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KORTFATTAD MOTIVERING

Finanskrisen 2008 har väckt tvivel om hur det europeiska systemet för lagstadgad revision 
fungerar, särskilt när det gäller företag av allmänt intresse. Bristerna inom banksektorn ansågs 
vanligen bero på att det saknades en ordentlig tillsyn och tillräckliga regleringsåtgärder, och 
det har funnits krav på att förbättra systemet för lagstadgad revision för att stärka 
investerarskyddet i de årsbokslut som offentliggörs av företagen. Det kan diskuteras om eller i 
vilken utsträckning mer ändamålsenliga revisionsregler skulle ha kunnat förhindra krisen.
Dock finns det ett mervärde i en mer robust revisionsprocess och en mer dynamisk 
revisionsmarknad. I detta avseende välkomnar föredraganden kommissionens förslag.

Tonvikten i detta förslag till yttrande ligger på att förbättra revisionernas kvalitet, öka 
revisorns oberoende och stärka investerarskyddet. Det är särskilt angeläget att lyfta fram 
förhållandet mellan den granskade enhetens revisor och en förstärkt revisionskommitté som 
företräder investerarna. Föredraganden vill inte ge sig in i debatten om huruvida förordningen 
snarare bör integreras i det befintliga direktivet. Han understryker emellertid att det finns 
beröringspunkter med företagsstyrningsfrågorna, vilket kan göra det befogat att tillämpa en 
flexiblare strategi där medlemsstaterna ges handlingsutrymme att anpassa bestämmelserna till 
sina nationella regelverk.

Analyser visar att revisionsmarknaden är så oerhört koncentrerad att det i vissa medlemsstater 
finns betydligt färre valmöjligheter, eftersom ett eller två stora revisionsföretag dominerar 
marknaden. Föredraganden är skeptisk till om kommissionens förslag verkligen kommer att 
kunna ändra den nuvarande marknadssituationen och bryta upp de befintliga oligopolen. Detta 
mål skulle bara kunna uppnås med hjälp av drastiska marknadsingrepp. Frågan är dock om 
sådana åtgärder skulle vara proportionerliga. Dessutom skulle några av de föreslagna 
åtgärderna faktiskt kunna leda till en ökad marknadskoncentration. Dessa åtgärder måste 
därför noga övervägas.

Föredraganden stöder åtgärder för att förbättra kvaliteten på revisionerna och stärka 
revisorernas oberoende. Han understryker dock att alla sådana åtgärder måste stå i proportion 
till det mål som ska uppnås. Av detta skäl föreslår föredraganden att man ska ompröva eller 
åtminstone anpassa de mest långtgående marknadsingreppen i förslaget, dvs. begränsningen 
av relaterade finansiella revisionstjänster och det obligatoriska bytet av revisionsföretag.
Även om förslaget om obligatoriskt byte av revisionsföretag kan ha sina fördelar, till exempel 
genom att revisorernas oberoende ökar, innebär det i sin nuvarande form en risk för ytterligare 
marknadskoncentration, minskat utbud av revisionsföretag och revisioner av lägre kvalitet 
under de första åren efter bytet. Därför föreslår föredraganden att revisorer ska få anlitas 
under längre perioder än vad som idag är möjligt.

Föredraganden föreslår att revisionskommitténs ställning ska stärkas väsentligt. Först och 
främst bör det vart sjunde år genomföras ett offentligt anbudsförfarande för valet av revisor, 
vilket skulle göra det möjligt för alla intresserade revisorer eller revisionsföretag att erbjuda 
sina tjänster. Härigenom skulle det skapas större insyn i urvalsprocessen samtidigt som 
revisionskommittén skulle få ett bredare utbud att välja från och ges möjlighet att välja det 
mest kvalificerade företaget. Under hela förfarandet för val av revisorer ska 
revisionskommittén vara den granskade enhetens företrädare och leda förhandlingarna.
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Investeringsskyddet bör dessutom stärkas genom att man till exempel slår fast att alla 
revisionsrelaterade tjänster måste förhandsgodkännas av revisionskommittén, vilket minskar 
hoten mot revisorernas oberoende.

Föredraganden välkomnar uttryckligen den kompletterande revisionsberättelsen till 
revisionskommittén och kontrollorganet, eftersom den ökar informationen och är det bästa 
stället för att ta upp kritiska frågor såsom tillämpningen av fortlevnadsprincipen, svagheter i 
de interna kontrollsystemen och exempel på bristande efterlevnad. Denna revisionsberättelse 
bör ta stor hänsyn till kvaliteten på ledningens årsbokslut. Föredraganden föreslår därför att 
flera aspekter ska flyttas från den offentliga revisionsberättelsen till den kompletterande 
revisionsberättelsen, eftersom investerarna har störst nytta av att man ger mer information till 
de organ som företräder dem och har nödvändiga kunskaper om enheten, i stället för att man 
gör informationen tillgänglig för allmänheten, som inte känner till enheten.

I princip skulle det kunna övervägas att begränsa de tjänster som tillhandahålls den granskade 
enheten och som går längre än en ren lagstadgad revision, eftersom dessa kan hota revisorns 
oberoende om de kompletterande arvodena är orimligt höga i förhållande till 
revisionsarvodena. Några av de ovannämnda tjänsterna är dock nära förknippade med 
revisionsarbetet och kan effektivast utföras av revisorn eller i vissa fall enbart av denne.
Därför skulle det vara orimligt att fastställa en godtycklig gräns som inte kan anpassas efter 
den konkreta situationen eller enhetens komplexitet i förhållande till revisionsarvodena.
I stället föreslår föredraganden att man ska förbjuda andra tjänster än revision och slå fast att 
revisionsrelaterade och andra uttryckligen angivna revisionsförklaringstjänster måste 
förhandsgodkännas av revisionskommittén. Dessutom måste revisorn själv förhindra 
eventuella hot mot sitt oberoende och vidta lämpliga skyddsåtgärder. För att möjliggöra nya 
tjänster i framtiden bör varken förteckningen över förbjudna tjänster eller förteckningen över 
tillåtna tjänster vara uttömmande.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för rättsliga frågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) En lämplig intern organisation av 
lagstadgade revisorer och revisionsföretag 
bör bidra till att förhindra eventuella hot 
mot deras oberoende. Ägare eller 
aktieägare samt ledningen i ett 
revisionsföretag bör inte ingripa i en 
lagstadgad revision på ett sätt som 
äventyrar oberoendet och objektiviteten för 

(8) En lämplig intern organisation av 
lagstadgade revisorer och revisionsföretag 
bör bidra till att förhindra eventuella hot 
mot deras oberoende. Ägare eller 
aktieägare samt ledningen i ett 
revisionsföretag bör inte ingripa i en 
lagstadgad revision på ett sätt som 
äventyrar oberoendet och objektiviteten för 
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en lagstadgad revisor som granskar ett 
företag av allmänt intresse för ett 
revisionsföretags räkning. Dessutom bör 
lagstadgade revisorer och revisionsföretag 
inrätta lämpliga interna strategier och 
förfaranden inom sina organisationer för 
anställda och andra personer som deltar i 
lagstadgade revisioner för att garantera 
efterlevnad av de lagstadgade krav som 
gäller för deras verksamhet. Syftet med 
sådana strategier och förfaranden bör 
särskilt vara att förhindra och hantera 
eventuella hot mot revisorernas oberoende 
och garantera de lagstadgade revisionernas 
kvalitet, integritet och grundlighet.
Strategierna och förfarandena ska vara 
proportionerliga i förhållande till 
omfattningen av och komplexiteten hos 
den lagstadgade revisorns eller 
revisionsföretagets verksamhet.

en lagstadgad revisor som granskar ett 
företag av allmänt intresse för ett 
revisionsföretags räkning. Dessutom bör 
lagstadgade revisorer och revisionsföretag 
inrätta lämpliga interna strategier och 
förfaranden inom sina organisationer för 
anställda och andra personer som deltar i 
lagstadgade revisioner för att garantera 
efterlevnad av de lagstadgade krav som 
gäller för deras verksamhet. Syftet med 
sådana strategier och förfaranden bör 
särskilt vara att förhindra och hantera 
eventuella hot mot revisorernas oberoende 
och garantera de lagstadgade revisionernas 
kvalitet, integritet och grundlighet.
Strategierna och förfarandena bör vara 
proportionerliga i förhållande till 
omfattningen av och komplexiteten hos 
den lagstadgade revisorns eller 
revisionsföretagets verksamhet och de 
granskade enheternas verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Om lagstadgade revisorer, 
revisionsföretag eller medlemmar i deras 
nätverk tillhandahåller andra tjänster än 
revision till granskade enheter kan detta 
äventyra deras oberoende. Det är därför 
lämpligt att kräva att lagstadgade 
revisorer, revisionsföretag och 
medlemmar i deras nätverk inte ska få 
tillhandahålla andra tjänster än revision
till de enheter de granskar. Förbudet 
skulle innebära att ett revisionsföretag som 
tillhandahåller andra tjänster än revision till 
ett företag inte skulle få utföra lagstadgade 
revisioner av det företaget. Detta skulle i 
sin tur leda till att antalet revisionsföretag 
som kan tillhandahålla lagstadgad revision 

(11) Om lagstadgade revisorer, 
revisionsföretag eller medlemmar i deras 
nätverk tillhandahåller andra tjänster än 
revision till granskade enheter kan detta 
äventyra deras oberoende. Det är därför 
lämpligt att kräva att det vidtas 
skyddsåtgärder för att minska hoten mot 
oberoendet och att kräva att den 
granskade enhetens revisionskommitté på 
förhand godkänner alla dessa tjänster 
samt att förbjuda tillhandahållandet av 
andra tjänster än revision. Förbudet skulle 
innebära att ett revisionsföretag som 
tillhandahåller andra tjänster än revision till 
ett företag inte skulle få utföra lagstadgade 
revisioner av det företaget. Detta skulle i 
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minskas, särskilt när det gäller revision av 
stora företag av allmänt intresse, där 
marknaden är koncentrerad. För att 
garantera att ett minimiantal 
revisionsföretag kan tillhandahålla 
revisionstjänster till stora företag av 
allmänt intresse är det därför lämpligt att 
kräva att större revisionsföretag enbart 
inriktar sin verksamhet på lagstadgad 
revision, och därmed inte får tillhandahålla 
andra tjänster som inte har samband med 
deras funktion som lagstadgade revisorer, 
såsom konsult- eller rådgivningstjänster.

sin tur leda till att antalet revisionsföretag 
som kan tillhandahålla lagstadgad revision 
minskas, särskilt när det gäller revision av 
stora företag av allmänt intresse, där 
marknaden är koncentrerad. För att 
garantera att ett minimiantal 
revisionsföretag kan tillhandahålla
revisionstjänster till stora företag av 
allmänt intresse är det därför lämpligt att 
kräva att större revisionsföretag enbart 
inriktar sin verksamhet på lagstadgad 
revision, och därmed inte får tillhandahålla 
andra tjänster som inte har samband med 
deras funktion som lagstadgade revisorer, 
såsom konsult- eller rådgivningstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) En lagstadgad revision leder till ett 
utlåtande om huruvida de granskade 
enheternas årsredovisningar ger en sann 
och rättvisande bild. Intressenterna kanske 
inte känner till revisionernas begränsningar 
(väsentlighetsprincipen, urvalsteknik, 
revisorns roll i avslöjande av bedrägerier 
och ledningens ansvar), vilket kan ge 
upphov till en skillnad i förväntningarna.
För att minska detta förväntningsgap är det 
viktigt att tydliggöra omfattningen av 
lagstadgade revisioner.

(15) En lagstadgad revision leder till ett 
utlåtande om huruvida de granskade 
enheternas årsredovisningar ger en sann 
och rättvisande bild. Intressenterna kanske 
inte känner till revisionernas begränsningar 
(väsentlighetsprincipen, urvalsteknik, 
revisorns roll i avslöjande av bedrägerier 
och ledningens ansvar), vilket kan ge 
upphov till en skillnad i förväntningarna.
För att minska detta förväntningsgap är det 
viktigt att tydliggöra omfattningen av 
lagstadgade revisioner utan att avleda 
intressenternas uppmärksamhet från det
faktiska innehållet i revisionsberättelsen.

Or. en

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det främsta ansvaret för att 
tillhandahålla finansiell information ligger 
på de granskade enheternas ledningar, men 
revisorerna kan fylla en viktig funktion 
genom att aktivt ifrågasätta ledningens 
uppgifter ur ett användarperspektiv. För att 
förbättra kvaliteten på revisionerna är det 
således viktigt att revisorernas 
yrkesmässiga skepticism gentemot den 
reviderade enheten förstärks. Revisorerna 
bör därför vara medvetna om att det kan 
förekomma väsentliga felaktigheter till 
följd av oegentligheter eller bedrägeri, 
oberoende av revisorns tidigare erfarenhet 
av den granskade enhetens ärlighet och 
integritet. Säkerställande av revisionernas 
kvalitet bör vara det främsta kriteriet när 
revisionsarbetet organiseras och de 
nödvändiga resurserna för att utföra 
uppgifterna fördelas. Integriteten hos 
lagstadgade revisorer, revisionsföretag och 
deras anställda är avgörande för att 
säkerställa allmänhetens förtroende för 
lagstadgade revisioner och för 
finansmarknaderna. Alla incidenter som 
kan ha allvarliga konsekvenser för den 
lagstadgade revisionsverksamhetens 
integritet bör därför hanteras på lämpligt 
sätt. Den lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget bör dessutom 
dokumentera revisionsarbetet på lämpligt 
sätt.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I revisionsberättelsen redovisas 
resultatet av den lagstadgade revisionen för 

(19) I revisionsberättelsen redovisas 
resultatet av den lagstadgade revisionen för 
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de berörda intressenterna. För att öka 
intressenternas förtroende för den 
granskade enhetens redovisning är det 
särskilt viktigt att revisionsberättelsen är 
välgrundad och väldokumenterad, och att 
dess innehåll utvidgas till att omfatta 
kompletterande uppgifter som är specifika 
för den revision som utförs.
Revisionsberättelsen bör särskilt innehålla 
tillräckliga upplysningar om den 
revisionsmetod som använts, i synnerhet 
hur många poster i balansräkningen som 
faktiskt verifierats och hur mycket som 
har baserats på system- och 
efterlevnadstester, vilka 
väsentlighetströsklar som har tillämpats i 
revisionen, områden där det finns stor 
risk för väsentliga felaktigheter i 
årsbokslutet och den sammanställda 
redovisningen, om huruvida den 
lagstadgade revisionen utformats för att 
upptäcka oegentligheter, och i händelse av 
uttalanden med reservation, uttalanden med 
avvikande mening eller uttalanden om att 
tillräckligt underlag för ett uttalande 
saknas, grunderna för ett sådant beslut.

de berörda intressenterna. För att öka 
intressenternas förtroende för den 
granskade enhetens redovisning är det 
särskilt viktigt att revisionsberättelsen är 
välgrundad och väldokumenterad, och att 
dess innehåll utvidgas till att omfatta 
kompletterande uppgifter som är specifika 
för den revision som utförs.
Revisionsberättelsen bör särskilt innehålla 
upplysningar om den revisionsmetod som 
använts, om de aspekter i årsboksluten 
som är av central betydelse för 
användarnas förståelse, om huruvida den 
lagstadgade revisionen utformats för att 
upptäcka oegentligheter, och i händelse av 
uttalanden med reservation, uttalanden med 
avvikande mening eller uttalanden om att 
tillräckligt underlag för ett uttalande 
saknas, grunderna för ett sådant beslut.

Or. en

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Revisionskommittéer eller organ med 
liknande uppgifter som en 
revisionskommitté inom den granskade 
enheten fyller en avgörande funktion 
genom att bidra till en lagstadgad revision 
av hög kvalitet. Därför är det särskilt 
viktigt att förstärka revisionskommitténs 
oberoende och tekniska kompetens genom 
att kräva att majoriteten av ledamöterna i 
revisionskommittén är oberoende, att minst 
en ledamot har erfarenhet av och kunskap 

(23) Revisionskommittéer eller organ med 
liknande uppgifter som en 
revisionskommitté inom den granskade 
enheten fyller en avgörande funktion 
genom att bidra till en lagstadgad revision 
av hög kvalitet. Därför är det särskilt 
viktigt att förstärka revisionskommitténs 
oberoende och tekniska kompetens genom 
att kräva att majoriteten av ledamöterna i 
revisionskommittén är oberoende, att minst 
en ledamot har erfarenhet av och kunskap 
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om revision och minst en ledamot har 
erfarenhet av redovisning och/eller 
revision. I kommissionens 
rekommendation av den 15 februari 2005 
om uppgifter för företagsexterna 
styrelseledamöter eller styrelseledamöter 
med tillsynsfunktion i börsnoterade bolag 
och om styrelsekommittéer anges hur 
revisionskommittéer ska inrättas och 
fungera. Med tanke på storleken på 
styrelserna för företag med begränsat 
börsvärde och små och medelstora företag 
av allmänt intresse, skulle det emellertid 
vara möjligt att de uppgifter som tilldelas 
revisionskommittéer eller organ med 
liknande uppgifter som en 
revisionskommitté får utföras av 
förvaltnings- eller ledningsorganet i 
allmänhet. Företag av allmänt intresse som 
är företag för kollektiva investeringar i 
överlåtbara värdepapper (fondföretag) eller 
alternativa investeringsfonder bör även 
undantas från kravet att ha en 
revisionskommitté. Genom detta undantag 
tas det hänsyn till att i de fall där 
verksamheten i företaget för kollektiva 
investeringar endast går ut på att 
sammanföra tillgångar, är inte inrättande 
av en revisionskommitté lämpligt. Företag 
för kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag), alternativa 
investeringsfonder och deras 
förvaltningsföretag är verksamma inom 
ramen för en klart avgränsad lagstiftning 
och de är underställda särskilda 
styrmekanismer, till exempel kontroller 
som utförs av deras förvaringsinstitut.

om revision och minst en ledamot har 
erfarenhet av redovisning och/eller 
revision. Ledamöterna i 
revisionskommittén bör delta i 
kompetensutvecklingsprogram, så att de 
har tillräcklig teknisk kunskap för att 
utöva sina roller. I kommissionens 
rekommendation av den 15 februari 2005 
om uppgifter för företagsexterna 
styrelseledamöter eller styrelseledamöter 
med tillsynsfunktion i börsnoterade bolag 
och om styrelsekommittéer anges hur 
revisionskommittéer ska inrättas och 
fungera. Med tanke på storleken på 
styrelserna för företag med begränsat 
börsvärde och små och medelstora företag 
av allmänt intresse, skulle det emellertid 
vara möjligt att de uppgifter som tilldelas 
revisionskommittéer eller organ med 
liknande uppgifter som en 
revisionskommitté får utföras av 
förvaltnings- eller ledningsorganet i 
allmänhet. Företag av allmänt intresse som 
är företag för kollektiva investeringar i 
överlåtbara värdepapper (fondföretag) eller 
alternativa investeringsfonder bör även 
undantas från kravet att ha en 
revisionskommitté. Genom detta undantag 
tas det hänsyn till att i de fall där 
verksamheten i företaget för kollektiva 
investeringar endast går ut på att 
sammanföra tillgångar, är inte inrättande 
av en revisionskommitté lämpligt. Företag 
för kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag), alternativa 
investeringsfonder och deras 
förvaltningsföretag är verksamma inom 
ramen för en klart avgränsad lagstiftning 
och de är underställda särskilda 
styrmekanismer, till exempel kontroller 
som utförs av deras förvaringsinstitut.

Or. en
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Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Det är också viktigt att 
revisionskommitténs roll i valet av en ny 
lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag 
förstärks, så att bolagsstämman eller 
ledamöterna av den granskade enheten kan 
fatta ett mer välgrundat beslut. När 
styrelsen lägger fram ett förslag för 
bolagsstämman bör den följaktligen 
förklara om den har för avsikt att följa 
revisionskommitténs rekommendation, och 
om så inte är fallet, ange skälen till detta.
Revisionskommitténs rekommendation bör 
innehålla minst två alternativ och 
revisionskommittén ska vederbörligen 
motivera vilken revisor de föredrar, så att 
bolagsstämman ges möjlighet att fatta ett
välgrundat beslut. Revisionskommittén bör 
grunda sin motivering på resultatet av det 
obligatoriska urvalsförfarande som 
anordnas av den granskade enheten, under 
revisionskommitténs ansvar, för att 
rekommendationen ska vara rättvis och 
välgrundad. I ett sådant urvalsförfarande
ska den granskade enheten anordna en 
förslagsinfordran för revisionsuppdraget 
som riktas till lagstadgade revisorer eller 
revisionsföretag, även mindre 
revisionsföretag.
Upphandlingsspecifikationerna ska
innehålla transparenta och icke-
diskriminerande urvalskriterier som ska 
användas i bedömningen av förslagen.
Urvalsförfarandena kan emellertid 
medföra oproportionerligt stora kostnader 
för företag med begränsat börsvärde och 
små och medelstora företag av allmänt 
intresse med tanke på deras storlek, och 
sådana enheter bör därför undantas från 
denna skyldighet.

(24) Det är också viktigt att 
revisionskommitténs roll i valet av en ny 
lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag 
förstärks, så att bolagsstämman eller 
ledamöterna av den granskade enheten kan 
fatta ett mer välgrundat beslut. När 
styrelsen lägger fram ett förslag för 
bolagsstämman bör den följaktligen 
förklara om den har för avsikt att följa 
revisionskommitténs rekommendation, och 
om så inte är fallet, ange skälen till detta.
Revisionskommitténs rekommendation bör 
innehålla minst två alternativ och en 
övergripande bedömning av de båda 
förslagen, och revisionskommittén bör
vederbörligen motivera vilken revisor de 
föredrar, så att bolagsstämman ges 
möjlighet att fatta ett välgrundat beslut.
Revisionskommittén bör grunda sin 
motivering på resultatet av det 
obligatoriska anbudsförfarande som 
anordnas av den granskade enheten, under 
revisionskommitténs ansvar, för att 
rekommendationen ska vara rättvis och 
välgrundad. I ett sådant anbudsförfarande
bör den granskade enheten offentliggöra
en förslagsinfordran för revisionsuppdraget 
som riktas till revisorer eller 
revisionsföretag.
Upphandlingsspecifikationerna bör
innehålla transparenta och icke-
diskriminerande urvalskriterier som ska 
användas i bedömningen av förslagen.
Anbudsförfarandena kan emellertid 
medföra oproportionerligt stora kostnader 
för företag med begränsat börsvärde och 
små och medelstora företag av allmänt 
intresse med tanke på deras storlek, och 
sådana enheter bör därför undantas från 
denna skyldighet.

Or. en
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Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Om flera lagstadgade revisorer eller 
revisionsföretag utses av företag av allmänt 
intresse skulle det öka den professionella 
skepticismen och förbättra revisionernas 
kvalitet. Denna åtgärd i kombination med 
närvaron av mindre revisionsföretag skulle 
göra det lättare för sådana företag att 
utveckla sin kapacitet, vilket i sin tur skulle 
öka urvalet av lagstadgade revisorer och 
revisionsföretag för företag av allmänt 
intresse. Därför bör företag av allmänt 
intresse uppmuntras till att utse fler än en 
lagstadgad revisor eller ett 
revisionsföretag att utföra en lagstadgad 
revision.

(26) Om flera lagstadgade revisorer eller 
revisionsföretag utses av företag av allmänt 
intresse skulle det öka den professionella 
skepticismen och förbättra revisionernas 
kvalitet. Denna åtgärd i kombination med 
närvaron av mindre revisionsföretag skulle 
göra det lättare för sådana företag att 
utveckla sin kapacitet, vilket i sin tur skulle 
öka urvalet av lagstadgade revisorer och 
revisionsföretag för företag av allmänt 
intresse.

Or. en

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att hantera hotet om förtrolighet 
och på så vis förstärka de lagstadgade 
revisorernas och revisionsföretagens 
oberoende, är det viktigt att fastställa en 
längsta varaktighet för en lagstadgad 
revisors eller ett revisionsföretags uppdrag 
för en viss granskad enhet. En lämplig 
gradvis rotationsmekanism bör också
inrättas med avseende på personer med 
höga befattningar som deltar i en 
lagstadgad revision, inklusive 
huvudansvariga revisorer som utför 
lagstadgad revision på ett revisionsföretags 
uppdrag. Det är också viktigt att fastställa 

(27) För att hantera hotet om förtrolighet 
och på så vis förstärka de lagstadgade 
revisorernas och revisionsföretagens 
oberoende, är det viktigt att fastställa en 
längsta varaktighet för en lagstadgad 
revisors eller ett revisionsföretags uppdrag 
för en viss granskad enhet. Vidare bör en 
övergripande, transparent och oberoende 
bedömning av revisionens kvalitet 
regelbundet dokumenteras på lämpligt 
sätt. Denna övergripande bedömning bör 
ligga till grund för bolagsstämmans årliga 
val av revisor, efter det att ett 
anbudsförfarande har genomförts. En 
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en lämplig tidsperiod under vilken en 
lagstadgad revisor eller ett 
revisionsföretag inte får utföra 
lagstadgade revisioner av samma enhet.
För att garantera en smidig 
övergångsperiod bör den f.d. revisorn 
lämna överlåtelsedokumentation med 
relevant information till den tillträdande 
revisorn.

lämplig gradvis rotationsmekanism bör 
dessutom inrättas med avseende på 
personer med höga befattningar som deltar 
i en lagstadgad revision, inklusive 
huvudansvariga revisorer som utför 
lagstadgad revision på ett revisionsföretags 
uppdrag. För att garantera en smidig 
övergångsperiod i händelse av att en ny 
revisor eller ett nytt revisionsföretag 
tillträder bör den f.d. revisorn lämna 
överlåtelsedokumentation med relevant 
information till den tillträdande revisorn.

Or. en

Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Marknaden för lagstadgade revisioner 
av företag av allmänt intresse utvecklas 
även med tiden. De behöriga 
myndigheterna bör därför kunna övervaka 
marknadsutvecklingen, särskilt när det 
gäller eventuella begränsningar av de 
granskade enheternas möjlighet att välja 
vilken revisor de vill anlita och risker till 
följd av hög marknadskoncentration.

(33) Marknaden för lagstadgade revisioner 
av företag av allmänt intresse utvecklas 
även med tiden. Medlemsstaterna måste
därför övervaka marknadsutvecklingen, 
särskilt när det gäller eventuella 
begränsningar av de granskade enheternas 
möjlighet att välja vilken revisor de vill 
anlita och risker till följd av hög 
marknadskoncentration.

Or. en

Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En lagstadgad revisor eller ett 
revisionsföretag ska vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att utförandet av en 
lagstadgad revision av ett företag av 
allmänt intresse inte påverkas av några 

En lagstadgad revisor eller ett 
revisionsföretag ska vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att oberoendet hos 
den lagstadgade revisor eller det 
revisionsföretag som utför en lagstadgad 
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befintliga eller potentiella 
intressekonflikter eller andra 
förhållanden som berör den lagstadgade 
revisor eller det revisionsföretag som utför 
den lagstadgade revisionen och, i 
tillämpliga fall, deras nätverk, ledning, 
revisorer, personal samt varje annan 
fysisk person vars tjänster står till 
förfogande för den lagstadgade revisorn 
eller revisionsföretaget och under dess 
kontroll och alla personer som genom 
kontroll direkt eller indirekt är knutna till 
den lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget.

revision inte äventyras av en ekonomisk, 
personlig, affärsmässig, 
anställningsrelaterad eller annan 
anknytning som omfattar den lagstadgade 
revisorn, revisionsföretaget, dess 
anknutna företag och nätverk eller fysiska 
personer som befinner sig i en position 
där de kan påverka resultatet av den 
lagstadgade revisionen.

Or. en

Motivering

Denna föreslagna lydelse avspeglar bättre karaktären på den lagstadgade revisorns eller 
revisionsföretagets förhållande till den granskade enheten och beskriver på ett mer 
heltäckande sätt potentiella hot mot oberoendet. Lydelsen stämmer också mer överens med de 
befintliga internationella etiska normerna. Dessutom skulle denna lydelse medföra en garanti 
för lika villkor på internationell nivå.

Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Varje lagstadgad revisor eller 
revisionsföretag ska införa lämpliga och 
effektiva organisatoriska och 
administrativa arrangemang för att 
förebygga, upptäcka, undanröja, hantera 
och rapportera de eventuella hot mot dess 
oberoende som avses i artikel 11.2.

e) Varje lagstadgad revisor eller 
revisionsföretag ska införa lämpliga och 
effektiva organisatoriska och 
administrativa arrangemang för att 
förebygga, upptäcka, undanröja, hantera 
och till den granskade enhetens 
revisionskommitté rapportera de eventuella 
hot mot dess oberoende som avses i 
artikel 11.2.

Or. en

Motivering

Det bör förtydligas att det är den granskade enhetens revisionskommitté som bör underrättas 
i dessa fall.
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Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Varje lagstadgad revisor eller 
revisionsföretag ska ha en lämplig 
lönepolitik med tillräckliga 
resultatincitament för att säkerställa 
kvalitet i revisionen. Ersättningen till de 
anställda och bedömningen av deras 
arbetsprestationer ska i synnerhet inte vara 
beroende av den inkomst som den 
lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget erhåller från den 
granskade enheten.

j) Varje lagstadgad revisor eller 
revisionsföretag ska ha en lämplig 
lönepolitik med tillräckliga 
resultatincitament för att säkerställa 
kvalitet i revisionen. Ersättningen till de 
anställda och bedömningen av deras 
arbetsprestationer ska i synnerhet inte vara 
beroende av den inkomst som den 
lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget erhåller från 
revisionsrelaterade och andra 
revisionsförklaringstjänster som utförs för
den granskade enheten.

Or. en

Motivering

Det tycks vara oproportionerligt att införa ett totalförbud mot att koppla ersättningen till den 
inkomst som skapas. Förmodligen vore det lämpligare att minska incitamenten att 
tillhandahålla andra tjänster än dem som ingår i den lagstadgade revisionen.

Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De personer eller företag som avses i 
punkt 2 får inte begära eller ta emot 
pengar, gåvor eller förmåner från någon 
som den lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget har ett 
avtalsförhållande med.

4. De personer eller företag som avses i 
punkt 2 får inte begära eller ta emot gåvor 
eller förmåner från den granskade 
enheten, såvida inte en omdömesgill och 
initierad tredje part skulle anse att deras 
värde är obetydligt.

Or. en
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Motivering

Det råder inget tvivel om att definitionen av gåvor eller förmåner inkluderar ”pengar”.
Därför kan detta ord strykas i texten. Syftet med förslaget är dessutom att göra revisorn eller 
revisionsföretaget mer oberoende av den granskade enheten, varför det är oproportionerligt 
och inte tillför något mervärde att utvidga den ovannämnda bestämmelsen till att även 
omfatta förbindelser med tredje parter. Obetydliga förmåner eller gåvor som rimligtvis inte 
kan anses påverka revisionen bör vara undantagna.

Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en lagstadgad revisor eller ett 
revisionsföretag tillhandahåller relaterade 
finansiella revisionstjänster i enlighet 
med artikel 10.2, ska arvodena för sådana 
tjänster vara begränsade till högst 
10 procent av de arvoden som den 
lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget erhåller från den 
granskade enheten för den lagstadgade 
revisionen.

utgår

Or. en

Motivering

När tjänster är relaterade till revisionen och därmed utgör en del av huvuduppgifterna, som 
bara revisorn eller ett revisionsföretag kan utföra, bör det inte finnas någon begränsning i 
förhållande till de uppdragsrelaterade arvodena. Det föreslås emellertid att förteckningen 
över andra tjänster än revision ska göras snävare och att alla tjänster, både 
revisionsrelaterade tjänster och andra tjänster än revision, måste förhandsgodkännas av 
revisionskommittén eller kontrollorganet.

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En lagstadgad revisor eller ett 
revisionsföretag som utför lagstadgad 
revision av företag av allmänt intresse får 

En lagstadgad revisor eller ett 
revisionsföretag som utför lagstadgad 
revision av företag av allmänt intresse får 
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till den granskade enheten, dess 
moderföretag eller till dess kontrollerade 
företag tillhandahålla lagstadgade 
revisionstjänster och relaterade finansiella 
revisionstjänster.

till den granskade enheten, dess 
moderföretag eller till dess kontrollerade 
företag tillhandahålla lagstadgade 
revisionstjänster och revisionsrelaterade 
och andra revisionsförklaringstjänster, 
förutsatt att dessa förhandsgodkänns av 
revisionskommittén och inte utgör ett hot 
mot oberoendet som inte kan bringas ned 
till en acceptabel nivå med hjälp av 
skyddsåtgärder.

Or. en

Motivering

Genom ändringen av artikel 10 skapas ett skyddssystem på tre nivåer när det gäller 
tillhandahållandet av tjänster i anslutning till den lagstadgade revisionen. För det första får 
en tjänst tillhandahållas endast om det inte finns något hot mot revisorns oberoende. För det 
andra får tjänsten inte uttryckligen förbjudas, och för det tredje måste revisionskommittén 
godkänna tillhandahållandet av alla tjänster. Dessutom kan nämnas att de tillåtna tjänsterna 
inte definieras på ett tydligt sätt, utan bara benämns som revisionsrelaterade tjänster och 
andra revisionsförklaringstjänster.

Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en lagstadgad revisor tillhör ett 
nätverk, får en medlem i ett sådant nätverk 
till den granskade enheten, dess 
moderföretag eller till dess kontrollerade 
företag inom unionen tillhandahålla 
lagstadgade revisionstjänster eller 
relaterade finansiella revisionstjänster.

Om en lagstadgad revisor tillhör ett 
nätverk, får en medlem i ett sådant nätverk 
till den granskade enheten, dess 
moderföretag eller till dess kontrollerade 
företag tillhandahålla lagstadgade 
revisionstjänster och revisionsrelaterade 
och andra revisionsförklaringstjänster, 
förutsatt att dessa förhandsgodkänns av 
revisionskommittén och inte utgör ett hot 
mot oberoendet som inte kan bringas ned 
till en acceptabel nivå med hjälp av 
skyddsåtgärder.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslaget till det föregående stycket.
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Ändringsförslag 18
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För tillämpningen av denna artikel avses 
med relaterade revisionstjänster

2. För tillämpningen av denna artikel avses 
med revisionsrelaterade och andra 
revisionsförklaringstjänster i synnerhet

Or. en

Motivering

Den ändrade förteckningen är inte någon uttömmande förteckning, utan är bara vägledande.
Andra tjänster får alltså tillåtas under förutsättning att villkoren i punkt 1 är uppfyllda.

Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) intyga att skattebestämmelserna följs om 
sådant intyg krävs enligt nationell 
lagstiftning,

e) intyg om efterlevnad av
skattebestämmelserna, utarbetande av 
skattedeklarationer, rådgivning om 
indirekta skatter, inkomstskatt, 
internpriser, tullar och offentliga 
stödåtgärder samt stöd i samband med 
skattekontroller och förfrågningar från 
skattemyndigheterna,

Or. en

Motivering

Revisorerna är bäst lämpade att intyga att skattebestämmelserna följs. Särskilt för små 
företag av allmänt intresse är detta en viktig tjänst som alltid bör tillåtas, vare sig intyget 
krävs enligt lag eller inte.

Ändringsförslag 20
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led ea (nytt)



PE496.380v01-00 18/55 PA\912931SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) revisionstekniska system och system 
för internkontroll eller riskhantering i 
samband med upprättande och/eller 
kontroll av finansiell information i 
årsredovisningar samt riskrådgivning,

Or. en

Motivering

Det bör vara förbjudet att utforma och genomföra sådana system och förfaranden för kontroll 
och riskhantering, men en revision av ett sådant system bör tillåtas eftersom revisorn eller 
revisionsföretaget måste kunna lita på att den information som inhämtas med hjälp av dessa 
system är korrekt.

Ändringsförslag 21
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) utfärdande av revisionsförklaringar i 
frågor som rör genomförandet och 
vidareutvecklingen av system för 
elektronisk databehandling,

Or. en

Motivering

Detta gäller bara revisionsförklaringstjänster och inte det faktiska genomförandet av 
databehandlingssystemen.

Ändringsförslag 22
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ec) revision av tjänstepensionssystem och 
pensionsåtaganden,

Or. en
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Ändringsförslag 23
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) alla andra obligatoriska uppgifter som en 
lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag 
ska fullgöra i anslutning till 
revisionsarbetet enligt 
unionslagstiftningen.

f) alla andra obligatoriska uppgifter som en 
lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag 
ska fullgöra i anslutning till 
revisionsarbetet enligt unionslagstiftningen 
och/eller nationell lagstiftning.

Or. en

Motivering

Det finns fortfarande olika nationella rättsliga krav som revisorn eller revisionsföretaget 
naturligtvis måste kunna uppfylla.

Ändringsförslag 24
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) utfärdande av administrativa 
skrivelser för investerare i samband med 
emittering av ett företags värdepapper 
samt oberoende bedömningar eller 
rapporter om bidrag in natura.

Or. en

Motivering

Vanligen har den granskade enhetens revisor eller revisionsföretag bäst förutsättningar att 
tillhandahålla dessa tjänster, och en potentiell intressekonflikt är inte sannolik.

Ändringsförslag 25
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna artikel avses med andra tjänster än I denna artikel avses med andra tjänster än 
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revision: revision, särskilt:

Or. en

Motivering

I detta ändringsförslag förtydligas att förteckningen över andra tjänster än revision inte är 
uttömmande utan bara är ett exempel, vilket innebär att alla andra tjänster än revision, vare 
sig de uttryckligen nämns eller inte, är förbjudna.

Ändringsförslag 26
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 3 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Utformning och införande av 
förfaranden för internkontroll eller 
riskhantering i samband med upprättande 
av och/eller kontroll av finansiell 
information i årsredovisningar samt 
riskrådgivning.

iii) Utformning eller införande av tekniska 
system, förfaranden för internkontroll eller 
riskhantering i samband med upprättande 
av och/eller kontroll av finansiell 
information i årsredovisningar samt 
riskrådgivning.

Or. en

Motivering

Sammanslagning med led vi.

Ändringsförslag 27
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 3 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Värderingstjänster, utfärdande av 
oberoende bedömningar eller rapporter 
om bidrag in natura.

iv) Värderingstjänster.

Or. en

Motivering

Det bör vara tillåtet att tillhandahålla oberoende bedömningar eller rapporter om bidrag in 
natura.



PA\912931SV.doc 21/55 PE496.380v01-00

SV

Ändringsförslag 28
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 3 – led a – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi) Utformning och införande av 
finansiella informationstekniska system för 
företag av allmänt intresse i enlighet med 
artikel 2.13 b–j i direktiv 2006/43/EG.

vi) Utformning eller införande av 
finansiella informationstekniska system.

Or. en

Ändringsförslag 29
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 3 – led a – led viiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

viiia) Personalledningstjänster, inklusive 
rekrytering av personer till höga 
befattningar.

Or. en

Ändringsförslag 30
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 3 – led a – led viiib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

viiib) Juridisk rådgivning och 
skatterådgivning som går längre än att 
bara presentera alternativ;
skatterådgivning för fysiska personer som 
har en viktig roll i den granskade 
enhetens finansiella rapportering och 
marknadsföringen av 
skatteplaneringslösningar.

Or. en
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Motivering

Förtydligande av de tillåtna skatterådgivningstjänsterna.

Ändringsförslag 31
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Tjänster som kan medföra 
intressekonflikter

utgår

i) Personalledningstjänster, inklusive 
rekrytering av personer till höga 
befattningar.
ii) Utfärdande av administrativa skrivelser 
för investerare i samband med emittering 
av ett företags värdepapper.
iii) Utformning och införande av 
finansiella informationstekniska system 
för företag av allmänt intresse i enlighet 
med artikel 2.13 a i direktiv 2006/43/EG.
iv) Tillhandahållande av tjänster som rör 
företagsbesiktning till säljaren eller 
köparen vid eventuella 
sammanslagningar och förvärv samt 
utfärdande av revisionsförklaringar för 
den granskade enheten för andra parters 
räkning vid finansiella transaktioner eller 
företagstransaktioner.

Or. en

Motivering

Det föreslås att man endast ska ha tillåtna tjänster, och att alla tjänster måste 
förhandsgodkännas av revisionskommittén eller kontrollorganet. Tjänster som rör 
företagsbesiktning bör inte heller tillhandahållas av revisorn eller revisionsföretaget. I stället 
kan de tillhandahållas av revisorer som är tredje parter.

Ändringsförslag 32
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med avvikelse från vad som sägs i första 
och andra stycket får de tjänster som 
avses i leden b iii och b iv tillhandahållas 
av en lagstadgad revisor eller ett 
revisionsföretag förutsatt att den behöriga 
myndigheten som avses i artikel 35.1 gett 
förhandsgodkännande.

utgår

Or. en

Motivering

I den ändrade, begränsade förteckningen förbjuds alla andra tjänster än revision. Det behövs 
inte längre något undantag.

Ändringsförslag 33
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med avvikelse från vad som sägs i första 
och andra stycket får de tjänster som 
avses i leden b i och b ii tillhandahållas av 
en lagstadgad revisor eller ett 
revisionsföretag förutsatt att den 
revisionskommitté som avses i artikel 31 
gett förhandsgodkännande.

utgår

Or. en

Motivering

I den ändrade, begränsade förteckningen förbjuds alla andra tjänster än revision. Det behövs 
inte längre något undantag.

Ändringsförslag 34
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medverkan i den granskade enhetens Medverkan i den granskade enhetens 
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beslutsprocess och tillhandahållande av de
tjänster som avses i punkt 3 a ii–iii ska 
alltid anses påverka ett sådant oberoende.

beslutsprocess och tillhandahållande av 
andra tjänster än revision ska alltid anses 
påverka ett sådant oberoende.

Or. en

Motivering

Det införs ett system för tillåtna revisionsrelaterade och andra revisionsförklaringstjänster, å 
ena sidan, och för andra tjänster än revision, å andra sidan. Därför bör de sistnämnda 
tjänsterna alltid anses påverka oberoendet.

Ändringsförslag 35
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillhandahållande av de tjänster som 
avses i punkt 3 a iv–ix ska antas påverka 
ett sådant oberoende.

utgår

Or. en

Motivering

Denna text är inte längre aktuell på grund av förbudet mot alla andra tjänster än revision och 
ändringarna av den föregående punkten.

Ändringsförslag 36
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om ett revisionsföretag genererar mer 
än en tredjedel av sina årliga 
revisionsinkomster från stora företag av 
allmänt intresse, och tillhör ett nätverk 
vars medlemmar har sammanlagda årliga 
revisionsinkomster som överstiger 
1 500 miljoner EUR inom 
Europeiska unionen, ska det uppfylla 
följande villkor:

utgår

a) Det får varken direkt eller indirekt 
tillhandahålla andra tjänster än revision 
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till företag av allmänt intresse.
b) Det får inte tillhöra ett nätverk som 
tillhandahåller andra tjänster än revision 
inom unionen.
c) Enheter som tillhandahåller de tjänster 
som anges i punkt 3 får varken direkt 
eller indirekt inneha mer än 5 procent av 
kapitalet eller rösträtterna i det berörda 
revisionsföretaget.
d) De enheter som tillhandahåller de 
tjänster som anges i punkt 3 får varken 
direkt eller indirekt inneha mer än 
sammanlagt 10 procent av kapitalet eller 
rösträtterna i det berörda 
revisionsföretaget.
e) Ett sådant revisionsföretag får varken 
direkt eller indirekt inneha mer än 
5 procent av kapitalet eller rösträtterna i 
någon enhet som tillhandahåller de 
tjänster som anges i punkt 3.

Or. en

Motivering

Begreppet ”audit-only”-företag, dvs. renodlade revisionsföretag, utgör ett oproportionerligt 
marknadsingrepp som inte tillför något mervärde. Alla andra tjänster än revision är nu 
dessutom förbjudna, vilket innebär att det inte finns något behov av särskilda bestämmelser 
för stora företag av allmänt intresse i detta sammanhang.

Ändringsförslag 37
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 68 för att anpassa den förteckning 
över de relaterade finansiella 
revisionstjänster som avses i punkt 2 och 
den förteckning över andra tjänster än 
revision som avses i punkt 3 i denna 
artikel. När kommissionen tillämpar sådana 
befogenheter ska den ta hänsyn till 

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
68 för att anpassa den förteckning över de 
revisionsrelaterade och andra 
revisionsförklaringstjänster som avses i 
punkt 2 och den förteckning över andra 
tjänster än revision som avses i punkt 3 i 
denna artikel. När kommissionen tillämpar 
sådana befogenheter ska den ta hänsyn till 
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utvecklingen inom revisionsarbetet och 
revisionsyrket.

utvecklingen inom revisionsarbetet och 
revisionsyrket.

Or. en

Motivering

Ändring till följd av föregående ändringsförslag.

Ändringsförslag 38
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – strecksats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2005/60/EG, integriteten hos det 
berörda företaget av allmänt intresse.

– Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2005/60/EG, integriteten hos 
ledamöterna i förvaltnings-, lednings-
eller kontrollorganet för det berörda 
företaget av allmänt intresse.

Or. en

Motivering

Den ändrade texten avspeglar bättre den uppgift som ska utföras och tar sikte på de 
ledningsansvariga personerna på den granskade enheten.

Ändringsförslag 39
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en lagstadgad revisor eller ett 
revisionsföretag utför en lagstadgad 
revision av ett företag av allmänt intresse 
ska de agera med yrkesmässig skepticism 
under revisionsuppdraget, och vara 
medvetna om att det kan förekomma 
väsentliga felaktigheter beroende på fakta 
eller beteende som visar på oegentligheter, 
inklusive bedrägeri eller fel, oberoende av 
revisorns tidigare erfarenhet av ledningens 
och de ledningsansvariga personernas 
ärlighet och integritet.

När en lagstadgad revisor eller ett 
revisionsföretag utför en lagstadgad 
revision av ett företag av allmänt intresse 
ska de agera med yrkesmässig skepticism 
under revisionsuppdraget, och vara 
medvetna om att det kan förekomma 
väsentliga felaktigheter beroende på fakta 
eller beteende som visar på oegentligheter, 
inklusive bedrägeri eller fel, oberoende av 
revisorns tidigare erfarenhet av ledningens 
och de ledningsansvariga personernas 
ärlighet och integritet, i enlighet med 
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kraven i de internationella 
revisionsstandarder som avses i artikel 26 
i direktiv 2006/43/EG.

Or. en

Motivering

Det finns omfattande internationella revisionsstandarder som innehåller en hel del 
anvisningar om yrkesmässig skepticism.

Ändringsförslag 40
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Korrespondensen med den granskade 
enheten avseende den lagstadgade 
revisionen.

b) Den betydande korrespondensen med 
den granskade enheten avseende den 
lagstadgade revisionen.

Or. en

Motivering

Det är olämpligt att ha en kategori för all korrespondens avseende den lagstadgade 
revisionen. En sådan kategori skulle nämligen vara alltför bred, och den skulle resultera i en 
mängd uppgifter som skulle vara av liten nytta i ett senare skede och i onödan öka den 
lagstadgade revisionens kostnader och medföljande administrativa börda.

Ändringsförslag 41
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Datum för inledande och avslutande av 
de revisionsförfaranden som anges i 
revisionsplanen.

e) Datum för inledande och avslutande av 
den lagstadgade revisionen.

Or. en

Motivering

Den lagstadgade revisionen är av en sådan beskaffenhet att inga tydliga datum för de 
enskilda faserna möjliggörs. Revisionen är nämligen en fortlöpande process som utformats 
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för att leda fram till den slutliga revisionsberättelsen.

Ändringsförslag 42
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Den lagstadgade revisorns eller den 
huvudansvariga revisorns utlåtande som 
framgår av de utkast till
revisionsberättelser som avses i 
artiklarna 22 och 23.

h) Den lagstadgade revisorns eller den 
huvudansvariga revisorns utlåtande som 
framgår av de revisionsberättelser som 
avses i artiklarna 22 och 23.

Or. en

Motivering

I slutändan är det bara de slutliga revisionsberättelserna som avspeglar de viktigaste 
partnernas utlåtande. Därför skulle det inte tillföra något ordentligt mervärde att hänvisa till 
utkast som kanske innehåller fel eller åtminstone är ofullständiga.

Ändringsförslag 43
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) En beskrivning av vilken metod som 
använts, särskilt hur många poster i 
balansräkningen som har kontrollerats 
direkt och hur stor del som grundas på 
system- och efterlevnadskontroller.

h) En beskrivning av vilken metod som 
använts.

Or. en

Motivering

Denna information bör inte specificeras i en offentlig revisionsberättelse, utan i en 
revisionsberättelse som riktas till revisionskommittén/kontrollorganet i den kompletterande 
revisionsberättelsen.

Ändringsförslag 44
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) En förklaring av en eventuell 
avvägning mellan substanstester och 
överensstämmelsetester jämfört med 
föregående år, även om föregående års 
revision utförts av andra lagstadgade 
revisorer eller revisionsföretag.

utgår

Or. en

Motivering

Det finns internationella standarder som bör vara tillräckliga i detta avseende, och all ökad 
komplexitet kan skapa praktiska problem. Man kan också fråga sig huruvida en tredje part 
som inte är förtrogen med tekniska frågor kan förstå den tilläggsinformation som 
tillhandahålls. Dessutom bör en revisionskommitté vanligen informeras om revisionens 
inriktning. Detta är skälet till att detta inslag fogades till den kompletterande 
revisionsberättelsen.

Ändringsförslag 45
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) En beskrivning av den 
väsentlighetströskel som tillämpats på 
revisionen.

utgår

Or. en

Motivering

Denna information är i praktiken av litet värde för tredje parter som inte är initierade, 
särskilt eftersom väsentlighetsnivåerna i en revisionsberättelse kan skilja sig åt. Ett 
omnämnande av väsentlighetsnivåerna skulle inte bara göra revisionsberättelsen mer 
komplex, utan skulle också kunna leda till implicita slutsatser avseende absoluta 
värdetrösklar utan att ta hänsyn till de allmänna omständigheterna. Eftersom informationen 
fortfarande är relevant fogas den till revisionsberättelsen.

Ändringsförslag 46
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led k
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) En beskrivning av de områden där det 
finns störst risk för väsentliga 
felaktigheter i årsbokslutet eller i den 
sammanställda redovisningen, inklusive 
kritiska uppskattningar och bedömningar 
eller områden med mätosäkerhet.

k) En beskrivning, där så är lämpligt, av
de punkter som rapporteras i årsbokslutet 
och som enligt revisorns bedömning är av 
central vikt för att användarna ska förstå 
årsbokslutet.

Or. en

Motivering

De internationella redovisningsstandarderna innehåller redan krav på att revisionskommittén 
ska informeras om de punkter som nämns i denna punkt. Det vore lämpligare med en lydelse 
som ligger närmare motsvarande internationella revisionsstandarder. Ytterligare information 
skulle kunna ges i den kompletterande revisionsberättelsen.

Ändringsförslag 47
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) Ett utlåtande om situationen för den 
granskade enheten, eller vid lagstadgad 
revision av sammanställd redovisning, 
situationen för moderföretaget och 
koncernen, särskilt en bedömning av 
enhetens eller moderföretagets och 
koncernens förmåga att uppfylla sina 
skyldigheter inom överskådlig framtid och 
följaktligen dess förmåga att fortsätta 
verksamheten.

l) En slutsats om den lagstadgade 
revisorns eller revisionsföretagets 
bedömning av huruvida ledningen på 
lämpligt sätt tillämpat principen om att 
fortsätta verksamheten vid upprättandet 
av årsbokslutet och huruvida det 
fastställts väsentliga osäkerhetsfaktorer i 
samband med principen om att fortsätta 
verksamheten.

Or. en

Motivering

En revisor ska endast kontrollera lämpligheten i att principen om att fortsätta verksamheten 
tillämpas samt de väsentliga osäkerhetsfaktorerna i detta avseende. Själva principen ska 
emellertid tillämpas av den granskade enhetens ledning. Revisorns uppgift är inte att bedöma 
själva principen om att fortsätta verksamheten.
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Ändringsförslag 48
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

m) En bedömning av enhetens, eller vid 
sammanställd redovisning, 
moderföretagets interna kontrollsystem, 
inklusive väsentliga kontrollbrister som 
påvisats under den lagstadgade revisionen 
samt bokförings- och redovisningssystem.

utgår

Or. en

Motivering

Revisionskommittén bör informeras om eventuella svagheter i de interna kontrollsystemen. En 
fullständig bedömning av dessa brister skulle avsevärt öka kostnaderna för en revision och de 
medföljande bördorna. Det är dock irrelevant att informera tredje parter om dessa svagheter, 
såvida de inte har lett fram till en revisionsberättelse med reservation.

Ändringsförslag 49
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

p) En bekräftelse av att 
revisionsutlåtandet är förenligt med den 
kompletterande revisionsberättelse som 
ska överlämnas till revisionskommittén i 
enlighet med artikel 23.

utgår

Or. en

Motivering

Detta bör bara gälla utbyten mellan revisionskommittén och revisorn. Eftersom allmänheten 
inte har någon tillgång till den kompletterande revisionsberättelsen har alla hänvisningar till 
den litet värde och kan även leda till missförstånd, till exempel i de fall då det verkligen finns 
skillnader mellan de båda revisionsberättelserna.

Ändringsförslag 50
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led q
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

q) En försäkran om att de andra tjänster 
än revision som avses i artikel 10.3 inte 
har tillhandahållits, och att de lagstadgade 
revisorerna eller revisionsföretagen har 
utfört revisionen på ett fullständigt 
oberoende sätt. Om den lagstadgade 
revisionen har utförts av ett 
revisionsföretag ska alla medlemmar i 
revisionsgruppen namnges i 
revisionsberättelsen och den ska även 
innehålla en försäkran om att samtliga 
medlemmar har varit fullständigt 
oberoende och att de varken har något 
direkt eller indirekt intresse i den 
granskade enheten.

q) En försäkran om att de lagstadgade 
revisorerna eller revisionsföretagen har 
utfört revisionen på ett fullständigt 
oberoende sätt. Om den lagstadgade 
revisionen har utförts av ett 
revisionsföretag ska alla medlemmar i 
revisionsgruppen namnges i 
revisionsberättelsen och den ska även 
innehålla en försäkran om att samtliga 
medlemmar har varit fullständigt 
oberoende och att de varken har något 
direkt eller indirekt intresse i den 
granskade enheten.

Or. en

Motivering

Det som är relevant för allmänheten är att revisorn har utfört revisionen på ett fullständigt 
oberoende sätt, vilket ska bedömas av revisionskommittén. Enligt reglerna för 
företagsstyrning ska revisionskommittén kontrollera revisorns oberoende. Det föreslås 
dessutom att den begränsade förteckningen över andra tjänster än revision ska förbjudas.

Ändringsförslag 51
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led r

Kommissionens förslag Ändringsförslag

r) Angivelse av de andra tjänster än 
revision enligt artikel 10.3 b i–ii som 
revisionskommittén medger att den 
lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget tillhandahåller den 
granskade enheten.

r) Angivelse av revisionsrelaterade och 
andra revisionsförklaringstjänster enligt 
artikel 10 som revisionskommittén medger 
att den lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget tillhandahåller den 
granskade enheten.

Or. en

Motivering

Det bör finnas ett krav på att alla revisionsrelaterade och andra revisionsförklaringstjänster 
förhandsgodkänns av revisionskommittén. Andra tjänster än revision är förbjudna. Därför är 
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det bara de förstnämnda tjänsterna som ska nämnas här.

Ändringsförslag 52
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led s

Kommissionens förslag Ändringsförslag

s) Angivelse av de andra tjänster än 
revision enligt artikel 10.3 b iii som den 
behöriga myndighet som avses i artikel 
35.1 medger att den lagstadgade revisorn 
eller revisionsföretaget tillhandahåller 
den granskade enheten.

utgår

Or. en

Motivering

Texten är inte längre aktuell eftersom alla revisionsrelaterade och andra 
revisionsförklaringstjänster ska nämnas i enlighet med den föregående punkten.

Ändringsförslag 53
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Revisionsberättelsen får inte vara längre 
än fyra sidor eller 10 000 tecken (utan 
mellanslag). Den får inte innehålla 
korshänvisningar till den kompletterande 
revisionsberättelse som ska överlämnas till 
revisionskommittén i enlighet med 
artikel 23.

4. Revisionsberättelsen bör inte vara längre 
än fyra sidor eller 10 000 tecken (utan 
mellanslag). Den får inte innehålla 
korshänvisningar till den kompletterande 
revisionsberättelse som ska överlämnas till 
revisionskommittén i enlighet med 
artikel 23.

Or. en

Motivering

Revisionsberättelsens längd bör vara anpassad efter enhetens och revisionens komplexitet, 
vilken revisorn bättre kan avgöra.
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Ändringsförslag 54
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De lagstadgade revisorer eller de 
revisionsföretag som utför lagstadgad 
revision av företag av allmänt intresse ska 
överlämna en kompletterande 
revisionsberättelse till den granskade 
enhetens revisionskommitté.

De lagstadgade revisorer eller de 
revisionsföretag som utför lagstadgad 
revision av företag av allmänt intresse ska 
överlämna en kompletterande 
revisionsberättelse till den granskade 
enhetens revisionskommitté och lednings-, 
förvaltnings- och kontrollorgan.

Or. en

Motivering

I dualistiska system med ett kontrollorgan skulle den ursprungliga bestämmelsen kunna leda 
till en minskning av den information som ges till kontrollorganet i jämförelse med gängse 
praxis.

Ändringsförslag 55
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Revisionskommittén eller det organ som 
utför liknande uppgifter inom den 
granskade enheten får överlämna den 
kompletterande revisionsberättelsen till 
enhetens lednings-, förvaltnings- eller 
kontrollorgan.

utgår

Or. en

Motivering

Denna punkt är överflödig om den kompletterande revisionsberättelsen automatiskt skickas 
till lednings-, förvaltnings- eller kontrollorganet.

Ändringsförslag 56
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den kompletterande revisionsberättelsen 
får lämnas till den granskade enhetens 
bolagsstämma om lednings- eller 
förvaltningsorganet så beslutar.

Den kompletterande revisionsberättelsen 
får lämnas till den granskade enhetens 
bolagsstämma om kontroll- eller 
förvaltningsorganet så beslutar.

Or. en

Motivering

Eftersom den kompletterande revisionsberättelsen i första hand skickas till lednings- eller
förvaltningsorganet bör ledningen inte få besluta huruvida den ska offentliggöras eller inte.

Ändringsförslag 57
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) En beskrivning av fördelningen av 
arbetsuppgifter mellan de lagstadgade 
revisorerna och/eller revisionsföretagen.

e) En beskrivning av fördelningen av 
arbetsuppgifter mellan de lagstadgade 
revisorerna och/eller revisionsföretagen, 
inklusive en beskrivning av räckvidden 
och tidpunkten för revisionen och 
uppgifter om betydande resultat av den 
lagstadgade revisionen, däribland 
väsentliga brister i den granskade 
enhetens interna kontrollsystem;
hantering av betydande svårigheter som 
uppstått under revisionen och andra 
punkter i den lagstadgade revisionen som 
enligt den lagstadgade revisorns eller 
revisionsföretagets yrkesmässiga 
bedömning är av betydelse för tillsynen av 
den finansiella rapporteringen.

Or. en

Motivering

Att bara fördela uppgifterna mellan revisorerna är inte tillräckligt, och revisionskommittén 
bör få mer information om de punkter som lagts till.
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Ändringsförslag 58
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) En redogörelse för och en förklaring av 
bedömningar av väsentliga 
osäkerhetsfaktorer som kan kasta tvivel
över den granskade enhetens förmåga att 
fortsätta verksamheten.

f) En redogörelse för och en förklaring av 
hur händelser eller förhållanden som 
fastställts under den lagstadgade 
revisionen kan ge upphov till betydande 
tvivel beträffande den granskade enhetens 
förmåga att fortsätta verksamheten, och 
huruvida dessa händelser eller 
förhållanden utgör en väsentlig 
osäkerhetsfaktor.

Or. en

Motivering

Det är viktigt för revisionskommittén att veta hur vissa händelser och förhållanden kan ge 
upphov till tvivel. Däremot är det inte viktigt hur revisorn har kommit fram till denna 
bedömning.

Ändringsförslag 59
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) En förklaring av en eventuell 
avvägning mellan substanstester och 
överensstämmelsetester jämfört med 
föregående år, även om föregående års 
revision utförts av andra lagstadgade 
revisorer eller revisionsföretag.

Or. en

Motivering

Denna text har flyttats från revisionsberättelsen, eftersom teknisk information av detta slag 
bör riktas till revisionskommittén.
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Ändringsförslag 60
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) En beskrivning av den 
väsentlighetströskel som tillämpats på 
revisionen.

Or. en

Motivering

Denna punkt har flyttats från revisionsberättelsen, eftersom information av detta slag snarare 
är relevant för revisionskommittén.

Ändringsförslag 61
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – led fc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fc) En beskrivning av de områden där det 
finns störst risk för väsentliga 
felaktigheter i årsbokslutet eller i den 
sammanställda redovisningen, inklusive 
kritiska uppskattningar och bedömningar 
i samband med redovisning eller områden 
med mätosäkerhet.

Or. en

Motivering

Denna punkt har flyttats från revisionsberättelsen.

Ändringsförslag 62
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) En detaljerad bedömning av huruvida
bokföringen, redovisningen, samtliga 
granskade dokument, årsbokslutet eller 

g) En detaljerad genomgång av sådana 
väsentliga fel eller saknade delar i
bokföringen, redovisningen, årsbokslutet 
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den sammanställda redovisningen samt 
eventuella kompletterande
revisionsberättelser är korrekta.

eller den sammanställda redovisningen 
samt andra revisionsberättelser som 
påvisats under den lagstadgade 
revisionen.

Or. en

Motivering

Mängden av information till revisionskommittén bör vara hanterbar och bör därför fokusera 
på väsentliga frågor och inte innehålla alltför många detaljer, vilket riskerar att avleda 
uppmärksamheten från de viktigaste aspekterna.

Ändringsförslag 63
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) En beskrivning av vilken metod som 
använts, särskilt hur många poster i 
balansräkningen som har kontrollerats 
direkt och hur stor del som grundas på 
system- och överensstämmelsetester.

Or. en

Motivering

Denna information bör riktas till revisionskommittén och har därför strukits från 
revisionsberättelsen.

Ändringsförslag 64
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) En bedömning av enhetens eller, vid 
sammanställd redovisning, 
moderföretagets interna kontrollsystem, 
inklusive väsentliga kontrollbrister som 
påvisats under den lagstadgade revisionen 
samt bokförings- och redovisningssystem.

Or. en
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Motivering

Denna information bör riktas till revisionskommittén. Texten har strukits från 
revisionsberättelsen.

Ändringsförslag 65
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) En redogörelse för och en detaljerad
förklaring av alla fall av bristande 
efterlevnad, inklusive icke-väsentliga fall 
om de anses vara av betydelse för att 
revisionskommittén ska kunna fullgöra 
sina uppgifter.

h) En redogörelse för och en förklaring av 
alla fall av bristande efterlevnad, inklusive 
icke-väsentliga fall som påvisats under 
den lagstadgade revisionen om de anses 
vara av betydelse för att 
revisionskommittén ska kunna fullgöra sin 
uppgift.

Or. en

Motivering

Revisionskommittén bör inte överbelastas med detaljer om icke-väsentliga fall av bristande 
efterlevnad. Tanken är att den istället ska kunna fokusera på de viktigaste aspekterna.

Ändringsförslag 66
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) En bedömning av de värderingsmetoder 
som har tillämpats på de olika posterna i 
årsbokslutet eller den sammanställda 
redovisningen, inklusive eventuella följder 
av ändringar av metoderna.

i) En bedömning av de betydande 
kvalitativa aspekterna av den granskade 
enhetens redovisningsmetoder, inklusive 
redovisningspolicyer, uppskattningar och 
bedömningar i samband med redovisning, 
värderingar och offentliggörande av 
bokslut och eventuella väsentliga följder 
av ändringar av metoderna.

Or. en

Motivering

I stället för att bara avge ett omdöme om värderingsmetoderna bör man redogöra mer för de 
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kvalitativa aspekterna. Revisorn bör hjälpa till med att hantera informationen till 
revisionskommittén genom att peka på de viktigaste aspekterna.

Ändringsförslag 67
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) Vid sammanställd redovisning, en 
beskrivning av principerna för 
sammanställningen.

utgår

Or. en

Motivering

Denna information ges redan i företagets sammanställda redovisning.

Ändringsförslag 68
Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar artikel 55 i 
direktiv 2004/39/EG, artikel 53 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/48/EG, artikel 15.4 i 
direktiv 2007/64/EG, artikel 106 i 
direktiv 2009/65/EG, artikel 3 första 
stycket i direktiv 2009/110/EG och 
artikel 72 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/138/EG, ska
lagstadgade revisorer eller revisionsföretag 
som utför lagstadgad revision av ett företag 
av allmänt intresse vara skyldiga att
omgående rapportera till 
tillsynsmyndigheterna alla uppgifter eller 
beslut rörande det berörda företaget av 
allmänt intresse som de har fått kännedom 
om vid utförandet av sitt uppdrag och som 
riskerar att få någon av följande 
konsekvenser:

Lagstadgade revisorer eller 
revisionsföretag som utför lagstadgad 
revision av ett företag av allmänt intresse 
ska omgående rapportera till 
revisionskommittén och förvaltnings- och 
kontrollorganet alla uppgifter eller beslut 
rörande det berörda företaget av allmänt 
intresse som de har fått kännedom om vid 
utförandet av sitt uppdrag. Rapporteringen 
ska få någon av följande konsekvenser:

Or. en
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Motivering

Generellt sett är det lämpligare att rapportera till dem som är ansvariga för den granskade 
enhetens förvaltning. Den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets direkta och 
bristfälligt samordnade kommunikation med tillsynsmyndigheten skulle kunna resultera i 
överlappande och förvirrande kommunikation om händelser.

Ändringsförslag 69
Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Vägran att godkänna räkenskaperna 
eller framställande av reservationer.

c) Vägran att utfärda en 
revisionsberättelse eller utfärdande av en 
revisionsberättelse med avvikande mening 
eller en revisionsberättelse med 
reservation.

Or. en

Motivering

Precisering av bestämmelsen.

Ändringsförslag 70
Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget ska också rapportera alla 
uppgifter eller beslut som de får kännedom 
om vid utförandet av den lagstadgade 
revisionen rörande ett företag som har 
nära förbindelser med ett företag av 
allmänt intresse som de också utför en 
lagstadgad revision av.

Den lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget ska också rapportera alla 
uppgifter eller beslut enligt punkt 1 a, b 
eller c som de får kännedom om vid 
utförandet av en lagstadgad revision
rörande ett företag som kontrolleras av ett 
företag av allmänt intresse som de också 
utför en lagstadgad revision av.

Revisionskommittén och förvaltnings- och 
kontrollorganet ska vidta lämpliga 
åtgärder för att omgående informera de 
behöriga myndigheter som utövar tillsyn 
över företag av allmänt intresse om dessa 
rapporterade uppgifter och beslut.  
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Or. en

Motivering

Genom den nya lydelsen införs ett krav för dem som ansvarar för den granskade enhetens 
förvaltning att hitta lämpliga sätt att omgående rapportera om besluten och uppgifterna till 
sin tillsynsmyndighet.

Ändringsförslag 71
Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det förhållande att den lagstadgade 
revisorn eller revisionsföretaget till de 
behöriga myndigheterna i god avsikt röjer 
sådana uppgifter eller beslut som avses i 
punkt 1 eller sådana uppgifter inom 
ramen för den dialog som avses i punkt 2, 
ska inte utgöra en överträdelse av någon 
tystnadsplikt föreskriven i avtal, lag eller 
annan bestämmelse, och ska inte medföra 
något som helst ansvar för dessa personer.

3. Det förhållande att den lagstadgade 
revisorn eller revisionsföretaget till de 
behöriga myndigheterna i god avsikt röjer 
sådana uppgifter inom ramen för den 
dialog som avses i punkt 2, ska inte utgöra 
en överträdelse av någon tystnadsplikt 
föreskriven i avtal, lag eller annan 
bestämmelse, och ska inte medföra något 
som helst ansvar för dessa personer.

Or. en

Motivering

Detta återspeglar den ändrade inställningen när det gäller rapporteringen till 
tillsynsmyndigheter för alla företag av allmänt intresse. Den specifika strategin för 
kreditförsäkrings- och försäkringsbolagens lagstadgade revisorer och revisionsföretag 
kvarstår.

Ändringsförslag 72
Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den årliga redovisningen och den årliga 
resultaträkningen ska visa total omsättning 
uppdelad på arvoden från lagstadgad 
revision av årsbokslut och sammanställd 
redovisning för företag av allmänt intresse 
och enheter som tillhör en koncern vars 
moderföretag är ett företag av allmänt 

Den årliga redovisningen och den årliga 
resultaträkningen ska visa total omsättning 
uppdelad på arvoden från lagstadgad 
revision av årsbokslut och sammanställd 
redovisning för företag av allmänt intresse 
och enheter som tillhör en koncern vars 
moderföretag är ett företag av allmänt 
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intresse, arvoden för lagstadgad revision av 
andra årsbokslut och sammanställd 
redovisning för andra enheter samt arvoden 
för relaterade finansiella revisionstjänster
enligt definitionen i artikel 10.2.

intresse, arvoden för lagstadgad revision av 
andra årsbokslut och sammanställd 
redovisning för andra enheter samt arvoden 
för revisionsrelaterade och andra 
revisionsförklaringstjänster enligt 
definitionen i artikel 10.

Or. en

Motivering

Denna ändring föranleds av ändringen av artikel 10.

Ändringsförslag 73
Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ledamöterna i revisionskommittén ska 
delta i kompetensutvecklingsprogram, så 
att de har tillräckliga tekniska kunskaper 
för att kunna utföra sina uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 74
Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När rekommendationen rör en förnyelse av 
ett revisionsuppdrag i enlighet med 
artikel 33.1 andra stycket, ska 
revisionskommittén vid utarbetandet av 
rekommendationen beakta eventuella 
resultat av och slutsatser om 
rekommendationen om lagstadgad revisor 
eller revisionsföretag enligt artikel 40.6 
och som har offentliggjorts av den 
behöriga myndigheten i enlighet med 
artikel 44 d.

När rekommendationen rör en förnyelse av 
ett revisionsuppdrag i enlighet med artikel 
33.1 andra stycket, ska revisionskommittén 
basera sin rekommendation på en 
övergripande bedömning av den 
lagstadgade revisorns eller 
revisionsföretagets revisionskvalitet efter 
en period på tre år i följd. Den behöriga
myndighet som avses i artikel 35.2 får 
anpassa tidpunkten i överensstämmelse 
med den nationella utnämningsperioden.

Or. en
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Motivering

Efter en treårsperiod bör revisionskommittén utvärdera kvaliteten på revisionen. Tidpunkten 
kan justeras, eftersom utnämningsperioden varierar i hela Europa. En obligatorisk ny 
utvärdering av revisorns eller revisionsföretagets kvalitet kommer – i anslutning till 
rapporteringen till bolagsstämman och till den behöriga myndigheten samt den behöriga 
myndighetens vetorätt – att leda till ökad insyn i beslutsprocessen.

Ändringsförslag 75
Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sin rekommendation ska 
revisionskommittén ange att den inte är 
föremål för påverkan från en tredje part 
och inte är tvingad av några avtalsklausuler 
enligt punkt 7.

Den övergripande bedömningen ska 
utföras med hjälp av en transparent och 
systematisk strategi och ska ta hänsyn till 
den yrkesmässiga kompetens för revisorn 
eller revisionsföretaget som är nödvändig 
för att utföra den lagstadgade revisionen i 
enlighet med relevanta etiska krav och de 
internationella revisionsstandarder som 
avses i artikel 20. Den ska beakta de 
eventuella resultat och slutsatser som rör 
rekommendationerna om lagstadgad 
revisor eller revisionsföretag enligt 
artikel 40.6 och som offentliggjorts av den 
behöriga myndigheten i enlighet med 
artikel 44 d.
I sin rekommendation ska 
revisionskommittén ange att den inte är 
föremål för påverkan från en tredje part 
och inte är tvingad av några avtalsklausuler 
enligt punkt 7.

Or. en

Motivering

Härigenom fastställs innehållet i bedömningen av revisionens kvalitet.

Ändringsförslag 76
Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Såvida det inte rör sig om en förnyelse av 
ett revisionsuppdrag i enlighet med 
artikel 33.1 andra stycket, ska den 
rekommendation från revisionskommittén 
som avses i punkt 2 i denna artikel 
utarbetas enligt ett urvalsförfarande som 
anordnas av den granskade enheten.
Urvalsförfarandet ska uppfylla följande 
kriterier:

Den rekommendation från 
revisionskommittén som avses i punkt 2 i 
denna artikel ska utarbetas enligt ett 
anbudsförfarande som anordnas av den 
granskade enheten; anbudsförfarandet ska 
uppfylla följande kriterier:

Or. en

Motivering

För att möjliggöra ett större utbud av revisionsföretag som konkurrerar om den lagstadgade 
revisionen och för att på vederbörligt sätt motivera rekommendationerna till bolagsstämman 
bör ett offentligt anbudsförfarande genomföras.

Ändringsförslag 77
Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den granskade enheten får inbjuda
alla lagstadgade revisorer eller 
revisionsföretag att lämna anbud om 
tillhandahållande av lagstadgad revision på 
villkor att bestämmelserna i artikel 33.2 
följs och att minst en av de revisorer eller 
ett av de revisionsföretag som inbjuds att 
lämna anbud inte erhöll mer än 
15 procent av sina totala arvoden från 
stora företag av allmänt intresse i den 
berörda medlemsstaten under föregående 
räkenskapsår.

a) Varje lagstadgad revisor eller 
revisionsföretag får lämna anbud om 
tillhandahållande av lagstadgad revision på 
villkor att bestämmelserna i artikel 33.2 
följs.

Or. en

Motivering

Eftersom förfarandet bör vara ett offentligt upphandlingsförfarande bör det inte göras något 
förval av inbjudna revisorer.
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Ändringsförslag 78
Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den granskade enheten får välja metod 
för att kontakta de lagstadgade revisorer 
eller revisionsföretag som inbjuds att 
lämna anbud, och ska inte vara skyldig att
offentliggöra ett meddelande om 
upphandling i Europeiska unionens 
officiella tidning och/eller i nationella 
officiella tidningar eller dagstidningar.

b) Den granskade enheten ska offentliggöra 
ett meddelande om upphandling i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och/eller i nationella officiella tidningar 
eller dagstidningar.

Or. en

Motivering

Den granskade enheten får förnya utnämningen av revisorn en gång, men den bör anordna en 
upphandling när maxlängden har uppnåtts, dvs. när revisorn eller revisionsföretaget har 
utnämnts två gånger i följd. Detta kommer att möjliggöra ökad konkurrens och en mer 
transparent urvalsprocess.

Ändringsförslag 79
Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den granskade enheten ska utforma 
upphandlingsspecifikationerna med tanke 
på de lagstadgade revisorer eller 
revisionsföretag som inbjuds att lämna 
anbud. Specifikationerna ska redogöra för 
den granskade enhetens verksamhet och 
den typ av lagstadgad revision som ska 
utföras. Specifikationerna ska innehålla 
transparenta och icke-diskriminerande 
urvalskriterier som ska tillämpas av den 
granskade enheten i bedömningen av de 
anbud som lämnas in av de lagstadgade 
revisorerna eller revisionsföretagen.

c) Revisionskommittén ska utforma 
upphandlingsspecifikationerna med tanke 
på de lagstadgade revisorer eller 
revisionsföretag som inbjuds att lämna 
anbud. Specifikationerna ska redogöra för 
den granskade enhetens verksamhet och 
den typ av lagstadgad revision som ska 
utföras. Specifikationerna ska innehålla 
transparenta och icke-diskriminerande 
urvalskriterier som ska tillämpas av den 
granskade enheten i bedömningen av de 
anbud som lämnas in av de lagstadgade 
revisorerna eller revisionsföretagen.

Or. en
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Motivering

Revisionskommittén bör vara ansvarig för förfarandet för att välja revisor.

Ändringsförslag 80
Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Den granskade enheten får själv 
fastställa det urvalsförfarande som ska 
tillämpas och får föra direkta förhandlingar 
med intresserade anbudsgivare under 
förfarandets gång.

d) Revisionskommittén får själv fastställa 
det urvalsförfarande som ska tillämpas och 
får föra direkta förhandlingar med 
intresserade anbudsgivare under 
förfarandets gång.

Or. en

Motivering

Revisionskommittén bör vara ansvarig för förfarandet för att välja revisor.

Ändringsförslag 81
Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Den granskade enheten ska bedöma de 
anbud som lämnas in av de lagstadgade 
revisorerna eller revisionsföretagen i 
enlighet med de kriterier som anges i 
specifikationerna. Den granskade enheten 
ska utarbeta en rapport om slutsatserna 
av urvalsförfarandet, som ska valideras av 
revisionskommittén. Den granskade 
enheten och revisionskommittén ska i 
tillämpliga fall beakta de 
inspektionsrapporter som avses i 
artikel 40.6 och som offentliggörs av den 
behöriga myndigheten i enlighet med 
artikel 44 d rörande lagstadgade revisorer 
eller revisionsföretag som lämnar in anbud.

f) Revisionskommittén ska göra en 
övergripande bedömning av de anbud som 
lämnas in av de lagstadgade revisorerna 
eller revisionsföretagen; detta ska ske med 
hjälp av en transparent och systematisk 
strategi som bland annat ska ta hänsyn till 
den yrkesmässiga kompetens för revisorn 
eller revisionsföretaget som är nödvändig 
för att utföra den lagstadgade revisionen i 
enlighet med relevanta etiska krav och de 
internationella revisionsstandarder som 
avses i artikel 20. Den granskade enheten 
och revisionskommittén ska i tillämpliga 
fall beakta de inspektionsrapporter som 
avses i artikel 40.6 och som offentliggörs 
av den behöriga myndigheten i enlighet 
med artikel 44 d rörande lagstadgade 
revisorer eller revisionsföretag som lämnar 
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in anbud.

Or. en

Motivering

Redan under upphandlingsförfarandet bör hänsyn tas till den yrkesmässiga kompetens för 
revisorn eller revisionsföretaget som är nödvändig för att utföra den lagstadgade revisionen i 
enlighet med relevanta etiska krav och de internationella revisionsstandarder som avses i 
artikel 20. Dessutom bör det klart och tydligt framgå att det är revisionskommittén som ska 
bära huvudansvaret för alla skeden i urvalsförfarandet.

Ändringsförslag 82
Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Den granskade enheten ska kunna visa 
för den behöriga myndighet som avses i 
artikel 35 att urvalsförfarandet har
genomförts på ett rättvist sätt.

g) Revisionskommittén ska kunna visa för 
den behöriga myndighet som avses i 
artikel 35 att urvalsförfarandet har 
genomförts på ett rättvist sätt.

Or. en

Motivering

Revisionskommittén bör vara ansvarig för förfarandet för att välja revisor.

Ändringsförslag 83
Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Revisionskommittén ska ha ansvaret för 
det urvalsförfarande som avses i 
första stycket.

utgår

Or. en
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Motivering

Revisionskommittén nämns nu uttryckligen under alla skeden av urvalsförfarandet.

Ändringsförslag 84
Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Revisionskommitténs rekommendation ska 
ingå i det förslag om val av lagstadgade 
revisorer eller revisionsföretag som 
förvaltnings- eller kontrollorganet lämnar 
till bolagsstämman eller ledamöterna av 
den granskade enheten.

Revisionskommitténs rekommendation ska 
ingå i det förslag om val av lagstadgade 
revisorer eller revisionsföretag som
förvaltnings- eller kontrollorganet lämnar 
till bolagsstämman eller ledamöterna av 
den granskade enheten. Förslaget till 
bolagsstämman ska åtföljas av resultaten 
av den övergripande bedömning som 
avses i artikel 32.2 och 32.3.

Or. en

Motivering

Detta ökar insynen i urvalsprocessen.

Ändringsförslag 85
Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om företaget av allmänt intresse är ett 
kreditinstitut eller ett försäkringsföretag 
ska förvaltnings- eller kontrollorganet
lägga fram sitt förslag till den behöriga 
myndighet som avses i artikel 35.2. Den 
behöriga myndigheten ska ha vetorätt mot 
det val som föreslås i rekommendationen.
Eventuella invändningar mot förslaget ska 
vara vederbörligen motiverade.

Förvaltnings- eller kontrollorganet ska 
lägga fram sitt förslagsutkast till den 
behöriga myndighet som avses i 
artikel 35.2. Förslaget till den behöriga 
myndighet som avses i artikel 35.2 ska 
åtföljas av resultaten av den övergripande 
bedömning som avses i artikel 32.2 och 
32.3 och ska ha vetorätt mot det val som 
föreslås i rekommendationen. Eventuella 
invändningar mot förslaget ska vara 
vederbörligen motiverade.

Or. en
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Motivering

Bedömningen bör göras tillgänglig för den behöriga myndigheten. Denna information och 
den tillhörande vetorätten bör göras tillgänglig för alla behöriga myndigheter, dvs. inte bara 
för de behöriga myndigheterna inom finanssektorn, så att man tar itu med eventuella 
svagheter i processen för att utnämna revisorer för lagstadgade revisioner av alla företag av 
allmänt intresse.

Ändringsförslag 86
Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första gången ett företag av allmänt 
intresse väljer en lagstadgad revisor eller 
ett revisionsföretag för ett 
revisionsuppdrag ska uppdraget vara i 
minst två år.

När ett företag av allmänt intresse väljer en 
lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag 
för ett revisionsuppdrag ska uppdraget vara 
i minst ett år.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget stärker principen om aktieägarnas rätt att välja revisorer varje år och är 
också förenligt med en rad lagar i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 87
Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Företag av allmänt intresse får förnya detta
revisionsuppdrag endast en gång.

Företag av allmänt intresse får förnya 
revisionsuppdrag endast en gång, förutsatt 
att detta bygger på ett förslag från 
revisionskommittén och godkänts vid 
bolagsstämman.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget stärker principen om aktieägarnas rättigheter när det gäller valet av 
revisorer.
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Ändringsförslag 88
Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sammanlagda maximala 
varaktigheten av dessa två uppdrag får inte 
överstiga sex år.

Den maximala varaktigheten av ett 
revisionsuppdrag får inte överstiga sju år.

Or. en

Motivering

Det föreslås att den maximala varaktigheten av ett revisionsuppdrag ska vara sju år. Denna 
period ska kunna förlängas en gång, vilket innebär att ett byte krävs vart fjortonde år. Detta 
motsvarar en fördubbling av varaktigheten för internt byte av revisionsföretag (sju år).

Ändringsförslag 89
Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om två lagstadgade revisorer eller 
revisionsföretag fortlöpande anlitats 
under sex år får varje lagstadgad revisors 
eller revisionsföretags uppdrag uppgå till 
högst nio år.

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom den allmänna utnämningsperioden har förlängts skulle det inte vara lämpligt med 
en ytterligare ökning.

Ändringsförslag 90
Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkterna 1 och 
2, får i undantagsfall ett företag av 
allmänt intresse begära att den behöriga 

utgår
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myndighet som avses i artikel 35.1 beviljar 
förlängning i fråga om återutnämning av 
den lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget för en ytterligare 
uppdragstid. Om två lagstadgade revisorer 
eller revisionsföretag utses får den tredje 
uppdragstiden uppgå till högst tre år. Om 
en lagstadgad revisor eller ett 
revisionsföretag utses får uppdragstiden 
uppgå till högst två år.

Or. en

Motivering

Eftersom utnämningsperioden utökats till 14 år bör det inte krävas ytterligare förlängningar.

Ändringsförslag 91
Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget ska inrätta en lämplig 
gradvis rotationsmekanism med avseende 
på personer med höga befattningar som 
deltar i en lagstadgad revision, som minst 
ska omfatta de personer som är registrerade 
som lagstadgade revisorer.
Rotationsmekanismen ska genomföras i 
faser och tillämpas på enskilda personer, 
inte på hela gruppen. Den ska stå i 
proportion till omfattningen av den 
lagstadgade revisorns eller 
revisionsföretagets verksamhet.

Den lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget ska inrätta en lämplig 
gradvis rotationsmekanism med avseende 
på personer med höga befattningar som 
deltar i en lagstadgad revision, som minst 
ska omfatta de personer som är registrerade 
som lagstadgade revisorer.
Rotationsmekanismen ska genomföras i 
faser och tillämpas på enskilda personer, 
inte på hela revisionsgruppen. Den ska stå 
i proportion till omfattningen av den 
lagstadgade revisorns eller 
revisionsföretagets verksamhet.

Or. en

Motivering

Härigenom förtydligas lydelsen i överensstämmelse med tillämpliga internationella 
standarder.
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Ändringsförslag 92
Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en lagstadgad revisor eller ett 
revisionsföretag ersätts av andra 
lagstadgade revisorer eller revisionsföretag 
ska de lämna överlåtelsedokumentation 
till den lagstadgade revisor eller det 
revisionsföretag som tillträder uppdraget.
Överlåtelsedokumentationen ska
innehålla sådan relevant information om 
den granskade enheten som rimligen är 
nödvändig för att sätta sig in i den 
granskade enhetens verksamhet och 
interna organisation, säkerställa 
kontinuitet i den lagstadgade revisionen 
samt jämförbarhet med de revisioner som 
utförts under tidigare år.

Om en lagstadgad revisor eller ett 
revisionsföretag ersätts av andra 
lagstadgade revisorer eller revisionsföretag 
ska de följa de krav som ingår i 
artikel 23.3 i direktiv 2006/43/EG.

Or. en

Motivering

Texten i artikel 23.3 är mer heltäckande och har visat sig fungera i praktiken. De tillträdande 
revisorernas ansvar för de före detta revisorernas arbete tas redan upp i internationella 
standarder.

Ändringsförslag 93
Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De före detta lagstadgade revisorerna eller 
revisionsföretagen ska också ge den
lagstadgade revisor eller det
revisionsföretag som tillträder tillgång till 
de kompletterande revisionsberättelser som 
lämnats till revisionskommittén i enlighet 
med artikel 23 under tidigare år samt 
uppgifter som eventuellt lämnats till de 
behöriga myndigheterna i enlighet med 
artiklarna 25 och 27.

De före detta lagstadgade revisorerna eller 
revisionsföretagen ska också ge de
lagstadgade revisorer eller 
revisionsföretag som tillträder tillgång till 
de kompletterande revisionsberättelser som 
lämnats till revisionskommittén i enlighet 
med artikel 23 under de föregående tre 
åren samt uppgifter som eventuellt lämnats 
till de behöriga myndigheterna i enlighet 
med artiklarna 25 och 27.
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Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att skapa en rimlig tidsram för tillhandahållandet av 
denna information och ta hänsyn till att den före detta revisorn kanske inte har utövat den 
rollen under de föregående tre åren.

Ändringsförslag 94
Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheter som avses i 
artikel 35.1 ska regelbundet övervaka 
utvecklingen på marknaden för lagstadgad 
revision av företag av allmänt intresse.

Medlemsstaterna ska regelbundet 
övervaka utvecklingen på marknaden för 
lagstadgad revision av företag av allmänt 
intresse.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör få avgöra vilket nationellt organ som är bäst lämpat att övervaka 
marknadsutvecklingen. Bland annat konkurrensmyndigheterna har den sakkunskap och 
kompetens som krävs, varför denna uppgift inte nödvändigtvis bör tilldelas de behöriga 
myndigheterna.

Ändringsförslag 95
Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ska särskilt bedöma följande faktorer: Medlemsstaterna ska särskilt bedöma 
följande faktorer:

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna får själva besluta hur de vill utföra sina marknadsövervakningsuppgifter.

Ändringsförslag 96
Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den X X 20XX [två år efter 
ikraftträdandet av denna förordning], och 
minst vartannat år därefter, ska varje 
behörig myndighet utarbeta en rapport 
om marknadsövervakning och överlämna 
den till Esma, EBA och Eiopa.

utgår

Esma, EBA och Eiopa ska använda dessa 
rapporter som underlag för att utarbeta 
en gemensam rapport om situationen på 
unionsnivå. Rapporten ska överlämnas till 
kommissionen, Europeiska centralbanken 
och Europeiska systemrisknämnden.

Or. en

Motivering

Revisionsföretag är inte systemviktiga på samma sätt som finansiella institutioner, och 
tonvikten bör snarare ligga på beredskapsplanering. Dessutom varierar marknadssituationen 
så mycket mellan medlemsstaterna att en revisionsberättelse på EU-nivå inte tillför något 
mervärde.


