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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με τον προτεινόμενο κανονισμό σχετικά με ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό 
έλεγχο οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος (ΟΔΣ), η Επιτροπή επιδιώκει να δημιουργήσει ένα 
αναλυτικότερο πλαίσιο για τους ελέγχους ΟΔΣ, για το οποίο απαιτούνται ορισμένες 
τροποποιήσεις στην οδηγία για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και ενοποιημένων 
λογαριασμών. 

Εκτός από αυτές τις αλλαγές, πραγματοποιούνται τροποποιήσεις σε ορισμένες διατάξεις που 
αφορούν κυρίως τη διασυνοριακή παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών και τη δημόσια εποπτεία εν 
γένει, οι οποίες επικροτούνται από τον συντάκτη.

Ωστόσο, ο συντάκτης συνιστά την εξαίρεση των εθελοντικών ελέγχων από το πεδίο 
εφαρμογής των διατάξεων ελέγχου, όπως ισχύει επί του παρόντος, καθώς η πρόταση της 
Επιτροπής θα οδηγούσε σε υψηλότερο κόστος και πρόσθετο διοικητικό φόρτο ιδίως για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, ενώ η πρόσθετη πρόσβαση σε κεφάλαια ενδέχεται να 
βοηθήσει τα μικρότερα ελεγκτικά γραφεία να καλύψουν την απόσταση που τα χωρίζει από τα 
κορυφαία διεθνή δίκτυα, ο συντάκτης είναι επιφυλακτικός όσον αφορά την κατάργηση των 
απαιτήσεων σχετικά με τα πλειοψηφικά δικαιώματα ψήφου που πρέπει να κατέχουν οι 
νόμιμοι ελεγκτές. Αν επιτραπεί σε τρίτους να κατέχουν πλειοψηφικά δικαιώματα ψήφου σε 
ελεγκτικά γραφεία, θα τεθεί σε κίνδυνο η ανεξαρτησία του επαγγέλματος.

Τέλος, παρόλο που ο συντάκτης δεν έχει καταθέσει σχετικές τροπολογίες, καλεί την 
Επιτροπή να επανεξετάσει το ενδεχόμενο να ενσωματωθούν τουλάχιστον μέρη του 
προτεινόμενου κανονισμού στην υφιστάμενη οδηγία. Λόγω των διαφορετικών πλαισίων 
εταιρικής διακυβέρνησης, ενδέχεται το βέλτιστο μέσο να μην είναι ένας κανονισμός, καθώς η 
οδηγία θα επέτρεπε στα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τους κανόνες στο εθνικό τους νομικό 
πλαίσιο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με την ελεγκτική επιτροπή. 
Επιπλέον, παρόλο που οι απαιτήσεις ελέγχου θα πρέπει πιθανόν να είναι αυξημένες στην 
περίπτωση των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, θα μπορούσαν να ευθυγραμμιστούν 
τουλάχιστον οι γενικές απαιτήσεις ανεξαρτησίας και στα δύο μέσα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
μεγέθυνση των ελεγκτικών γραφείων, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να τους επιτρέψουν 

(3) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
μεγέθυνση των ελεγκτικών γραφείων, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να τους επιτρέψουν 
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την πρόσβαση σε εξωτερική 
χρηματοδότηση. Ως εκ τούτου, τα κράτη 
μέλη δεν θα πρέπει να απαιτούν πλέον από 
τους νόμιμους ελεγκτές ή τα ελεγκτικά 
γραφεία την κατοχή ελάχιστου ποσού 
κεφαλαίου ή αριθμού δικαιωμάτων 
ψήφου, εφόσον η πλειοψηφία των μελών 
του διοικητικού οργάνου είναι ελεγκτικά 
γραφεία αδειοδοτημένα σε οιοδήποτε 
κράτος μέλος ή παρέχοντες εχέγγυα 
εντιμότητας νόμιμοι ελεγκτές.

την πρόσβαση σε εξωτερική 
χρηματοδότηση. Ως εκ τούτου, τα κράτη 
μέλη δεν θα πρέπει να απαιτούν πλέον από 
τους νόμιμους ελεγκτές ή τα ελεγκτικά 
γραφεία την κατοχή ελάχιστου ποσού 
κεφαλαίου, εφόσον η πλειοψηφία των 
μελών του διοικητικού οργάνου είναι 
ελεγκτικά γραφεία αδειοδοτημένα σε 
οιοδήποτε κράτος μέλος ή παρέχοντες 
εχέγγυα εντιμότητας νόμιμοι ελεγκτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα τρίτων να κατέχουν δικαιώματα ψήφου με τα οποία εξασφαλίζουν τον έλεγχο 
ελεγκτικών γραφείων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία των τελευταίων. Για 
τον λόγο αυτόν, οι υφιστάμενοι σχετικοί κανόνες δεν θα πρέπει να τροποποιηθούν.

Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – στοιχείο γ
2006/43/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διενεργείται οικειοθελώς από μικρές 
επιχειρήσεις·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθελοντικοί έλεγχοι δεν θα πρέπει να πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις με τους υποχρεωτικούς 
ελέγχους, καθώς αυτό θα συνεπαγόταν αυξημένο διοικητικό φόρτο και ιδιαίτερα αρνητικές 
επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες, οι οποίες βασίζονται στις υπηρεσίες 
επαγγελματιών εκτός του ελεγκτικού κλάδου.

Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β – σημείο i
2006/43/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) στο πρώτο εδάφιο, απαλείφεται το 
στοιχείο β)·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ η πιθανότητα αυξημένης πρόσβασης σε κεφάλαια είναι ένα θετικό στοιχείο, οι ελεγκτικές 
εταιρείες, λόγω της φύσης των εργασιών τους, θα πρέπει να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους 
έναντι ενδιαφερόμενων μερών εκτός του κλάδου. Για τον λόγο αυτόν, η διάταξη που αφορά την 
πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου θα πρέπει να αποκατασταθεί.

Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β – σημείο iii
2006/43/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν δύνανται να θέσουν 
πρόσθετες προϋποθέσεις σε σχέση με τα 
στοιχεία αυτά. Τα κράτη μέλη δεν 
επιτρέπεται να απαιτούν από τους 
νόμιμους ελεγκτές ή από το ελεγκτικό 
γραφείο την κατοχή ελάχιστου κεφαλαίου 
ή ελάχιστου αριθμού δικαιωμάτων ψήφου
σε ελεγκτικό γραφείο.

Τα κράτη μέλη δεν δύνανται να θέσουν 
πρόσθετες προϋποθέσεις σε σχέση με τα 
στοιχεία αυτά. Τα κράτη μέλη δεν 
επιτρέπεται να απαιτούν από τους 
νόμιμους ελεγκτές ή από το ελεγκτικό 
γραφείο την κατοχή ελάχιστου κεφαλαίου 
σε ελεγκτικό γραφείο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ η πιθανότητα αυξημένης πρόσβασης σε κεφάλαια είναι ένα θετικό στοιχείο, οι ελεγκτικές 
εταιρείες, λόγω της φύσης των εργασιών τους, θα πρέπει να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους 
έναντι ενδιαφερόμενων μερών εκτός του κλάδου. Για τον λόγο αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να έχουν την ελευθερία να θέτουν πρόσθετες προϋποθέσεις όσον αφορά την πλειοψηφία των 
δικαιωμάτων ψήφου, αλλά όχι όσον αφορά το κεφάλαιο που πρέπει να κατέχουν οι νόμιμοι 
ελεγκτές.

Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α
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2006/43/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, κατά 
τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου, ο 
νόμιμος ελεγκτής ή/και το ελεγκτικό 
γραφείο και κάθε κάτοχος δικαιωμάτων 
ψήφου στο ελεγκτικό γραφείο είναι 
ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη 
οντότητα και δεν συμμετέχει στις 
αποφάσεις της.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, κατά 
τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου, ο 
νόμιμος ελεγκτής ή/και το ελεγκτικό 
γραφείο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για να εξασφαλίζει ότι δεν 
διακυβεύεται η ανεξαρτησία του ελέγχου 
λόγω οικονομικής, προσωπικής, 
επιχειρηματικής, επαγγελματικής ή άλλης 
σχέσης στην οποία εμπλέκεται ο νόμιμος 
ελεγκτής, το ελεγκτικό γραφείο, τα 
συνδεδεμένα γραφεία και το δίκτυό του, 
καθώς και οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο 
είναι σε θέση να επηρεάσει το 
αποτέλεσμα του νόμιμου ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόλο που οι απαιτήσεις για τους υποχρεωτικούς ελέγχους οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος 
είναι πιο εκτεταμένες, τα βασικά πρότυπα όσον αφορά την ανεξαρτησία θα πρέπει να είναι τα 
ίδια. Στο πλαίσιο αυτό, η τροπολογία αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση του άρθρου περί 
ανεξαρτησίας της οδηγίας με το αντίστοιχο τροποποιημένο άρθρο στον κανονισμό περί ΟΔΣ.

Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α α (νέο)
2006/43/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο 
δεν διενεργεί υποχρεωτικό έλεγχο εφόσον 
ένας αντικειμενικός, συνετός και 
ενημερωμένος τρίτος θα κατέληγε στο 
συμπέρασμα ότι διακυβεύεται η 
ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή ή του 
ελεγκτικού γραφείου. Όταν η ανεξαρτησία 
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του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού 
γραφείου απειλείται από καταστάσεις 
όπως αυτοέλεγχος, ίδιο συμφέρον, 
ιδιότητα συνηγόρου, οικειότητα, 
εμπιστοσύνη ή εκφοβισμός, ο νόμιμος 
ελεγκτής ή το γραφείο πρέπει να 
εφαρμόζει διασφαλίσεις προκειμένου να 
περιορίζει τους κινδύνους. Εάν η έκταση 
των κινδύνων συγκρινόμενη με τις 
εφαρμοζόμενες διασφαλίσεις είναι τέτοια 
ώστε να κινδυνεύει η ανεξαρτησία τους, ο 
νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο 
δεν διενεργεί τον υποχρεωτικό έλεγχο.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για αλλαγή η οποία πραγματοποιείται σε συμφωνία με την προηγούμενη τροπολογία, 
καθώς περιλαμβάνονται τα στοιχεία που έχουν διαγραφεί από την παράγραφο 2.

Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 14 – στοιχείο α – σημείο ii
2006/43/ΕΚ
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) οι έλεγχοι διασφάλισης της ποιότητας 
είναι ενδεδειγμένοι και αναλογικοί σε 
σχέση με την κλίμακα και τη διάσταση 
της δραστηριότητας του ελεγχόμενου 
ελεγκτικού γραφείου ή του νόμιμου 
ελεγκτή.

ια) οι έλεγχοι διασφάλισης της ποιότητας 
είναι ενδεδειγμένοι και αναλογικοί σε 
σχέση με την κλίμακα και την 
πολυπλοκότητα του ελεγχόμενου 
ελεγκτικού γραφείου ή του νόμιμου 
ελεγκτή και των ελεγχόμενων οντοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση φαίνεται να υποδηλώνει ότι για τα μεγαλύτερα ελεγκτικά γραφεία θα 
απαιτούνται διεξοδικότεροι έλεγχοι διασφάλισης της ποιότητας. Ωστόσο, ο αποφασιστικός 
παράγοντας δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητα το μέγεθος του ελεγκτικού γραφείου. Αντιθέτως, 
το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των ελεγχόμενων οντοτήτων θα μπορούσαν να εγγυώνται έναν 
διεξοδικότερο έλεγχο διασφάλισης της ποιότητας, καθώς ο έλεγχος είναι πιο δύσκολος και οι 
συνέπειες τυχόν ελέγχων χαμηλής ποιότητας μπορεί να είναι πιο εκτεταμένες.
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Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 14 – στοιχείο α – σημείο iii
2006/43/ΕΚ
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – νέο εδάφιο μετά το στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο 
άρθρο 32 διαθέτει στα ενδιαφερόμενα 
μέρη, κατόπιν σχετικού αιτήματος, την 
έκθεση που αναφέρεται στο στοιχείο ζ) του 
πρώτου εδαφίου. Η αρμόδια αρχή μεριμνά 
ώστε η γνωστοποιούμενη έκθεση να μην 
θέτει σε κίνδυνο τα εμπορικά συμφέροντα 
της υπό εξέταση ελεγχθείσας οντότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν 
από την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο 
άρθρο 32 να διαθέτει στα ενδιαφερόμενα 
μέρη, κατόπιν σχετικού αιτήματος, την 
έκθεση που αναφέρεται στο στοιχείο ζ) του 
πρώτου εδαφίου. Η αρμόδια αρχή μεριμνά 
ώστε η γνωστοποιούμενη έκθεση να μην 
θέτει σε κίνδυνο τα εμπορικά συμφέροντα 
της υπό εξέταση ελεγχθείσας οντότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και διανοητικής ιδιοκτησίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο των εκθέσεων ελέγχου ποιότητας διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. 
Ορισμένες εκθέσεις μπορεί να περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες που δεν προορίζονται για 
ευρεία κοινοποίηση, οπότε γίνεται χρήση της συγκεντρωτικής προσέγγισης υποβολής εκθέσεων 
με βάση ελέγχους διασφάλισης της ποιότητας ολόκληρου του τοπικού ελεγκτικού κλάδου όπως 
ορίζεται στο στοιχείο i). Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
προσαρμόζουν τη διάταξη αυτή σύμφωνα με το εθνικό τους πλαίσιο.


