tilintarkastusyhteisöön
ja tapauksen mukaan ketjuun, johon tämä 
kuuluu, tai tämän johtajiin, 
tilintarkastajiin, työntekijöihin tai muihin 
luonnollisiin henkilöihin, joiden 
tarjoamat palvelut ovat lakisääteisen 
tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön 
käytettävissä tai määräysvallassa, taikka 
yhteenkään lakisääteiseen 

Lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että lakisääteisen 
tilintarkastuksen suorittavan lakisääteisen 
tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön 
riippumattomuutta ei vaaranna mikään 
liike- tai työsuhde tai taloudellinen, 
henkilökohtainen tai muu suhde, joka 
liittyy lakisääteiseen tilintarkastajaan,
tilintarkastusyhteisöön, sen sisaryrityksiin 
ja ketjuun, johon tämä kuuluu, tai
sellaiseen luonnolliseen henkilöön, jolla 
on mahdollisuus vaikuttaa lakisääteisen 
tilintarkastuksen lopputulokseen.
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tilintarkastajaan tai 
tilintarkastusyhteisöön määräysvallan 
kautta suoraan tai välillisesti sidoksissa 
olevaan henkilöön.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu sanamuoto heijastelee paremmin lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön suhdetta tarkastettavaan yhteisöön ja ilmentää kattavammin 
riippumattomuuteen kohdistuvia mahdollisia uhkia. Tämä vastaa lisäksi nykyisiä 
kansainvälisiä eettisiä normeja ja varmistaa tasapuoliset kansainväliset kilpailuedellytykset.

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön on otettava käyttöön 
asianmukaiset ja tehokkaat organisatoriset 
ja hallinnolliset järjestelyt 11 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen 
riippumattomuuteen kohdistuvien uhkien 
estämiseksi, havaitsemiseksi ja 
poistamiseksi tai hallitsemiseksi ja 
ilmoittamiseksi;

e) lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön on otettava käyttöön 
asianmukaiset ja tehokkaat organisatoriset 
ja hallinnolliset järjestelyt 11 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen 
riippumattomuuteen kohdistuvien uhkien 
estämiseksi, havaitsemiseksi ja 
poistamiseksi tai hallitsemiseksi ja 
ilmoittamiseksi tarkastettavan yhteisön 
tarkastusvaliokunnalle;

Or. en

Perustelu

Olisi täsmennettävä, että näistä tapauksista on ilmoitettava tarkastettavan yhteisön 
tarkastusvaliokunnalle.

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön on noudatettava 

j) lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön on noudatettava 
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riittävää palkka- ja palkkiopolitiikkaa, joka 
tarjoaa riittävät suorituskannustimet 
tilintarkastusten laadun varmistamiseksi.
Työntekijöille maksettavat korvaukset ja 
tulosarviointi eivät varsinkaan saa olla 
riippuvaisia sen tuoton määrästä, jonka 
lakisääteinen tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö saa tarkastettavalta 
yhteisöltä;

riittävää palkka- ja palkkiopolitiikkaa, joka 
tarjoaa riittävät suorituskannustimet 
tilintarkastusten laadun varmistamiseksi.
Työntekijöille maksettavat korvaukset ja 
tulosarviointi eivät varsinkaan saa olla 
riippuvaisia sen tuoton määrästä, jonka 
lakisääteinen tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö saa tarkastettavalle 
yhteisölle tarjotuista liitännäispalveluista 
ja muista varmennuspalveluista;

Or. en

Perustelu

On suhteetonta kieltää kokonaan korvauksen kytkeminen tuoton määrään. Vaikuttaa 
aiheellisemmalta vähentää kannustimia tarjota muita palveluja kuin lakisääteistä 
tilintarkastusta.

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut henkilöt tai 
tilintarkastusyhteisöt eivät saa tavoitella 
eivätkä hyväksyä rahaa, lahjoja tai 
palveluksia miltään sellaiselta taholta, 
jonka kanssa lakisääteisellä 
tilintarkastajalla tai 
tilintarkastusyhteisöllä on sopimussuhde.

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut henkilöt tai 
tilintarkastusyhteisöt eivät saa tavoitella 
eivätkä hyväksyä lahjoja tai palveluksia
tarkastettavalta yhteisöltä, ellei harkitseva 
ja asioihin perehtynyt kolmas osapuoli 
pitäisi niiden arvoa vähäisenä.

Or. en

Perustelu

Lahjojen tai palvelusten määritelmä sisältää selkeästi "rahan", minkä vuoksi tämä elementti 
on turha. Lisäksi ehdotuksen tavoitteena on lisätä tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön 
riippumattomuutta tarkastettavasta yhteisöstä, minkä vuoksi on suhteetonta ulottaa yllä 
mainittu sääntö myös suhteisiin kolmansien osapuolten kanssa. Se ei myöskään tuo lisäarvoa. 
Kiellon ulkopuolelle olisi jätettävä merkitykseltään vähäiset palvelukset tai lahjat, joiden ei 
voida kohtuudella katsoa vaikuttavan tilintarkastukseen.
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Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos lakisääteinen tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö tarjoaa 
tarkastettavalle yhteisölle 10 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuja tilintarkastuksen 
liitännäispalveluja, tällaisista palveluista 
maksettavat palkkiot saavat olla enintään 
10 prosenttia palkkioista, jotka 
tarkastettava yhteisö maksaa 
lakisääteisestä tilintarkastuksesta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kun palvelut liittyvät tilintarkastukseen ja muodostavat siten osan ydintehtävistä, joita vain 
tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö voi tarjota, niiden osuutta palkkioista ei pitäisi 
rajoittaa. Vastineeksi esitetään kuitenkin oheispalvelujen luettelon tiukentamista ja sitä, että 
kaikille palveluille on saatava tarkastusvaliokunnan tai valvontaelimen ennakkohyväksyntä 
riippumatta siitä, onko kyse liitännäis- vai oheispalveluista.

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen lakisääteisiä tilintarkastuksia 
suorittava lakisääteinen tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö saa tarjota 
tarkastettavalle yhteisölle, sen 
emoyritykselle ja sen määräysvallassa 
oleville yrityksille lakisääteisen 
tilintarkastuksen palveluja ja
tilintarkastuksen liitännäispalveluja.

Yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen lakisääteisiä tilintarkastuksia 
suorittava lakisääteinen tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö saa tarjota 
tarkastettavalle yhteisölle, sen 
emoyritykselle ja sen määräysvallassa 
oleville yrityksille lakisääteisen 
tilintarkastuksen palveluja,
tilintarkastuksen liitännäispalveluja ja 
muita varmennuspalveluja, jos asialla on 
tarkastusvaliokunnan ennakkohyväksyntä 
ja jos ne eivät muodosta 
riippumattomuudelle uhkaa, jota ei voida 
vähentää hyväksyttävälle tasolle 
suojatoimenpiteiden avulla.
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Or. en

Perustelu

Tarkistetussa 10 artiklassa säädetään kolmivaiheisesta suojajärjestelmästä, joka koskee 
lakisääteisen tilintarkastuksen liitännäispalvelujen tarjoamista. Ensinnäkin palvelua voidaan 
tarjota ainoastaan, jos se ei uhkaa tilintarkastajan riippumattomuutta. Toiseksi palvelua ei 
voida nimenomaisesti kieltää ja kolmanneksi tarkastusvaliokunnan on hyväksyttävä kaikkien 
palvelujen tarjoaminen. Lisäksi sallittuja palveluja ei enää täsmällisesti määritellä 
tilintarkastuksen liitännäispalveluiksi ja muiksi varmennuspalveluiksi.

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos lakisääteinen tilintarkastaja kuuluu 
johonkin ketjuun, tällaisen ketjun jäsenet 
saavat unionissa tarjota tarkastettavalle 
yhteisölle, sen emoyritykselle ja sen 
määräysvallassa oleville yrityksille 
lakisääteisen tilintarkastuksen palveluja tai
tilintarkastuksen liitännäispalveluja.

Jos lakisääteinen tilintarkastaja kuuluu 
johonkin ketjuun, tällaisen ketjun jäsenet 
saavat tarjota tarkastettavalle yhteisölle, 
sen emoyritykselle ja sen määräysvallassa 
oleville yrityksille lakisääteisen 
tilintarkastuksen palveluja,
tilintarkastuksen liitännäispalveluja ja 
muita varmennuspalveluja, jos asialla on 
tarkastusvaliokunnan ennakkohyväksyntä 
ja jos ne eivät muodosta 
riippumattomuudelle uhkaa, jota ei voida 
vähentää hyväksyttävälle tasolle 
suojatoimenpiteiden avulla.

Or. en

Perustelu

Katso edelliseen alakohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Sovellettaessa tätä artiklaa 
tilintarkastuksen liitännäispalveluilla 
tarkoitetaan seuraavia:

2. Sovellettaessa tätä artiklaa 
tilintarkastuksen liitännäispalveluilla ja 
muilla varmennuspalveluilla tarkoitetaan
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erityisesti seuraavia:

Or. en

Perustelu

Tarkistettu luettelo ei ole tyhjentävä vaan suuntaa-antava. Siten muut palvelut voivat olla 
sallittuja, kunhan 1 kohdan ehdot täyttyvät.

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) todistuksen antaminen verovaatimusten 
noudattamisesta, jos tällaista todistamista 
edellytetään kansallisessa 
lainsäädännössä;

e) todistuksen antaminen verovaatimusten 
noudattamisesta, veroilmoitusten 
laatiminen, neuvojen antaminen 
välillisistä veroista, ennakonpidätyksistä, 
siirtohinnoista, tulleista ja julkisista 
tukitoimenpiteistä sekä verotarkastuksiin 
ja veroviranomaisten tiedusteluihin 
liittyvä tuki;

Or. en

Perustelu

Tilintarkastajat pystyvät parhaiten antamaan todistuksen verovaatimuksista. Erityisesti 
yleisen edun kannalta merkittävien pienten yhteisöjen kannalta tämä on tärkeä palvelu, joka 
olisi aina sallittava riippumatta siitä, vaaditaanko todistusta lain mukaan vai ei.

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) tilinpäätökseen sisältyvien 
taloudellisten tietojen valmisteluun ja/tai 
tarkastamiseen liittyvän sisäisen 
valvonnan tai riskienhallinnan 
teknologisten järjestelmien tarkastaminen 
sekä riskineuvonta;

Or. en
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Perustelu

Vaikka tällaisten valvonta- ja riskinhallintajärjestelmien suunnittelu ja toteutus olisi 
kiellettävä, tällaisten järjestelmien tarkastaminen olisi sallittava, koska tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön on luotettava näiden järjestelmien kautta tarjottavien tietojen 
oikeellisuuteen.

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) sähköisten 
tietojenkäsittelyjärjestelmien 
täytäntöönpanon ja jatkokehityksen 
varmennus;

Or. en

Perustelu

Tämä viittaa ainoastaan varmennuspalveluihin eikä tietojenkäsittelyjärjestelmien käytännön 
täytäntöönpanoon.

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e c) työeläkejärjestelmien ja 
eläkevelvoitteiden tarkastaminen;

Or. en

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) mitkä tahansa muut tilintarkastustyöhön 
liittyvät lakisääteiset tehtävät, jotka 
lakisääteiselle tilintarkastajalle tai 

f) mitkä tahansa muut tilintarkastustyöhön 
liittyvät lakisääteiset tehtävät, jotka 
lakisääteiselle tilintarkastajalle tai 
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tilintarkastusyhteisölle asetetaan unionin 
lainsäädännössä.

tilintarkastusyhteisölle asetetaan unionin 
ja/tai kansallisessa lainsäädännössä.

Or. en

Perustelu

On edelleen olemassa erilaisia kansallisia oikeudellisia vaatimuksia, jotka tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön on luonnollisesti voitava täyttää.

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) tukikirjeiden (comfort letter) 
esittäminen sijoittajille yrityksen 
arvopapereiden liikkeeseenlaskun 
yhteydessä sekä käyvän arvon lausuntojen 
(fairness opinion) antaminen tai 
luontoissuorituksia koskevat raportit;

Or. en

Perustelu

Tarkastettavan yhteisön tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö pystyy tavallisesti parhaiten 
tarjoamaan näitä palveluja, eikä eturistiriita ole todennäköinen.

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tässä artiklassa ’tilintarkastuksen 
oheispalveluilla’ tarkoitetaan seuraavia:

Tässä artiklassa 'tilintarkastuksen 
oheispalveluilla' tarkoitetaan erityisesti 
seuraavia:

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään, että oheispalvelujen luettelo ei ole tyhjentävä ja toimii vain 
esimerkkinä, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki oheispalvelut ovat kiellettyjä riippumatta siitä, 
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onko ne erityisesti mainittu vai ei.

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – 3 alakohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) tilinpäätökseen sisältyvien 
taloudellisten tietojen valmisteluun ja/tai 
tarkastamiseen liittyvän sisäisen valvonnan 
tai riskienhallinnan menettelyn suunnittelu
ja toteutus sekä riskineuvonta;

iii) tilinpäätökseen sisältyvien 
taloudellisten tietojen valmisteluun ja/tai 
tarkastamiseen liittyvän sisäisen valvonnan 
tai riskienhallinnan menettelyn
teknologisten järjestelmien suunnittelu tai
toteutus sekä riskineuvonta;

Or. en

Perustelu

Yhdistetty vi alakohtaan.

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – 3 alakohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) arvonmäärityspalvelut, käyvän arvon 
lausuntojen eli fairness 
opinion -lausuntojen antaminen tai 
luontoissuorituksia koskevat raportit;

iv) arvonmäärityspalvelut;

Or. en

Perustelu

Käyvän arvon lausuntojen antaminen ja luontoissuorituksia koskevat raportit olisi sallittava.

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – 3 alakohta – a alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) direktiivin 2006/43/EY 2 artiklan 
13 kohdan b–j alakohdassa tarkoitettujen 

vi) tilinpäätöstietojärjestelmien suunnittelu
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yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen tilinpäätöstietojärjestelmien 
suunnittelu ja toteutus;

tai toteutus;

Or. en

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – 3 alakohta – a alakohta – viii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

viii a) henkilöresursseihin liittyvät 
palvelut, myös ylimmän johdon 
palvelukseenotto; 

Or. en

Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – 3 alakohta – a alakohta – viii b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

viii b) laki- ja veropalvelut, jotka menevät 
vaihtoehtojen esittelyä pitemmälle; 
luonnollisille henkilöille tarjottavat 
veropalvelut, kun näillä on merkittävä 
rooli tarkastettavan yhteisön 
tilinpäätöksessä, sekä 
verosuunnittelukonseptien markkinointi;

Or. en

Perustelu

Täsmennetään sallittuja veroneuvontapalveluja.

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – 3 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) palvelut, jotka voivat johtaa 
eturistiriitoihin:

Poistetaan.

i) henkilöresursseihin liittyvät palvelut, 
myös ylimmän johdon palvelukseenotto; 
ii) tukikirjeiden (comfort letters) 
esittäminen sijoittajille yrityksen 
arvopapereiden liikkeeseenlaskun 
yhteydessä;
iii) direktiivin 2006/43/EY 2 artiklan 
13 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen tilinpäätöstietojärjestelmien 
suunnittelu ja toteutus;
iv) mahdollisia sulautumia ja 
omistusosuuksien hankintaa koskevat, 
myyjä- tai ostajapuolelle tarjottavat 
yritystarkastuspalvelut (due diligence) 
sekä tarkastettavaa yhteisöä koskevan 
varmennuksen tarjoaminen muille 
osapuolille rahoitus- tai yritystoimintaan 
liittyvissä liiketoimissa.

Or. en

Perustelu

Kaikkien palvelujen olisi oltava sallittuja ja hyväksyttyjä siten, että kaikki palvelut 
edellyttävät tarkastusvaliokunnan tai valvontaelimen ennakkohyväksyntää. Tilintarkastajan 
tai tilintarkastusyhteisön ei myöskään pitäisi tarjota yritystarkastuspalveluja (due diligence), 
ja niitä voivat tarjota kolmannen osapuolen tilintarkastajat.

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä ja 
toisessa alakohdassa säädetään, 
lakisääteinen tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö voi tarjota 
b alakohdan iii ja iv alakohdassa 

Poistetaan.
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mainittuja palveluja, jos 35 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen 
viranomainen antaa siihen 
ennakkohyväksynnän.

Or. en

Perustelu

Tarkistetussa ja rajoitetussa luettelossa kaikki oheispalvelut on kielletty eikä poikkeusta enää 
tarvita.

Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä ja 
toisessa alakohdassa säädetään, 
lakisääteinen tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö voi tarjota 
b alakohdan i ja ii alakohdassa mainittuja 
palveluja, jos tämän asetuksen 
31 artiklassa tarkoitettu 
tarkastusvaliokunta antaa siihen 
ennakkohyväksynnän.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistetussa ja rajoitetussa luettelossa kaikki oheispalvelut on kielletty eikä poikkeusta enää 
tarvita.

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osallistumisen tarkastettavan yhteisön 
päätöksentekoon ja 3 kohdan a alakohdan 
ii ja iii alakohdassa tarkoitettujen 
palveluiden tarjoamisen katsotaan aina 
vaikuttavan tällaiseen riippumattomuuteen.

Osallistumisen tarkastettavan yhteisön 
päätöksentekoon ja tilintarkastuksen 
oheispalvelujen tarjoamisen katsotaan aina 
vaikuttavan tällaiseen riippumattomuuteen.
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Or. en

Perustelu

Kun säädetään järjestelmästä, jossa yhtäällä ovat sallitut liitännäispalvelut ja muut 
varmennuspalvelut ja toisaalla oheispalvelut, viimeksi mainittujen olisi aina katsottava 
vaikuttavan riippumattomuuteen.

Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 3 kohdan a alakohdan 
i alakohdassa ja iv–viii alakohdassa 
tarkoitettujen palvelujen tarjonnan on 
oletettava vaikuttavan tällaiseen 
riippumattomuuteen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kohta on tarpeeton, kun kaikki oheispalvelut kielletään ja edelliseen kohtaan tehdään 
muutoksia.

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos tilintarkastusyhteisö saa yli 
kolmanneksen vuotuisista 
tilintarkastustuloistaan suurilta yleisen 
edun kannalta merkittäviltä yhteisöiltä ja 
kuuluu ketjuun, joiden jäsenten vuotuiset 
tilintarkastustulot ovat Euroopan 
unionissa yhteensä yli 1 500 miljoonaa 
euroa, sen on täytettävä seuraavat 
edellytykset:

Poistetaan.

a) se ei saa tarjota suoraan tai välillisesti 
yhdellekään yleisen edun kannalta 
merkittävälle yhteisölle tilintarkastuksen 
oheispalveluja;
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b) se ei saa kuulua sellaiseen ketjuun, 
joka tarjoaa tilintarkastuksen 
oheispalveluja unionissa;
c) yhteisöllä, joka tarjoaa 3 kohdassa 
lueteltuja palveluja, ei saa suoraan tai 
välillisesti olla yli 5:tä prosenttia 
tilintarkastusyhteisön pääomasta tai 
äänioikeuksista;
d) yhteisöillä, jotka tarjoavat 3 kohdassa 
lueteltuja palveluja, ei saa yhdessä olla 
suoraan tai välillisesti yli 10:tä prosenttia 
tilintarkastusyhteisön pääomasta tai 
äänioikeuksista;
e) tällaisella tilintarkastusyhteisöllä ei saa 
suoraan tai välillisesti olla yli 
5:tä prosenttia sellaisen yhteisön 
pääomasta tai äänioikeuksista, joka 
tarjoaa 3 kohdassa lueteltuja palveluja.

Or. en

Perustelu

Pelkästään tilintarkastusta tarjoavien yritysten käsite on suhteeton markkinainterventio, 
jonka lisäarvo ei ole ilmeinen. Lisäksi nyt kielletään kaikki oheispalvelut, mikä merkitsee sitä, 
että tältä osin ei tarvita yleisen edun kannalta merkittäviä suuria yhteisöjä koskevaa erityistä 
sääntelyä.

Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 68 artiklan 
mukaisesti, jotta voidaan mukauttaa tämän 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista 
tilintarkastuksen liitännäispalveluista 
laadittua luetteloa ja tämän artiklan
3 kohdassa tarkoitetuista tilintarkastuksen 
oheispalveluista laadittua luetteloa.
Tällaista valtaa käyttäessään komissio ottaa 
huomioon tilintarkastuksessa ja 
tilintarkastajien ammattialalla tapahtuvan 

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 68 artiklan 
mukaisesti, jotta voidaan mukauttaa tämän 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista 
tilintarkastuksen liitännäispalveluista ja 
muista varmennuspalveluista laadittua 
luetteloa ja tämän artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuista tilintarkastuksen 
oheispalveluista laadittua luetteloa.
Tällaista valtaa käyttäessään komissio ottaa 
huomioon tilintarkastuksessa ja 
tilintarkastajien ammattialalla tapahtuvan 
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kehityksen. kehityksen.

Or. en

Perustelu

Muutos aiheutuu edellisistä tarkistuksista.

Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– yleisen edun kannalta merkittävän 
yhteisön luotettavuus, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 2005/60//EY 
soveltamista.

– yleisen edun kannalta merkittävän 
yhteisön hallinto-, johto- tai 
valvontaelimen jäsenten luotettavuus, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
2005/60//EY soveltamista.

Or. en

Perustelu

Tarkistettu teksti heijastelee paremmin tavoiteltua vaikutusta ja kohdistuu niihin, jotka 
vastaavat tarkastettavan yhteisön hallinnosta.

Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yleisen edun kannalta merkittävän 
yhteisön lakisääteistä tilintarkastusta 
suorittaessaan lakisääteisen tilintarkastajan 
tai tilintarkastusyhteisön on säilytettävä 
ammatillinen skeptisyys koko 
tilintarkastuksen ajan ja tiedostettava 
sääntöjenvastaisuuksia, myös 
väärinkäytöksiä tai virheitä, osoittavista 
tosiseikoista tai toimintatavoista johtuvan 
olennaisen virheellisyyden mahdollisuus 
huolimatta tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön aikaisemmasta 
kokemuksesta tarkastettavan yhteisön 

Yleisen edun kannalta merkittävän 
yhteisön lakisääteistä tilintarkastusta 
suorittaessaan lakisääteisen tilintarkastajan 
tai tilintarkastusyhteisön on säilytettävä 
ammatillinen skeptisyys koko 
tilintarkastuksen ajan ja tiedostettava 
sääntöjenvastaisuuksia, myös 
väärinkäytöksiä tai virheitä, osoittavista 
tosiseikoista tai toimintatavoista johtuvan 
olennaisen virheellisyyden mahdollisuus 
huolimatta tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön aikaisemmasta 
kokemuksesta tarkastettavan yhteisön 
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toimivan johdon ja yhteisön hallinnosta 
huolehtivien henkilöiden rehellisyydestä ja 
vilpittömyydestä.

toimivan johdon ja yhteisön hallinnosta 
huolehtivien henkilöiden rehellisyydestä ja 
vilpittömyydestä, kuten direktiivin 
2006/43/EY 26 artiklassa tarkoitetuissa 
kansainvälisissä 
tilintarkastusstandardeissa edellytetään.

Or. en

Perustelu

On olemassa laajoja kansainvälisiä tilintarkastusnormeja, jotka tarjoavat runsaasti ohjeita 
ammatillisesta skeptisyydestä.

Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarkastettavan yhteisön kanssa 
lakisääteisestä tilintarkastuksesta käyty 
kirjeenvaihto;

b) tarkastettavan yhteisön kanssa 
lakisääteisestä tilintarkastuksesta käyty 
merkittävä kirjeenvaihto;

Or. en

Perustelu

Lakisääteisestä tilintarkastuksesta käyty kirjeenvaihto kokonaisuudessaan on liian laaja 
kategoria, joka johtaisi tietomäärään, josta on vain vähän hyötyä myöhemmin ja joka 
tarpeettomasti lisäisi lakisääteisten tilintarkastusten aiheuttamia kustannuksia ja 
hallinnollista taakkaa.

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tilintarkastussuunnitelmassa 
vahvistettujen tilintarkastusmenettelyjen 
eri vaiheiden alkamis- ja loppumispäivät;

e) lakisääteisten tilintarkastusten alkamis-
ja loppumispäivät;

Or. en
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Perustelu

Lakisääteisen tilintarkastuksen luonne ei mahdollista selkeitä päivämääriä yksittäisille 
vaiheille, koska se on kertautuva prosessi, jonka on määrä johtaa lopulliseen 
tilintarkastuslausuntoon.

Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) lakisääteisen tilintarkastajan tai 
avainpartnerin lausunto, sellaisina kuin se 
on esitettynä 22 ja 23 artiklassa
tarkoitettujen kertomusten luonnoksissa;

h) lakisääteisen tilintarkastajan tai 
avainpartnerin lausunto, sellaisina kuin se 
on esitettynä 22 ja 23 artiklassa
tarkoitetuissa kertomuksissa;

Or. en

Perustelu

Viime kädessä avainpartnerien lausunto ilmenee ainoastaan lopullisesta kertomuksesta, 
minkä vuoksi viittauksella mahdollisesti virheellisiin tai ainakin epätäydellisiin luonnoksiin 
saavutetaan vain vähän lisäarvoa.

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) kuvattava käytettyjä menetelmiä, 
mukaan lukien sitä, missä määrin tase on 
tarkastettu suoraan ja missä määrin 
järjestelmätarkastuksen ja 
vaatimustenmukaisuuden tarkastuksen 
perusteella;

h) kuvattava käytettyjä menetelmiä;

Or. en

Perustelu

Näitä tietoja ei pitäisi esittää julkisessa kertomuksessa vaan tarkastuskomitealle tai 
valvontaelimelle osoitetussa täydentävässä kertomuksessa.
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Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) selitettävä erot aineistolähtöisen 
tarkastuksen ja vaatimustenmukaisuuden 
tarkastuksen painottamisessa 
edellisvuoteen verrattuna silloinkin, jos 
edellisvuoden lakisääteisen 
tilintarkastuksen on suorittanut joku muu 
lakisääteinen tilintarkastaja tai jotkut 
muut lakisääteiset tilintarkastajat tai jokin 
muu tilintarkastusyhteisö tai jotkin muut 
tilintarkastusyhteisöt;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tältä osin on olemassa kansainvälisiä normeja, joiden pitäisi riittää, ja monimutkaisuuden 
lisääminen voisi tuoda käytännön ongelmia. Lisäksi on kyseenalaista, voiko teknisiä seikkoja 
tuntematon kolmas osapuoli ymmärtää esitetyt lisätiedot, ja tilintarkastuksen painopisteistä 
olisi tavallisesti tiedotettava tarkastusvaliokunnalle, minkä vuoksi tämä elementti lisättiin 
täydentävään kertomukseen.

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) esitettävä yksityiskohtaisesti, millaisia 
olennaisuustasoja tilintarkastuksen 
suorittamisessa on käytetty;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Käytännössä tällaisilla tiedoilla on vähän lisäarvoa asiaa tuntemattomille kolmansille 
osapuolille, erityisesti koska olennaisuustasot voivat vaihdella kertomuksessa. 
Olennaisuustasojen mainitseminen paitsi lisäisi kertomuksen monimutkaisuutta niin myös 
johtaisi implisiittisiin johtopäätöksiin absoluuttisista arvokynnyksistä ottamatta huomioon 
yleisiä olosuhteita. Koska tiedot ovat relevantteja, ne lisätään täydentävään kertomukseen.
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Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) yksilöitävä ne vuositilinpäätöksen tai 
konsolidoidun tilinpäätöksen alat, jotka 
ovat olennaisen virheellisyyden riskin 
kannalta keskeisiä, mukaan lukien 
kriittiset kirjanpidolliset arviot tai 
mittausepävarmuutta sisältävät alat;

k) kiinnitettävä tarvittaessa huomiota 
tilinpäätöksessä ilmoitettuihin seikkoihin, 
jotka tilintarkastajan mielestä vaikuttavat 
ratkaisevasti siihen, miten käyttäjät 
ymmärtävät tilinpäätöksen;

Or. en

Perustelu

IFRS-standardeissa edellytetään jo, että tarkastusvaliokunnalle ilmoitetaan tässä kohdassa 
mainituista seikoista. Vastaavia ISA-standardeja lähempänä oleva sanamuoto on sopivampi. 
Lisätietoja voitaisiin antaa täydentävässä kertomuksessa.

Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) annettava lausunto tarkastetun yhteisön 
tilanteesta tai, jos kyseessä on 
konsolidoidun tilinpäätöksen 
lakisääteinen tilintarkastus, emoyhtiön ja 
konsernin tilanteesta, ja erityisesti 
arvioitava yhteisön tai emoyhtiön ja 
konsernin kykyä vastata velvoitteistaan 
lähitulevaisuudessa ja jatkaa siten 
toimintaansa;

l) annettava johtopäätös lakisääteisen 
tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön 
arviosta, joka koskee sitä, onko toimiva 
johto käyttänyt toiminnan jatkuvuutta 
koskevaa oletusta asianmukaisesti 
valmistellessaan tilinpäätöstä, ja sitä onko 
todettu toiminnan jatkuvuutta koskevaan 
oletukseen liittyviä merkittäviä 
epävarmuuksia;

Or. en

Perustelu

Tilintarkastaja varmentaa ainoastaan sen, onko toiminnan jatkuvuutta koskevaa oletusta 
käytetty asianmukaisesti ja liittyykö tähän merkittäviä epävarmuuksia. Oletusta kuitenkin 
käyttää tarkastettavan yhteisön toimiva johto. Ei ole tilintarkastajan tehtävä arvioida 
toiminnan jatkuvuutta sinänsä.
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Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) arvioitava yhteisön tai, jos kyseessä on 
konsolidoidun tilinpäätöksen 
lakisääteinen tilintarkastus, emoyhtiön 
sisäistä valvontajärjestelmää, mukaan 
lukien lakisääteisen tilintarkastuksen 
aikana havaittuja merkittäviä sisäisen 
valvonnan puutteita, sekä kirjanpito- ja 
laskentajärjestelmää;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkastusvaliokunnalle olisi ilmoitettava sisäisten valvontajärjestelmien kaikista 
heikkouksista. Tällaisten puutteiden täydellinen arviointi lisäisi merkittävästi tarkastuksen 
kustannuksia ja siitä aiheutuvaa taakkaa. Lisäksi tällaisista heikkouksista kolmansille 
osapuolille annettavat tiedot eivät ole tarpeen niin kauan kuin ne eivät johda perusteltuun 
lausuntoon.

Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

p) vahvistettava, että 
tilintarkastuslausunto on yhdenmukainen 
23 artiklassa tarkoitetun 
tarkastusvaliokunnalle annettavan 
täydentävän kertomuksen kanssa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä olisi rajattava tarkastusvaliokunnan ja tilintarkastajan väliseen yhteydenpitoon. Koska 
yleisöllä ei ole oikeutta tutustua täydentävään kertomukseen, viittauksilla siihen on vain 
vähän lisäarvoa, ja ne voisivat jopa johtaa väärinkäsityksiin esim. tapauksissa, joissa kahden 
kertomuksen välillä todella on eroja.
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Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – q alakohta

Komission teksti Tarkistus

q) ilmoitettava, ettei 10 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuja tilintarkastuksen 
oheispalveluja ole tarjottu ja että 
lakisääteinen tilintarkastaja tai lakisääteiset 
tilintarkastajat tai tilintarkastusyhteisö tai 
tilintarkastusyhteisöt oli tai olivat 
tilintarkastusta suorittaessaan koko ajan 
täysin riippumaton tai riippumattomia. Jos 
lakisääteisen tilintarkastuksen suoritti 
tilintarkastusyhteisö, 
tilintarkastuskertomuksessa on yksilöitävä 
kukin tilintarkastustoimeksiantoa hoitavan 
tiimin jäsen ja todettava, että kaikki tiimin 
jäsenet olivat koko ajan täysin 
riippumattomia eikä heillä ollut suoraa tai 
välillistä etua tarkastettavassa yhteisössä;

q) ilmoitettava, että lakisääteinen 
tilintarkastaja tai lakisääteiset 
tilintarkastajat tai tilintarkastusyhteisö tai 
tilintarkastusyhteisöt oli tai olivat 
tilintarkastusta suorittaessaan koko ajan 
täysin riippumaton tai riippumattomia. Jos 
lakisääteisen tilintarkastuksen suoritti 
tilintarkastusyhteisö, 
tilintarkastuskertomuksessa on yksilöitävä 
kukin tilintarkastustoimeksiantoa hoitavan 
tiimin jäsen ja todettava, että kaikki tiimin 
jäsenet olivat koko ajan täysin 
riippumattomia eikä heillä ollut suoraa tai 
välillistä etua tarkastettavassa yhteisössä;

Or. en

Perustelu

Suuren yleisön kannalta on tärkeää se, että tilintarkastaja on suorittanut tarkastuksen täysin 
riippumattomasti, minkä tarkastusvaliokunta arvioi. Hallinnointia ja ohjausta koskevat 
säännöt edellyttävät, että tarkastusvaliokunta varmentaa tarkastajan riippumattomuuden. 
Lisäksi ehdotetaan liitännäispalvelujen luettelossa olevien palvelujen kieltämistä.

Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – r alakohta

Komission teksti Tarkistus

r) ilmoitettava 10 artiklan 3 kohdan 
b alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitetut 
tilintarkastuksen oheispalvelut sekä se, että
tarkastusvaliokunta on antanut 
lakisääteiselle tilintarkastajalle tai 
tilintarkastusyhteisölle luvan tarjota niitä 
tarkastettavalle yhteisölle;

r) ilmoitettava 10 artiklassa tarkoitetut 
tilintarkastuksen liitännäispalvelut ja muut 
varmennuspalvelut, joiden osalta
tarkastusvaliokunta on antanut 
lakisääteiselle tilintarkastajalle tai 
tilintarkastusyhteisölle luvan tarjota niitä 
tarkastettavalle yhteisölle;

Or. en
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Perustelu

Koska kaikilta tilintarkastuksen liitännäispalveluilta ja muilta varmennuspalveluilta olisi 
edellytettävä tarkastusvaliokunnan hyväksyntää ja tilintarkastuksen oheispalvelut on kielletty, 
tässä on kyse vain ensin mainituista.

Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – s alakohta

Komission teksti Tarkistus

s) ilmoitettava 10 artiklan 3 kohdan 
b alakohdan iii ja iv alakohdassa 
tarkoitetut tilintarkastuksen oheispalvelut 
sekä se, että 35 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu toimivaltainen viranomainen 
on antanut lakisääteiselle 
tilintarkastajalle tai 
tilintarkastusyhteisölle luvan tarjota niitä 
tarkastettavalle yhteisölle;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarpeeton, koska kaikki tilintarkastuksen liitännäispalvelut ja muut varmennuspalvelut on 
mainittava edellisen kohdan mukaisesti.

Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tilintarkastuskertomus saa olla enintään 
neljän sivun tai 10 000 merkin (ilman 
välilyöntejä) pituinen. Se ei saa sisältää 
ristikkäisviittauksia 23 artiklassa 
tarkoitettuun tarkastusvaliokunnalle 
annettavaan täydentävään kertomukseen.

4. Tilintarkastuskertomus saisi olla 
enintään neljän sivun tai 10 000 merkin
(ilman välilyöntejä) pituinen. Se ei saa 
sisältää ristikkäisviittauksia 23 artiklassa 
tarkoitettuun tarkastusvaliokunnalle 
annettavaan täydentävään kertomukseen.

Or. en
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Perustelu

Kertomuksen pituuden olisi vastattava yhteisön ja tarkastuksen monimutkaisuutta, josta 
pystyy parhaiten päättämään tilintarkastaja.

Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen lakisääteisen tilintarkastuksen 
suorittavan lakisääteisen tilintarkastajan tai 
lakisääteisten tilintarkastajien tai 
tilintarkastusyhteisön tai 
tilintarkastusyhteisöjen on esitettävä 
täydentävä kertomus tarkastettavan 
yhteisön tarkastusvaliokunnalle.

Yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen lakisääteisen tilintarkastuksen 
suorittavan lakisääteisen tilintarkastajan tai 
lakisääteisten tilintarkastajien tai 
tilintarkastusyhteisön tai 
tilintarkastusyhteisöjen on esitettävä 
täydentävä kertomus tarkastettavan 
yhteisön tarkastusvaliokunnalle sekä 
hallinto-, johto- ja valvontaelimelle.

Or. en

Perustelu

Valvontaelimen käsittävässä kaksitasoisessa järjestelmässä alkuperäinen säännös olisi voinut 
johtaa siihen, että valvontaelimelle annetun tiedon määrä vähenee nykykäytäntöön 
verrattuna.

Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarkastusvaliokunta tai vastaavia tehtäviä 
hoitava elin saa toimittaa täydentävän 
kertomuksen tarkastettavan yhteisön 
johto-, hallinto- tai valvontaelimelle.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarpeeton kohta, koska täydentävä kertomus lähetetään automaattisesti johto-, hallinto- tai 
valvontaelimelle.
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Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Täydentävä kertomus esitetään 
tarkastettavan yhteisön yhtiökokoukselle, 
jos tarkastettavan yhteisön johto- tai 
hallintoelin niin päättää.

Täydentävä kertomus esitetään
tarkastettavan yhteisön yhtiökokoukselle, 
jos tarkastettavan yhteisön valvonta- tai 
hallintoelin niin päättää.

Or. en

Perustelu

Koska täydentävä kertomus on ensi sijassa osoitettu hallinto- tai valvontaelimelle, päätöstä 
sen julkaisemisesta ei pitäisi jättää johdolle.

Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kuvattava tehtävänjakoa tarkastettavan 
yhteisön lakisääteisen tilintarkastajan tai 
lakisääteisten tilintarkastajien ja/tai 
tilintarkastusyhteisön tai 
tilintarkastusyhteisöjen kesken;

e) kuvattava tehtävänjakoa tarkastettavan 
yhteisön lakisääteisen tilintarkastajan tai 
lakisääteisten tilintarkastajien ja/tai 
tilintarkastusyhteisön tai 
tilintarkastusyhteisöjen kesken ja 
sisällettävä kuvaus tarkastuksen 
laajuudesta ja ajankohdasta sekä 
suoritetun lakisääteisen tilintarkastuksen 
merkittävät tulokset, mukaan luettuina 
tarkastettavan yhteisön sisäisen 
valvontajärjestelmän merkittävät puutteet; 
puututtava tarkastuksen aikana 
havaittuihin merkittäviin vaikeuksiin ja 
muihin lakisääteisestä tilintarkastuksesta 
aiheutuviin kysymyksiin, jotka 
lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön mielestä ovat 
merkittäviä tilinpäätösprosessin 
valvonnan kannalta;

Or. en
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Perustelu

Pelkkä tilintarkastajien välinen tehtäväjako ei riitä, ja tarkastusvaliokunnan olisi saatava 
lisätietoja lisätyistä seikoista.

Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ilmoitettava ja perusteltava päätelmät 
olennaisesta epävarmuudesta, joka 
saattaa aiheuttaa epäilyksiä yhteisön 
kyvystä jatkaa toimintaansa;

f) ilmoitettava ja perusteltava, miten 
lakisääteisen tilintarkastuksen aikana 
havaitut tapahtumat tai olosuhteet voivat 
herättää merkittäviä epäilyksiä
tarkastettavan yhteisön kyvystä jatkaa 
toimintaansa, sekä siitä, merkitsevätkö ne 
olennaista epävarmuutta;

Or. en

Perustelu

Tärkeää on, että tarkastusvaliokunta tietää, miten tietyt tapahtumat tai olosuhteet voivat 
aiheuttaa epäilyksiä eikä miten tilintarkastaja on tullut tähän tulokseen.

Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) selitettävä erot aineistolähtöisen 
tarkastuksen ja vaatimustenmukaisuuden 
tarkastuksen painottamisessa 
edellisvuoteen verrattuna silloinkin, jos 
edellisvuoden lakisääteisen 
tilintarkastuksen on suorittanut joku muu 
lakisääteinen tilintarkastaja tai jotkut 
muut lakisääteiset tilintarkastajat tai jokin 
muu tilintarkastusyhteisö tai jotkin muut 
tilintarkastusyhteisöt;

Or. en
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Perustelu

Tämä poistettiin tarkastuskertomuksesta, koska tällaiset tekniset tiedot olisi osoitettava 
tarkastusvaliokunnalle.

Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) esitettävä yksityiskohtaisesti, millaisia 
olennaisuustasoja tilintarkastuksen 
suorittamisessa on käytetty;

Or. en

Perustelu

Kohta on poistettu tarkastuskertomuksesta, koska nämä tiedot ovat pikemminkin tärkeitä 
tarkastusvaliokunnalle.

Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f c) yksilöitävä ne vuositilinpäätöksen tai 
konsolidoidun tilinpäätöksen alat, jotka 
ovat olennaisen virheellisyyden riskin 
kannalta keskeisiä, mukaan lukien 
kriittiset kirjanpidolliset arviot tai 
mittausepävarmuutta sisältävät alat;

Or. en

Perustelu

Poistettu tarkastuskertomuksesta.

Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

g) määriteltävä yksityiskohtaisesti, 
vaikuttavatko kirjanpito, laskentatoimi, 
kaikki tarkastetut asiakirjat, 
vuositilinpäätös tai konsolidoitu 
tilinpäätös ja mahdolliset lisäraportit 
asianmukaisilta;

g) annettava yksityiskohtaiset tiedot 
lakisääteisen tilintarkastuksen aikana 
havaituista olennaisista virheistä tai 
puuttuvista tiedoista tarkastettavissa 
kirjanpitoaineistoissa, 
vuositilinpäätöksissä tai konsolidoiduissa 
tilinpäätöksissä ja muissa kertomuksissa;

Or. en

Perustelu

Tarkastusvaliokunnalle annettavan tiedon määrän olisi oltava hallittavissa, ja siinä pitäisi 
siksi keskittyä olennaisiin kysymyksiin eikä antaa kohtuuttoman yksityiskohtaisia tietoja, jotka 
voivat viedä huomion avainkysymyksistä.

Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) kuvattava käytettyjä menetelmiä, 
mukaan lukien sitä, missä määrin tase on 
tarkastettu suoraan ja missä määrin 
järjestelmätarkastuksen ja 
vaatimustenmukaisuuden tarkastuksen 
perusteella;

Or. en

Perustelu

Nämä tiedot olisi osoitettava tarkastusvaliokunnalle, ja ne poistettiin siksi 
tarkastuskertomuksesta.

Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) arvioitava yhteisön tai, jos kyseessä 
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on konsolidoidun tilinpäätöksen 
lakisääteinen tilintarkastus, emoyhtiön 
sisäistä valvontajärjestelmää, mukaan 
lukien lakisääteisen tilintarkastuksen 
aikana havaittuja merkittäviä sisäisen 
valvonnan puutteita, sekä kirjanpito- ja 
laskentajärjestelmää;

Or. en

Perustelu

Nämä tiedot olisi osoitettava tarkastusvaliokunnalle, ja ne poistettiin siksi 
tarkastuskertomuksesta.

Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ilmoitettava ja perusteltava
yksityiskohtaisesti kaikki tapahtumat, 
joissa vaatimuksia ei ole noudatettu, 
mukaan lukien muut kuin olennaiset 
tapahtumat sikäli kuin niiden katsotaan 
olevan tarkastusvaliokunnan tehtävien
hoitamisen kannalta tärkeitä;

h) ilmoitettava ja perusteltava kaikki
lakisääteisen tilintarkastuksen aikana 
todetut tapahtumat, joissa vaatimuksia ei 
ole noudatettu, mukaan lukien muut kuin 
olennaiset tapahtumat sikäli kuin niiden 
katsotaan olevan tarkastusvaliokunnan
tehtävän hoitamisen kannalta tärkeitä;

Or. en

Perustelu

Tarkastusvaliokuntaa ei pitäisi ylikuormittaa yksityiskohtaisilla tiedoilla epäolennaisista 
tapauksista, joissa vaatimuksia ei ole noudatettu, jotta se voi keskittyä avainkysymyksiin.

Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) arvioitava vuositilinpäätöksen tai 
konsolidoidun tilinpäätöksen eri eriin 
sovelletut arvostusmenetelmät, mukaan
lukien niiden muutosten vaikutukset;

i) arvioitava tarkastettavan yhteisön 
tilinpäätöskäytäntöjen merkittäviä 
laatunäkökohtia, mukaan luettuina 
tilinpäätösten laatimisperiaatteet, 
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kirjanpidolliset arviot, arvonmääritykset 
ja tilinpäätöstietojen julkaiseminen sekä
niiden mahdollisten merkittävien
muutosten vaikutukset;

Or. en

Perustelu

Pelkän arvostusmenetelmien arvion sijasta olisi annettava enemmän yksityiskohtaisia tietoja 
laadullisista seikoista. Tilintarkastajan olisi jälleen autettava hallitsemaan 
tarkastusvaliokunnalle annettavan tiedon määrää osoittamalla avainkohdat.

Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) ilmoitettava ja selitettävä 
konsolidoinnin periaatteet, jos kyseessä 
on konsolidoidun tilinpäätöksen 
lakisääteinen tilintarkastus;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Nämä tiedot on jo annettu yrityksen tilinpäätöksessä.

Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta direktiivin 2004/39/EY 
55 artiklan, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/48/EY34

53 artiklan, direktiivin 2007/64/EY 
15 artiklan 4 kohdan, direktiivin 
2009/65/EY 106 artiklan, direktiivin 
2009/110/EY 3 artiklan ensimmäisen 
kohdan ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/138/EY35

72 artiklan soveltamista yleisen edun 

Yleisen edun kannalta merkittävän 
yhteisön lakisääteisen tilintarkastuksen
suorittavan lakisääteisen tilintarkastajan 
tai tilintarkastusyhteisön on pikaisesti
ilmoitettava tarkastusvaliokunnalle sekä 
hallinto- ja valvontaelimelle kyseistä 
yleisen edun kannalta merkittävää yhteisöä 
koskevista mahdollista tosiseikoista ja 
päätöksistä, joista se on tullut tietoiseksi 
lakisääteistä tilintarkastusta suorittaessaan. 
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kannalta merkittävän yhteisön lakisääteisen 
tilintarkastuksen suorittavalla 
lakisääteisellä tilintarkastajalla tai 
tilintarkastusyhteisöllä on velvollisuus
pikaisesti ilmoittaa yleisen edun kannalta 
merkittäviä yhteisöjä valvoville 
toimivaltaisille viranomaisille kyseistä 
yleisen edun kannalta merkittävää yhteisöä 
koskevista mahdollista tosiseikoista ja 
päätöksistä, joista se on tullut tietoiseksi 
lakisääteistä tilintarkastusta suorittaessaan
ja jotka todennäköisesti johtavat
seuraaviin:

Ilmoitus johtaa seuraaviin:

Or. en

Perustelu

Yleisesti ottaen on aiheellisempaa kanavoida tieto niille, jotka vastaavat tarkastettavan 
yhteisön hallinnoinnista. Lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön suora ja 
koordinoimaton viestintä valvontaviranomaisen kanssa voi johtaa päällekkäisyyksiin ja 
sekaannuksiin merkittäviä tilanteita koskevassa viestinnässä.

Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tilinpäätösten vahvistamatta jättäminen 
tai varaumien esittäminen.

c) tilinpäätöskertomuksen esittämisestä 
kieltäytyminen tai kielteisen tai ehdollisen 
tarkastuslausunnon esittäminen.

Or. en

Perustelu

Vaatimuksen täsmentäminen.

Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lakisääteisellä tilintarkastajalla tai Lakisääteisellä tilintarkastajalla tai 
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tilintarkastusyhteisöllä on myös 
velvollisuus ilmoittaa mahdollisista 
tosiseikoista tai päätöksistä, joista se on 
tullut tietoiseksi suorittaessaan sellaisen 
yrityksen lakisääteistä tilintarkastusta, jolla 
on läheiset siteet sellaiseen yleisen edun 
kannalta merkittävään yhteisöön, jonka 
lakisääteistä tilintarkastusta se myös 
suorittaa.

tilintarkastusyhteisöllä on myös 
velvollisuus ilmoittaa mahdollisista
1 kohdan a, b tai c alakohdan mukaisista
tosiseikoista tai päätöksistä, joista se on 
tullut tietoiseksi suorittaessaan sellaisen 
yrityksen lakisääteistä tilintarkastusta, jota 
hallitsee sellainen yleisen edun kannalta
merkittävä yhteisö, jonka lakisääteistä 
tilintarkastusta se myös suorittaa.

Tarkastusvaliokunnan sekä hallinto- ja 
valvontaelimen on toteutettava aiheelliset 
toimenpiteet, jotta yleisen edun kannalta 
merkittäviä yhteisöjä valvovalle 
toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitetaan 
välittömästi näistä raportoiduista 
tosiseikoista tai päätöksistä.

Or. en

Perustelu

Lisätyllä tekstillä velvoitetaan tarkastettavan yhteisön hallinnosta vastaavat elimet löytämään 
sopiva tapa ilmoittaa näistä päätöksistä ja tosiseikoista viipymättä valvontaviranomaiselle.

Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tietojen ilmaisemista koskevaan 
sopimukseen tai lainsäädäntöön sisältyvän 
rajoituksen rikkomisena ei pidetä sitä, että 
lakisääteinen tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö vilpittömässä mielessä 
ilmaisee 1 kohdassa tarkoitetun tosiseikan
tai päätöksen 2 kohdassa tarkoitettujen 
keskustelujen aikana toimivaltaisille 
viranomaisille, eikä tästä saa aiheutua 
kyseiselle henkilölle seuraamusvastuuta.

3. Tietojen ilmaisemista koskevaan 
sopimukseen tai lainsäädäntöön sisältyvän 
rajoituksen rikkomisena ei pidetä sitä, että 
lakisääteinen tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö vilpittömässä mielessä 
ilmaisee tosiseikan 2 kohdassa 
tarkoitettujen keskustelujen aikana 
toimivaltaisille viranomaisille, eikä tästä 
saa aiheutua kyseiselle henkilölle 
seuraamusvastuuta.

Or. en

Perustelu

Tämä heijastelee muutosta tavassa raportoida valvontaviranomaisille kaikista yleisen edun 
kannalta merkittävistä yhteisöistä. Luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden lakisääteisiä 



PE496.380v01-00 44/57 PA\912931FI.doc

FI

tilintarkastajia ja tilintarkastusyhteisöjä koskeva erityisjärjestely säilytetään.

Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuositilinpäätöksessä ja vuotuisessa 
tuloslaskelmassa on ilmoitettava 
kokonaisliikevaihto jaettuna palkkioihin, 
jotka on saatu yleisen edun kannalta 
merkittävien yhteisöjen ja sellaiseen 
yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen 
vuositilinpäätösten ja konsolidoitujen 
tilinpäätösten lakisääteisestä 
tilintarkastuksesta, joiden emoyritys on 
yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö, 
sekä palkkioihin, jotka on saatu muiden 
yhteisöjen vuositilinpäätösten ja 
konsolidoitujen tilinpäätösten 
lakisääteisestä tilintarkastuksesta, ja 
palkkioihin, jotka on saatu 10 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tilintarkastuksen 
liitännäispalveluista.

Vuositilinpäätöksessä ja vuotuisessa 
tuloslaskelmassa on ilmoitettava 
kokonaisliikevaihto jaettuna palkkioihin, 
jotka on saatu yleisen edun kannalta 
merkittävien yhteisöjen ja sellaiseen 
yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen 
vuositilinpäätösten ja konsolidoitujen 
tilinpäätösten lakisääteisestä 
tilintarkastuksesta, joiden emoyritys on 
yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö, 
sekä palkkioihin, jotka on saatu muiden 
yhteisöjen vuositilinpäätösten ja 
konsolidoitujen tilinpäätösten 
lakisääteisestä tilintarkastuksesta, ja 
palkkioihin, jotka on saatu 10 artiklan 
2 kohdassa määritellyistä tilintarkastuksen 
liitännäispalveluista ja muista 
varmennuspalveluista.

Or. en

Perustelu

Tarkistus aiheutuu 10 artiklaan tehdyistä muutoksista.

Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tarkastusvaliokunnan jäsenten on 
osallistuttava koulutusohjelmiin, jotta 
varmistetaan heidän tehtäviensä 
täyttämisen kannalta riittävä teknisen 
tietämyksen taso.

Or. en
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Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos on kyse 33 artiklan 1 kohdan toisen 
alakohdan mukaisesta 
tilintarkastustoimeksiannon uusimisesta, 
tarkastusvaliokunnan on suosituksensa
laatimiseksi otettava huomioon 
40 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut 
suositeltavaa lakisääteistä tilintarkastajaa 
tai tilintarkastusyhteisöä koskevat 
havainnot ja päätelmät, jotka
toimivaltainen viranomainen on 
julkistanut 44 artiklan d alakohdan 
mukaisesti.

Jos on kyse 33 artiklan 1 kohdan toisen 
alakohdan mukaisesta 
tilintarkastustoimeksiannon uusimisesta, 
tarkastusvaliokunnan on perustettava
suosituksensa lakisääteisen 
tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön 
tilintarkastuksen laadun kattavaan 
arvioon kolmen peräkkäisen vuoden 
ajalta. Jäljempänä 35 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu toimivaltainen viranomainen
voi mukauttaa aikaa kansallista 
nimitysjaksoa vastaavasti.

Or. en

Perustelu

Tarkastusvaliokunnan olisi arvioitava tilintarkastuksen laatua kolmen vuoden kuluttua. Aikaa 
voidaan muuttaa, koska nimitysaika vaihtelee eri puolilla Eurooppaa. Tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön laadun pakollinen uudelleenarviointi lisää päätöksentekoprosessin 
avoimuutta samoin kuin raportointi yhtiökokoukselle ja toimivaltaiselle viranomaiselle sekä 
toimivaltaisen viranomaisen veto-oikeus.

Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Suosituksessaan tarkastusvaliokunnan on 
ilmoitettava, että suositus on vapaa 
kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei 
tarkastusvaliokunnalta ole edellytetty 
7 kohdassa tarkoitetun sopimuslausekkeen 
noudattamista.

Kattava arviointi on suoritettava avoimesti 
ja järjestelmällisesti ja sen on sisällettävä 
arvio tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön ammatillisesta 
pätevyydestä, joka on tarpeen, jotta 
lakisääteinen tilintarkastus voidaan 
suorittaa noudattaen asiaa koskevia 
eettisiä vaatimuksia ja 20 artiklassa 
tarkoitettuja kansainvälisiä 
tilintarkastusstandardeja. Siinä on 
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otettava huomioon suositeltua 
lakisääteistä tilintarkastajaa tai 
tilintarkastusyhteisöä koskevat 40 artiklan 
6 kohdassa tarkoitetut mahdolliset 
havainnot ja päätelmät, jotka 
toimivaltainen viranomainen on 
julkistanut 44 artiklan d alakohdan 
mukaisesti.
Suosituksessaan tarkastusvaliokunnan on 
ilmoitettava, että suositus on vapaa 
kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei 
tarkastusvaliokunnalta ole edellytetty 
7 kohdassa tarkoitetun sopimuslausekkeen 
noudattamista.

Or. en

Perustelu

Määritellään tilintarkastuksen laadun arvioinnin sisältö.

Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jollei ole kyse 33 artiklan 1 kohdan toisen 
alakohdan mukaisesta 
tilintarkastustoimeksiannon uusimisesta,
tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
tarkastusvaliokunnan suositus on laadittava 
tarkastettavan yhteisön järjestämän
valintamenettelyn jälkeen noudattaen 
seuraavia perusteita:

Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
tarkastusvaliokunnan suositus on laadittava 
tarkastettavan yhteisön järjestämän
tarjousmenettelyn jälkeen noudattaen 
seuraavia perusteita:

Or. en

Perustelu

Jotta lakisääteisestä tilintarkastuksesta kilpailevien tilintarkastusyhteisöjen valikoima on 
suurempi ja jotta suositukset voidaan asianmukaisesti perustella yhtiökokoukselle, olisi 
järjestettävä julkinen tarjousmenettely.
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Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarkastettavalla yhteisöllä on oltava 
vapaus pyytää ketä tahansa lakisääteistä 
tilintarkastajaa tai mitä tahansa
tilintarkastusyhteisöä tekemään
lakisääteisiä tilintarkastuspalveluja 
koskevan ehdotuksen sillä ehdolla, että 
33 artiklan 2 kohtaa noudatetaan ja että 
vähintään yksi pyynnön kohteina olevista 
tilintarkastajista tai 
tilintarkastusyhteisöistä on sellainen, joka 
ei ole saanut yli 15:tä prosenttia 
tilintarkastuspalkkioidensa 
kokonaismäärästä suurilta yleisen edun 
kannalta merkittäviltä yhteisöiltä 
kyseisessä jäsenvaltiossa edellisen 
kalenterivuoden aikana;

a) kuka tahansa lakisääteinen 
tilintarkastaja tai mikä tahansa
tilintarkastusyhteisö voi esittää
lakisääteisiä tilintarkastuspalveluja 
koskevan ehdotuksen sillä ehdolla, että 
33 artiklan 2 kohtaa noudatetaan

Or. en

Perustelu

Koska menettelyn olisi oltava julkinen tarjouspyyntö, kutsuttavien tilintarkastajien esivalintaa 
ei pitäisi suorittaa.

Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarkastettavalla yhteisöllä on oltava 
vapaus valita, millä tavoin pyynnön 
kohteina oleviin lakisääteisiin 
tilintarkastajiin tai 
tilintarkastusyhteisöihin otetaan yhteyttä, 
eikä sitä saa vaatia julkistamaan 
tarjouskilpailua Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä ja/tai kansallisissa 
virallisissa julkaisuissa tai sanomalehdissä;

b) tarkastettavan yhteisön on julkistettava 
tarjouskilpailu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä ja/tai kansallisissa 
virallisissa julkaisuissa tai sanomalehdissä;

Or. en
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Perustelu

Vaikka tarkastettava yhteisö voi vapaasti uusia tilintarkastajan nimityksen kerran, sen olisi 
järjestettävä tarjouskilpailu, kun tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön osalta on 
saavutettu kahden peräkkäisen nimitysjakson enimmäismäärä. Tämä lisää kilpailua ja 
valintaprosessin avoimuutta.

Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarkastettavan yhteisön on laadittava 
tarjouspyyntöasiakirjat pyynnön kohteina 
olevia lakisääteisiä tilintarkastajia tai 
tilintarkastusyhteisöjä varten.
Tarjouspyyntöasiakirjoissa tilintarkastajille 
ja tilintarkastusyhteisöille on selostettava 
tarkastettavan yhteisön liiketoiminta ja 
suoritettavan lakisääteisen tilintarkastuksen 
tyyppi. Tarjouspyyntöasiakirjojen on 
sisällettävä avoimet ja syrjimättömät 
valintaperusteet, joita tarkastettava yhteisö 
käyttää arvioidessaan lakisääteisten 
tilintarkastajien tai tilintarkastusyhteisöjen 
tekemiä ehdotuksia;

c) tarkastusvaliokunnan on laadittava 
tarjouspyyntöasiakirjat pyynnön kohteina 
olevia lakisääteisiä tilintarkastajia tai 
tilintarkastusyhteisöjä varten.
Tarjouspyyntöasiakirjoissa tilintarkastajille 
ja tilintarkastusyhteisöille on selostettava 
tarkastettavan yhteisön liiketoiminta ja 
suoritettavan lakisääteisen tilintarkastuksen 
tyyppi. Tarjouspyyntöasiakirjojen on 
sisällettävä avoimet ja syrjimättömät 
valintaperusteet, joita tarkastettava yhteisö 
käyttää arvioidessaan lakisääteisten 
tilintarkastajien tai tilintarkastusyhteisöjen 
tekemiä ehdotuksia;

Or. en

Perustelu

Tarkastusvaliokunnan olisi vastattava tilintarkastajan valintamenettelystä.

Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tarkastettavalla yhteisöllä on oltava 
vapaus määritellä valintamenettely, ja se 
voi käydä menettelyn aikana suoria 
neuvotteluja kiinnostuneiden tarjoajien 
kanssa;

d) tarkastusvaliokunnalla on oltava 
vapaus määritellä valintamenettely, ja se 
voi käydä menettelyn aikana suoria 
neuvotteluja kiinnostuneiden tarjoajien 
kanssa;
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Or. en

Perustelu

Tarkastusvaliokunnan olisi vastattava tilintarkastajan valintamenettelystä.

Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tarkastettavan yhteisön on arvioitava
lakisääteisten tilintarkastajien tai 
tilintarkastusyhteisöjen tekemät ehdotukset 
tarjouspyyntöasiakirjoissa ennalta 
määriteltyjen valintaperusteiden 
mukaisesti. Tarkastettavan yhteisön on 
laadittava valintamenettelyn päätelmistä 
raportti, joka tarkastusvaliokunnan on
vahvistettava. Tarkastettavan yhteisön ja 
tarkastusvaliokunnan on otettava huomioon 
mahdolliset 40 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitetut, hakijana olevaa lakisääteistä 
tilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisöä 
koskevat tarkastusraportit, jotka 
toimivaltainen viranomainen on julkistanut 
44 artiklan d alakohdan mukaisesti;

f) tarkastusvaliokunnan on suoritettava
lakisääteisten tilintarkastajien tai 
tilintarkastusyhteisöjen tekemien 
ehdotusten kattava arviointi avoimesti ja 
järjestelmällisesti ja sen on sisällettävä 
arvio tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön ammatillisesta 
pätevyydestä, joka on tarpeen, jotta 
lakisääteinen tilintarkastus voidaan 
suorittaa noudattaen asiaa koskevia 
eettisiä vaatimuksia ja 20 artiklassa 
tarkoitettuja kansainvälisiä 
tilintarkastusstandardeja. Tarkastettavan 
yhteisön ja tarkastusvaliokunnan on 
otettava huomioon mahdolliset 40 artiklan 
6 kohdassa tarkoitetut, hakijana olevaa 
lakisääteistä tilintarkastajaa tai 
tilintarkastusyhteisöä koskevat 
tarkastusraportit, jotka toimivaltainen 
viranomainen on julkistanut 44 artiklan 
d alakohdan mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Jo tarjousmenettelyssä olisi otettava huomioon tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön 
ammatillinen pätevyys, joka on tarpeen, jotta lakisääteinen tilintarkastus voidaan suorittaa 
noudattaen asiaa koskevia eettisiä vaatimuksia ja 20 artiklassa tarkoitettuja kansainvälisiä 
tilintarkastusstandardeja. Lopuksi olisi tehtävä selväksi, että tarkastusvaliokunta on täysin 
vastuussa kaikista valintamenettelyn vaiheista.
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Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) tarkastettavan yhteisön on pystyttävä 
osoittamaan 35 artiklassa tarkoitetulle 
toimivaltaiselle viranomaiselle, että 
valintamenettely on ollut tasapuolinen.

g) tarkastusvaliokunnan on pystyttävä 
osoittamaan 35 artiklassa tarkoitetulle 
toimivaltaiselle viranomaiselle, että 
valintamenettely on ollut tasapuolinen.

Or. en

Perustelu

Tarkastusvaliokunnan olisi vastattava tilintarkastajan valintamenettelystä.

Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
valintamenettelystä vastaa 
tarkastusvaliokunta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkastusvaliokunta mainitaan nyt nimenomaisesti kaikissa valintamenettelyn vaiheissa.

Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hallinto- tai valvontaelimen ehdotuksen, 
joka esitetään tarkastettavan yhteisön 
yhtiökokoukselle tai sen jäsenten 
kokoukselle lakisääteisten tilintarkastajien 
tai tilintarkastusyhteisöjen nimeämiseksi, 
on sisällettävä tarkastusvaliokunnan 
esittämä suositus.

Hallinto- tai valvontaelimen ehdotuksen, 
joka esitetään tarkastettavan yhteisön 
yhtiökokoukselle tai sen jäsenten 
kokoukselle lakisääteisten tilintarkastajien 
tai tilintarkastusyhteisöjen nimeämiseksi, 
on sisällettävä tarkastusvaliokunnan 
esittämä suositus. Yhtiökokoukselle 
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esitettävän ehdotuksen yhteydessä on 
toimitettava 32 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitetun kattavan arvioinnin tulokset.

Or. en

Perustelu

Tämä lisää valintaprosessin avoimuutta.

Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos on kyse luottolaitoksesta tai 
vakuutusyrityksestä, hallinto- tai 
valvontaelimen on toimitettava 
ehdotusluonnoksensa 35 artiklan
2 kohdassa tarkoitetulle toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Jäljempänä 35 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetulla toimivaltaisella 
viranomaisella on oltava veto-oikeus 
suosituksessa ehdotettuun valintaan.
Tällainen vastustus on perusteltava 
asianmukaisesti.

Hallinto- tai valvontaelimen on
toimitettava ehdotusluonnoksensa 
35 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle 
toimivaltaiselle viranomaiselle. Jäljempänä 
35 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle 
toimivaltaiselle viranomaiselle esitetyn 
ehdotusluonnoksen yhteydessä on
toimitettava 32 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitetun kattavan arvioinnin tulokset, 
ja sillä on oltava veto-oikeus suosituksessa 
ehdotettuun valintaan. Tällainen vastustus 
on perusteltava asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Arviointi olisi asetettava toimivaltaisen viranomaisen saataville. Nämä tiedot ja niihin liittyvä 
veto-oikeus olisi annettava kaikille toimivaltaisille viranomaisille eikä ainoastaan talouden 
alan toimivaltaisille viranomaisille, jotta voidaan ratkaista kaikkien yleisen edun kannalta 
merkittävien yhteisöjen lakisääteisiin tilintarkastuksiin liittyvän tilintarkastajien 
nimitysprosessin mahdolliset heikkoudet.

Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yleisen edun kannalta merkittävän Yleisen edun kannalta merkittävän 
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yhteisön on nimettävä lakisääteinen 
tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö
ensimmäistä tilintarkastustoimeksiantoa 
varten, jonka on oltava vähintään kahden
vuoden pituinen.

yhteisön on nimettävä lakisääteinen 
tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö 
tilintarkastustoimeksiantoa varten, jonka 
on oltava vähintään vuoden pituinen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan periaatetta, jonka mukaan osakkeenomistajilla on oikeus valita 
tilintarkastajat vuosittain, ja se vastaa myös monen jäsenvaltion lainsäädäntöä.

Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö 
saa uusia tämän toimeksiannon ainoastaan 
yhden kerran.

Yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö 
saa uusia tilintarkastustoimeksiannon
ainoastaan yhden kerran sillä 
edellytyksellä, että tämä perustuu 
tarkastusvaliokunnan ehdotukseen ja 
hyväksytään yhtiökokouksessa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan osakkeenomistajien oikeutta tilintarkastajien valintaan.

Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kahden yhdistetyn toimeksiannon 
enimmäiskesto saa olla kuusi vuotta.

Toimeksiannon enimmäiskesto saa olla
seitsemän vuotta.

Or. en

Perustelu

Tilintarkastustoimeksiannon enimmäiskestoksi ehdotetaan seitsemää vuotta, ja se voidaan 



PA\912931FI.doc 53/57 PE496.380v01-00

FI

uusia kerran, jolloin pakollinen kierto kestää 14 vuotta, mikä on yhtä kauan kuin kaksi kertaa 
sisäinen kierto (7 vuotta).

Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kuusi vuotta jatkuvan toimeksiannon 
ajaksi on nimetty kaksi lakisääteistä 
tilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisöä, 
kunkin lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön toimeksianto saa 
kestää enintään yhdeksän vuotta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska yleistä nimitysjaksoa on pidennetty, lisäpidennys ei ole aiheellinen.

Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa 
säädetään, yleisen edun kannalta 
merkittävä yhteisö voi poikkeuksellisesti 
pyytää 35 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetulta toimivaltaiselta 
viranomaiselta lupaa nimetä 
lakisääteinen tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö uudelleen 
lisätoimeksiantoa varten. Jos nimettäviä 
lakisääteisiä tilintarkastajia tai 
tilintarkastusyhteisöjä on kaksi, tämä 
kolmas toimeksianto saa kestää enintään 
kolme vuotta. Jos nimettäviä lakisääteisiä 
tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä 
on yksi, tämä kolmas toimeksianto saa 
kestään enintään kaksi vuotta.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Koska nimitysjakso on pidennetty 14 vuoteen, lisäpidennyksiä ei tarvita.

Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön on perustettava 
asiamukainen vaiheittainen 
kiertojärjestelmä vastuullisimmassa 
asemassa olevalle henkilöstölle, joka 
osallistuu lakisääteiseen tilintarkastukseen, 
mukaan luettuina ainakin lakisääteisiksi 
tilintarkastajiksi rekisteröidyt henkilöt.
Kiertojärjestelmä on toteutettava 
vaiheittain, ja sen kohteena on oltava 
yksittäiset henkilöt eikä koko ryhmä. Sen 
on oltava oikeassa suhteessa lakisääteisen 
tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön 
toiminnan laajuuteen ja ulottuvuuteen.

Lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön on perustettava 
asiamukainen vaiheittainen 
kiertojärjestelmä vastuullisimmassa 
asemassa olevalle henkilöstölle, joka 
osallistuu lakisääteiseen tilintarkastukseen, 
mukaan luettuina ainakin lakisääteisiksi 
tilintarkastajiksi rekisteröidyt henkilöt.
Kiertojärjestelmä on toteutettava 
vaiheittain, ja sen kohteena on oltava 
yksittäiset henkilöt eikä koko
tilintarkastusryhmä. Sen on oltava 
oikeassa suhteessa lakisääteisen 
tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön 
toiminnan laajuuteen ja ulottuvuuteen.

Or. en

Perustelu

Selkeytetään sanamuotoa sovellettavia kansainvälisiä standardeja vastaavasti.

Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos lakisääteinen tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö korvataan toisella 
lakisääteisellä tilintarkastajalla tai 
tilintarkastusyhteisöllä, entisen 
lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön on annettava 
tulevalle lakisääteiselle tilintarkastajalle 
tai tilintarkastusyhteisölle tehtävien 

Jos lakisääteinen tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö korvataan toisella 
lakisääteisellä tilintarkastajalla tai 
tilintarkastusyhteisöllä, entisen 
lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön on noudatettava 
direktiivin 2006/43/EY 23 artiklan 
3 kohdassa asetettuja vaatimuksia.



PA\912931FI.doc 55/57 PE496.380v01-00

FI

luovutuskansio. Luovutuskansioon on 
sisällyttävä tarkastettavaa yhteisöä 
koskevat tiedot, joita on kohtuullista pitää 
tarpeellisina tarkastettavan yhteisön 
liiketoiminnan luonteen ja sisäisen 
organisaation ymmärtämiseksi sekä 
lakisääteisen tilintarkastuksen 
jatkuvuuden ja sen seikan 
varmistamiseksi, että tulevat 
tilintarkastukset ovat vertailukelpoisia 
aiempina vuosina suoritettujen 
tilintarkastusten kanssa.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 23 artiklan 3 kohdan teksti on kattavampi ja osoittautunut käytännössä toimivaksi. 
Tulevien tilintarkastajien vastuita suhteessa entisten tilintarkastajien työhön käsitellään jo 
kansainvälisissä standardeissa.

Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Entisen lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön on myös annettava
tulevalle lakisääteiselle tilintarkastajalle 
tai tilintarkastusyhteisölle mahdollisuus 
tutustua 23 artiklassa tarkoitettuihin, 
edellisinä vuosina tarkastusvaliokunnalle 
annettuihin täydentäviin kertomuksiin ja 
kaikkiin 25 ja 27 artiklan mukaisesti 
toimivaltaisille viranomaisille 
toimitettuihin tietoihin.

Entisen lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön on myös annettava
tuleville lakisääteisille tilintarkastajille tai 
tilintarkastusyhteisöille mahdollisuus 
tutustua 23 artiklassa tarkoitettuihin, 
edellisinä kolmena vuotena
tarkastusvaliokunnalle annettuihin 
täydentäviin kertomuksiin ja kaikkiin 25 ja 
27 artiklan mukaisesti toimivaltaisille 
viranomaisille toimitettuihin tietoihin.

Or. en

Perustelu

Annetaan riittävästi aikaa näiden tietojen antamiselle ja otetaan huomioon, että edellinen 
tilintarkastaja ei välttämättä ole toiminut tehtävässä edeltävinä kolmena vuotena.
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Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 35 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen toimivaltaisten 
viranomaisten on säännöllisesti seurattava 
markkinoiden kehitystä yleisen edun 
kannalta merkittäville yhteisöille 
tarjottavien lakisääteisen tilintarkastuksen 
palvelujen alalla.

Jäsenvaltioiden on säännöllisesti 
seurattava markkinoiden kehitystä yleisen 
edun kannalta merkittäville yhteisöille 
tarjottavien lakisääteisen tilintarkastuksen 
palvelujen alalla.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää, mikä kansallinen elin soveltuu parhaiten valvomaan 
markkinoiden kehitystä. Esim. kilpailuviranomaisilla on tarvittava asiantuntemus ja 
kapasiteetti, minkä vuoksi tätä tehtävää ei välttämättä pidä osoittaa toimivaltaisille 
viranomaisille.

Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
erityisesti arvioitava

Jäsenvaltioiden on erityisesti arvioitava

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on voitava vapaasti päättää, miten markkinoiden valvonnasta huolehditaan.

Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on 
viimeistään X päivänä Xkuuta 20XX 

Poistetaan.
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[kahden vuoden kuluttua asetuksen 
voimaantulosta] ja sen jälkeen vähintään 
kahden vuoden välein laadittava tästä 
asiasta raportti ja toimitettava se 
EAMV:lle, EPV:lle ja EVLEV:lle.
EAMV, EPV ja EVLEV käyttävät kyseisiä 
raportteja laatiessaan yhteisen 
kertomuksen tilanteesta unionin tasolla. 
Kertomus toimitetaan komissiolle, 
Euroopan keskuspankille ja Euroopan 
järjestelmäriskikomitealle.

Or. en

Perustelu

Tilintarkastusyhteisöt eivät ole järjestelmän kannalta merkittäviä kuten rahoituslaitokset, ja 
painopisteen olisi oltava valmiussuunnitelmissa. Lisäksi markkinatilanne vaihtelee 
jäsenvaltioittain siinä määrin, että unionin tason raportoinnin lisäarvo on vähäinen.


