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LÜHISELGITUS

Komisjon püüab määruse ettepanekuga avaliku huvi üksuste kohustusliku auditiga 
seonduvate erinõuete kohta luua avaliku huvi üksuste auditeerimise üksikasjalikuma 
raamistiku, mis eeldab teatud muudatuste tegemist direktiivis, mis käsitleb raamatupidamise 
aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit. 

Koos nende muudatustega muudetakse teatud sätteid, peamiselt audiitorteenuste piiriülese 
osutamise ja avaliku järelevalve osas üldiselt, mida arvamuse koostaja tervitab. 

Arvamuse koostaja soovitab siiski jätta vabatahtliku audiitortegevuse auditeerimist 
käsitlevatest sätetest välja, nii nagu see praegu on, kuna komisjoni ettepanek tooks kaasa 
suuremad kulud ja täiendava halduskoormuse, eriti väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele. Kuigi kapitalile juurdepääsu parandamine võib aidata väiksematel 
audiitorühingutel vähendada vahet juhtivate rahvusvaheliste võrgustikega, on arvamuse 
koostaja skeptiline selles suhtes, et kaotada nõue, mis puudutab vannutatud audiitorite 
häälteenamust. Kui lubada kolmandatel isikutel omada häälteenamust auditeerimisühingutes, 
võidakse seada ohtu selle kutseala sõltumatus.

Kuigi arvamuse koostaja ei ole esitanud vastavat muudatusettepanekut, ta siiski nõuab, et 
kaalutaks seda, kas kavandatava määruse peaks vähemalt osaliselt liitma kehtiva direktiiviga. 
Ettevõtte juhtimise erinevaid raamistikke arvestades ei pruugi määrus olla parim vahend ning 
direktiiv võimaldaks liikmesriikidel kohaldada eeskirju vastavalt oma siseriiklikule õigusele. 
See kehtib eriti auditikomiteed puudutavate sätete puhul. Ja kuigi auditinõuded peaksid 
vaieldamatult olema avaliku huvi üksuste puhul rangemad, tuleks vähemalt üldised 
sõltumatuse nõuded mõlemas õigusaktis ühtlustada.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Selleks et audiitorühingud saaksid 
kasvada, peaksid liikmesriigid lubama 
neile juurdepääsu väliskapitalile. Seepärast 
ei peaks liikmesriigid enam nõudma, et 
audiitorühingus teatav minimaalne osa 
kapitalist või hääleõigusest oleks 
vannutatud audiitorite või audiitorühingute 

(3) Selleks et audiitorühingud saaksid 
kasvada, peaksid liikmesriigid lubama 
neile juurdepääsu väliskapitalile. Seepärast 
ei peaks liikmesriigid enam nõudma, et 
audiitorühingus teatav minimaalne osa 
kapitalist oleks vannutatud audiitorite või 
audiitorühingute omanduses, tingimusel et 
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omanduses, tingimusel et enamus 
haldusorgani liikmetest on mis tahes 
liikmesriigis tunnustatud audiitorühingud 
või hea mainega vannutatud audiitorid.

enamus haldusorgani liikmetest on mis 
tahes liikmesriigis tunnustatud 
audiitorühingud või hea mainega 
vannutatud audiitorid.

Or. en

Selgitus

Kolmanda isiku häälteenamus auditeerimisühingus võib seada ohtu ühingu sõltumatuse.
Seetõttu ei tuleks praegu kehtivaid eeskirju selles osas muuta.

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a – alapunkt c
2006/43/EÜ 
Artikkel 2 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) on väikeste ettevõtjate poolt 
vabatahtlikult teostatud;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vabatahtliku auditi suhtes ei peaks kohaldama samu nõudeid mis kohustusliku auditi suhtes, 
kuna see suurendaks halduskoormust ja tooks tõsiseid tagajärgi äriüksustele, eriti VKEdele, 
kes kasutavad muude kui audiitorite teenuseid. 

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b – alapunkt i
2006/43/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) esimese lõigu punkt b jäetakse välja; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuigi võimalusel parandada kapitalile juurdepääsu on oma eelised, peaksid audiitorühingud 



PA\912934ET.doc 5/8 PE496.381v01-00

ET

oma ülesannete iseloomust tulenevalt jääma selle kutseala välistest sidusrühmadest 
sõltumatuks. Seetõttu tuleks häälteenamust käsitlev säte taastada.

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b – alapunkt iii
2006/43/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei või seoses nende 
punktidega kehtestada täiendavaid 
tingimusi. Liikmesriikidel ei ole lubatud 
nõuda, et audiitorühingus kuulub teatav 
minimaalne osa kapitalist või häältest
vannutatud audiitoritele või 
audiitorühingutele.

Liikmesriigid ei või seoses nende 
punktidega kehtestada täiendavaid 
tingimusi. Liikmesriikidel ei ole lubatud 
nõuda, et audiitorühingus kuulub teatav 
minimaalne osa kapitalist vannutatud 
audiitoritele või audiitorühingutele.

Or. en

Selgitus

Kuigi võimalusel parandada kapitalile juurdepääsu on oma eelised, peaksid audiitorühingud 
oma ülesannete iseloomust tulenevalt jääma selle kutseala välistest sidusrühmadest 
sõltumatuks. Seetõttu peaks liikmesriikidel olema vabadus seada täiendavaid nõudeid seoses 
häälteenamusega, aga mitte seoses vannutatud audiitorite kapitaliga.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt a
2006/43/EÜ
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et vannutatud 
audiitor ja/või audiitorühing ning see, kes 
omab audiitorühingus mis tahes 
hääleõigust, on kohustusliku auditi 
tegemisel auditeeritavast üksusest 
sõltumatu ega ole mingil viisil seotud
auditeeritava üksuse otsuste tegemisega.

1. Liikmesriigid tagavad, et vannutatud 
audiitor ja/või audiitorühing võtab
kohustusliku auditi tegemisel kõik 
meetmed, mis on vajalikud selleks, et 
sõltumatust ei ohustaks mingi finants-, 
isiklik, äri-, töö- või muu suhe, mis on
seotud vannutatud audiitori, 
auditeerimisühingu, selle sidusettevõtja ja 
võrgustikuga ning füüsilise isikuga, kellel 
on võimalus kohustusliku auditi tulemust 
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mõjutada.

Or. en

Selgitus

Kuigi avaliku huvi üksuste kohustusliku auditi nõuded on ulatuslikumad, peaksid sõltumatuse 
põhistandardid olema samad. Seetõttu ühtlustatakse muudatusettepanekuga sõltumatust 
käsitlev direktiivi artikkel vastava muudetud artikliga avaliku huvi üksuste määruses.

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt a a (uus)
2006/43/EÜ
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) lõike 2 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:
„Liikmesriigid tagavad selle, et 
vannutatud audiitor või audiitorühing ei 
tee kohustuslikku auditit, kui objektiivne, 
kaalutlev ja informeeritud kolmas isik 
võiks järeldada, et vannutatud audiitori 
või audiitorühingu sõltumatus on ohus. 
Kui vannutatud audiitori või 
audiitorühingu sõltumatust mõjutavad 
sellised ohud nagu eneseülevaatus, 
omahuvi, huvide kaitsmine, lähitutvus või 
usalduslikud suhted või hirmutamine, 
peab vannutatud audiitor või 
audiitorühing kohaldama kaitsemeetmeid 
nende ohtude vähendamiseks. Kui ohtude 
mõju kohaldatud kaitsemeetmetega 
võrreldes on nii suur, et sõltumatus satub 
ohtu, siis vannutatud audiitor või 
audiitorühing kohustuslikku auditit ei 
tee.”

Or. en

Selgitus

Eelnenud muudatusettepanekule vastav muudatus, millele lisatakse lõikest 2 välja jäetud 
elemendid.
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Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 14 – alapunkt a – alapunkt ii
2006/43/EÜ
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) kvaliteeditagamise ülevaatused on 
asjakohased ja proportsionaalsed, 
arvestades ülevaadatava audiitorühingu või 
vannutatud audiitori tegevuse ulatust ja
mahtu.

k) kvaliteeditagamise ülevaatused on 
asjakohased ja proportsionaalsed, 
arvestades ülevaadatava audiitorühingu või 
vannutatud audiitori ning auditeeritavate 
üksuste tegevuse ulatust ja keerukust.

Or. en

Selgitus

Esialgne sõnastus tundub viitavat sellele, et suuremad audiitorühingud eeldaksid 
põhjalikumat kvaliteeditagamise ülevaatust. Otsustavaks ei peaks siiski tingimata saama 
audiitorühingu suurus. Õigupoolest on auditeeritava üksuse suurus ja keerukus see, mis võiks 
õigustada põhjalikumat kvaliteeditagamise ülevaatust, kuna selline audit on palju keerulisem 
ning halva kvaliteediga auditi tagajärjed võivad olla ulatuslikumad.

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 14 – alapunkt a – alapunkt iii
2006/43/EÜ
Artikkel 29 – lõige 1 – uus lõik pärast punkti k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 32 osutatud pädev asutus teeb 
huvitatud isikutele nende taotluse korral 
kättesaadavaks esimese lõigu punktis g 
osutatud aruande. Pädev asutus veendub, et 
avalikustatud aruanne ei kahjusta 
ülevaadatava auditeeritud üksuse ärihuve, 
sealhulgas tema tööstus- ja 
intellektuaalomandit.

Liikmesriigid võivad nõuda, et artiklis 32 
osutatud pädev asutus teeb huvitatud 
isikutele nende taotluse korral 
kättesaadavaks esimese lõigu punktis g 
osutatud aruande. Pädev asutus veendub, et 
avalikustatud aruanne ei kahjusta 
ülevaadatava auditeeritud üksuse ärihuve, 
sealhulgas tema tööstus- ja 
intellektuaalomandit.

Or. en

Selgitus

Kontrolliaruannete sisu on liikmesriigiti erinev. Mõned aruanded võivad sisaldada tundlikku 
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teavet, mida ei saa üldsusele avaldada, sellisel juhul kasutatakse alapunktis i sätestatud ) 
kogu kohaliku auditeerimistegevuse kvaliteedikontrolli agregeeritud aruandlust. Seetõttu 
peaks liikmesriikidel olema võimalik seda sätet vastavalt oma riigi oludele kohandada.


