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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen forsøger med forslaget til forordning om særlige krav til lovpligtig revision af 
virksomheder af interesse for offentligheden at skabe en mere omfattende ramme for revision 
af virksomheder af interesse for offentligheden, som kræver visse ændringer af direktivet om 
lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber. 

Samtidig med disse ændringer ændres visse bestemmelser, hovedsageligt i forbindelse med 
grænseoverskridende revisionsydelser og offentligt tilsyn generelt, som ordføreren bifalder.

Ordføreren anbefaler imidlertid, at frivillige revisioner udelukkes fra anvendelsesområdet for 
revisionsbestemmelser, som det er tilfældet på nuværende tidspunkt, eftersom 
Kommissionens forslag vil resultere i højere omkostninger og yderligere administrativ byrde, 
navnlig for små og mellemstore virksomheder. Ordføreren er endvidere skeptisk over for 
fjernelse af krav til flertal af stemmerettigheder for revisorerne. Hvis tredjeparter er 
indehavere af et flertal af stemmerettigheder i revisionsfirmaer, er der risiko for begrænsning 
af professionens uafhængighed.

Endelig opfordrer ordføreren indtrængende til endnu en gang at overveje, om i det mindste 
dele af forslaget til forordning ikke reintegreres i det eksisterende direktiv, selv om ordføreren 
ikke har fremsat ændringsforslag i denne sammenhæng. På grundlag af de forskellige rammer 
for virksomhedsledelse er en forordning muligvis ikke det bedste instrument, og direktivet vil 
gøre det muligt for medlemsstaterne at tilpasse reglerne til deres nationale retsgrundlag. Dette 
gælder navnlig bestemmelserne om revisionsudvalget. Derudover kan de generelle krav om 
uafhængighed i begge instrumenter i det mindste rettes ind, selv om revisionskravene 
formentlig bør være højere for virksomheder af offentlig interesse.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1
Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Med henblik på at give revisionsfirmaer 
mulighed for at vokse må medlemsstaterne 
give dem adgang til ekstern kapital. 
Medlemsstaterne bør således ikke længere 
kunne kræve, at en minimumsandel af 
kapitalen eller af stemmerettighederne i et 
revisionsfirma indehaves af revisorer eller 
revisionsfirmaer under forudsætning af, at 

(3) Med henblik på at give revisionsfirmaer 
mulighed for at vokse må medlemsstaterne 
give dem adgang til ekstern kapital. 
Medlemsstaterne bør således ikke længere 
kunne kræve, at en minimumsandel af 
kapitalen i et revisionsfirma indehaves af 
revisorer eller revisionsfirmaer under 
forudsætning af, at størstedelen af 
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størstedelen af medlemmerne af 
administrationsorganet er revisionsfirmaer, 
der er godkendt i en hvilken som helst 
medlemsstat, eller revisorer med et godt 
omdømme.

medlemmerne af administrationsorganet er 
revisionsfirmaer, der er godkendt i en 
hvilken som helst medlemsstat, eller 
revisorer med et godt omdømme.

Or. en

Begrundelse

Tredjeparter med kontrol over stemmerettigheder i revisionsfirmaer kan begrænse firmaernes 
uafhængighed. Derfor bør de eksisterende regler i denne sammenhæng ikke ændres.

Ændringsforslag 2
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra a – punkt c
2006/43/EF
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) foretages frivilligt af små 
virksomheder"

udgår

Or. en

Begrundelse

En frivillig revision skal ikke opfylde de samme krav som lovpligtig revision, idet det vil 
resultere i en større administrativ byrde og have alvorlige konsekvenser for virksomheder, 
navnlig SMV'er, der er afhængige af ikke-revisionsydelser.

Ændringsforslag 3
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 – litra b – punkt i
2006/43/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) I første afsnit udgår litra b). udgår

Or. en
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Begrundelse

Selv om muligheden for stigende kapitaladgang har fordele, bør revisionsfirmaer på grund af 
deres opgavers art fortsat være uafhængige af interessenter uden for professionen. Derfor 
skal bestemmelsen med hensyn til flertallet af stemmerettigheder genindføres.

Ændringsforslag 4
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 – litra b – punkt iii
2006/43/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan kun fastsætte 
yderligere betingelser, for så vidt angår 
disse punkter. Medlemsstaterne må ikke 
stille krav om, at en minimumsbeløb af 
kapitalen eller af stemmerettighederne i et 
revisionsfirma indehaves af revisorer eller 
revisionsfirmaer.

Medlemsstaterne kan kun fastsætte 
yderligere betingelser, for så vidt angår 
disse punkter. Medlemsstaterne må ikke 
stille krav om, at en minimumsbeløb af 
kapitalen i et revisionsfirma indehaves af 
revisorer eller revisionsfirmaer.

Or. en

Begrundelse

Selv om muligheden for stigende kapitaladgang har fordele, bør revisionsfirmaer på grund af 
deres opgavers art fortsat være uafhængige af interessenter uden for professionen. Derfor bør 
medlemsstaterne frit kunne fastsætte yderligere betingelser for flertallet af stemmerettigheder, 
ud over for kapital, som indehaves af revisorer.

Ændringsforslag 5
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 11 – litra a
2006/43/EF
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at den revisor 
og/eller det revisionsfirma, der udfører 
lovpligtig revision, er uafhængig af den 
virksomhed, der revideres, og ikke er 
involveret i dennes beslutningsproces.

1. Medlemsstaterne sikrer, at den revisor 
og/eller det revisionsfirma, der udfører 
lovpligtig revision, træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
uafhængigheden ikke kompromitteres af 
økonomiske, personlige, 
forretningsmæssige, ansættelsesmæssige 



PE496.381v01-00 6/8 PA\912934DA.doc

DA

eller andre relationer, der omfatter 
revisoren, revisionsfirmaet, affilierede 
virksomheder og netværk, eller enhver 
anden fysisk person, der kan påvirke 
resultatet af revisionen.

Or. en

Begrundelse

Selv om kravene til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden er mere 
omfattende, bør de grundlæggende standarder for uafhængighed være de samme. Med 
ændringsforslaget bringes artiklen om uafhængighed således i overensstemmelse med den 
ændrede tilsvarende artikel i forordningen om virksomheder af interesse for offentligheden.

Ændringsforslag 6
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 11 – litra a a (ny)
2006/43/EF
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) stk. 2, første afsnit, affattes således:
"Medlemsstaterne sikrer, at en revisor 
eller et revisionsfirma ikke udfører en 
lovpligtig revision, hvis en objektiv, 
fornuftig og velinformeret tredjepart 
konkluderer, at revisorens eller 
revisionsfirmaets uafhængighed er 
kompromitteret. I tilfælde af trusler mod 
revisorens eller revisionsfirmaets 
uafhængighed, såsom selvrevision, 
egeninteresse, partiskhed, fortrolighed, 
tillid eller intimidering, skal revisoren 
eller revisionsfirmaet træffe 
sikkerhedsforanstaltninger for at mindske 
sådanne trusler. Er truslen af en sådan 
art i forhold til de trufne 
sikkerhedsforanstaltninger, at deres 
uafhængighed er kompromitteret, må 
revisoren eller revisionsfirmaet ikke 
udføre den lovpligtige revision.

Or. en
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Begrundelse

Ændringer i overensstemmelse med det foregående ændringsforslag, hvor de elementer, der 
blev slettet i stk. 2, inkluderes.

Ændringsforslag 7
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 14 – litra a – nr. ii
2006/43/EF
Artikel 29 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) kvalitetskontroller skal være 
hensigtsmæssige og forholdsmæssige med 
hensyn til omfanget og dimensionen af 
den aktivitet, som det reviderede 
revisionsfirma eller revisoren udfører.

k) kvalitetskontroller skal være 
hensigtsmæssige og forholdsmæssige med 
hensyn til omfanget og kompleksiteten af
det reviderede revisionsfirma eller 
revisoren og de reviderede virksomheder.

Or. en

Begrundelse

I den oprindelige formulering indikeres det, at større revisionsfirmaer kræver mere 
kvalitetskontrol. Det er imidlertid ikke nødvendigvis revisionsfirmaets omfang, der er 
afgørende. Derimod er det omfanget og kompleksiteten af de reviderede firmaer, der kan 
berettige mere omfattende kvalitetskontrol, da revisionen er mere udfordrende, og da 
konsekvenserne af revisioner af lavere kvalitet er større.

Ændringsforslag 8
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 14 – litra a – punkt iii
2006/43/EF
Artikel 29 – stk. 1 – nyt afsnit efter litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed, der er nævnt i 
artikel 32, skal på begæring stille den i 
første afsnit, litra g), omhandlede rapport 
til rådighed for interesserede. Den 
kompetente myndighed sørger for, at den 
offentliggjorte rapport ikke underminerer 
de erhvervsmæssige interesser for den 
reviderede virksomhed, der er genstand for 
kontrollen, herunder dens industrielle og 

Medlemsstaterne kan kræve, at den
kompetente myndighed, der er nævnt i 
artikel 32, skal på begæring stille den i 
første afsnit, litra g), omhandlede rapport 
til rådighed for interesserede. Den 
kompetente myndighed sørger for, at den 
offentliggjorte rapport ikke underminerer 
de erhvervsmæssige interesser for den 
reviderede virksomhed, der er genstand for 
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intellektuelle ejendom. kontrollen, herunder dens industrielle og 
intellektuelle ejendom.

Or. en

Begrundelse

Indholdet af inspektionsrapporterne varierer fra medlemsstat til medlemsstat. Nogle 
rapporter kan indeholde følsomme oplysninger, der ikke skal offentliggøres, og hvor der 
derfor anvendes en aggregeret rapporteringsmetode vedrørende kvalitetskontrol af hele den 
lokale revisionsprofession som fastsat i i).  Medlemsstaterne bør derfor kunne tilpasse denne 
bestemmelse i forhold til deres nationale forhold.


