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LYHYET PERUSTELUT

Komissio pyrkii ehdotuksella asetukseksi yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen 
lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista luomaan yksityiskohtaisemmat 
kehykset yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastukselle, mikä edellyttää 
tiettyjä muutoksia direktiiviin tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä 
tilintarkastuksesta. 

Näiden muutosten lisäksi joitakin säännöksiä tarkistetaan pääasiassa tilintarkastuspalvelujen 
rajatylittävän tarjoamisen ja julkisen valvonnan kannalta yleisesti, mitä valmistelija pitää 
tervetulleena.

Valmistelija kuitenkin suosittelee, että vapaaehtoiset tarkastukset suljetaan tilintarkastusta 
koskevien säännösten soveltamisen ulkopuolelle nykyiseen tapaan, koska komission ehdotus 
lisäisi erityisesti pienten ja keskisuurten yhteisöjen kustannuksia ja hallinnollista taakkaa. 
Vaikka pääoman saatavuuden parantaminen voi auttaa pienempiä tilintarkastusyhteisöjä 
kaventamaan eroa johtaviin kansainvälisiin verkostoihin nähden, valmistelija suhtautuu myös 
epäillen siihen, että poistetaan vaatimus, joka koskee lakisääteisten tilintarkastajien 
vähimmäisosuutta äänioikeuksista. Jos kolmansilla osapuolilla voi olla enemmistö 
äänioikeuksista tilintarkastusyhteisössä, ammattikunnan riippumattomuus saattaa vaarantua.

Vaikka valmistelija ei ole esittänyt asiaa koskevia tarkistuksia, hän kehottaa lisäksi 
harkitsemaan, voitaisiinko ainakin joitakin asetusehdotuksen osia sisällyttää uudelleen 
nykyiseen direktiiviin. Kun otetaan huomioon hallinnointi- ja ohjauskehysten erot, asetus ei 
ehkä ole paras väline, ja direktiivi antaisi jäsenvaltioille mahdollisuuden mukauttaa säännöt 
kansalliseen lainsäädäntökehykseensä. Näin on erityisesti tarkastusvaliokuntaa koskevien 
säännösten osalta. Vaikka tilintarkastusta koskevien vaatimusten olisi lisäksi kieltämättä 
oltava korkeammat yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tapauksessa, ainakin 
molempien säädösten yleiset riippumattomuutta koskevat vaatimukset voitaisiin yhtenäistää.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jotta tilintarkastusyhteisöt voisivat 
kasvaa, jäsenvaltioiden olisi sallittava 
niiden hankkia ulkoista pääomaa. Sen 
vuoksi jäsenvaltioiden ei pitäisi enää 
vaatia, että lakisääteisillä tilintarkastajilla 
tai tilintarkastusyhteisöillä olisi oltava 

(3) Jotta tilintarkastusyhteisöt voisivat 
kasvaa, jäsenvaltioiden olisi sallittava 
niiden hankkia ulkoista pääomaa. Sen 
vuoksi jäsenvaltioiden ei pitäisi enää 
vaatia, että lakisääteisillä tilintarkastajilla 
tai tilintarkastusyhteisöillä olisi oltava 
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tietty vähimmäisosuus 
tilintarkastusyhteisön pääomasta tai 
äänioikeuksista, edellyttäen, että 
hallintoelimen jäsenten enemmistö on 
missä tahansa jäsenvaltiossa hyväksyttyjä 
tilintarkastusyhteisöjä tai hyvämaineisia 
lakisääteisiä tilintarkastajia.

tietty vähimmäisosuus 
tilintarkastusyhteisön pääomasta, 
edellyttäen, että hallintoelimen jäsenten 
enemmistö on missä tahansa jäsenvaltiossa 
hyväksyttyjä tilintarkastusyhteisöjä tai 
hyvämaineisia lakisääteisiä tilintarkastajia.

Or. en

Perustelu

Kolmannen osapuolen äänienemmistö tilintarkastusyhteisössä voisi vaarantaa niiden 
riippumattomuuden. Siksi tätä koskevia nykyisiä sääntöjä ei pitäisi muuttaa.

Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta – c alakohta (uusi)
2006/43/EY
2 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

c) pienet yritykset suorittavat 
vapaaehtoisesti;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vapaaehtoiselle tarkastukselle ei pitäisi asettaa samoja vaatimuksia kuin pakolliselle 
tarkastukselle, sillä tämä lisäisi hallinnollista taakkaa ja aiheuttaisi vakavia seurauksia 
yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, jotka käyttävät muiden kuin tilintarkastajien palveluja.

Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – b alakohta – i alakohta
2006/43/EY
3 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) Poistetaan ensimmäisen alakohdan 
b alakohta.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Vaikka pääoman saatavuuden parantamisella on puolensa, tilintarkastusyhteisöjen olisi 
tehtäviensä luonteen vuoksi pysyttävä riippumattomina ammattikunnan ulkopuolisista 
sidosryhmistä. Siksi äänioikeuksien enemmistöä koskeva säännös olisi palautettava.

Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – b alakohta – iii alakohta
2006/43/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Jäsenvaltiot eivät voi määrätä näihin 
alakohtiin liittyviä lisäedellytyksiä. 
Jäsenvaltioilla ei saa olla mahdollisuutta 
edellyttää, että lakisääteisillä 
tilintarkastajilla tai tilintarkastusyhteisöillä 
on oltava tietty vähimmäisosuus 
tilintarkastusyhteisön pääomasta tai 
äänioikeuksista.".

"Jäsenvaltiot eivät voi määrätä näihin 
alakohtiin liittyviä lisäedellytyksiä. 
Jäsenvaltioilla ei saa olla mahdollisuutta 
edellyttää, että lakisääteisillä 
tilintarkastajilla tai tilintarkastusyhteisöillä 
on oltava tietty vähimmäisosuus 
tilintarkastusyhteisön pääomasta.".

Or. en

Perustelu

Vaikka pääoman saatavuuden parantamisella on puolensa, tilintarkastusyhteisöjen olisi 
tehtäviensä luonteen vuoksi pysyttävä riippumattomina ammattikunnan ulkopuolisista 
sidosryhmistä. Siksi jäsenvaltioiden olisi voitava vapaasti asettaa lisäehtoja äänioikeuksien 
enemmistölle mutta ei lakisääteisten tilintarkastajien osuudelle pääomasta.

Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 11 kohta – a alakohta
2006/43/EY
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lakisääteinen tilintarkastaja ja/tai 
tilintarkastusyhteisö sekä mahdollinen 
äänioikeuksien haltija toimii lakisääteistä 
tilintarkastusta suorittaessaan
riippumattomasti suhteessa 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lakisääteinen tilintarkastaja ja/tai 
tilintarkastusyhteisö toteuttaa lakisääteistä 
tilintarkastusta suorittaessaan kaikki 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että riippumattomuutta 
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tarkastettavaan yhteisöön eikä osallistu 
sen päätöksentekoon.".

ei vaaranna mikään liike- tai työsuhde tai 
taloudellinen, henkilökohtainen tai muu 
suhde, joka liittyy lakisääteiseen 
tilintarkastajaan, tilintarkastusyhteisöön, 
sen sisaryrityksiin ja ketjuun, johon tämä 
kuuluu, tai sellaiseen luonnolliseen 
henkilöön, jolla on mahdollisuus 
vaikuttaa lakisääteisen tilintarkastuksen 
lopputulokseen.".

Or. en

Perustelu

Vaikka yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevat 
vaatimukset ovat laajemmat, riippumattomuutta koskevien perusnormien olisi oltava samat. 
Tarkistuksella yhdenmukaistetaan siksi direktiivin riippumattomuutta koskeva artikla yleisen 
edun kannalta merkittäviä yhteisöjä koskevan asetuksen kanssa.

Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 11 kohta – a a alakohta (uusi)
2006/43/EY
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

a a) Korvataan 2 kohdan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti:
"Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lakisääteinen tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö ei saa suorittaa 
lakisääteistä tilintarkastusta, jos 
objektiivinen, harkitseva ja asioihin 
perehtynyt kolmas osapuoli katsoisi, että 
tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön 
riippumattomuus on vaarantunut. Jos 
lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön 
riippumattomuuteen kohdistuu uhkia, 
esimerkiksi oman työn tarkastamisen, 
oman edun, asianajon, läheisyyden, 
luottamuksen tai painostuksen uhka, 
lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön on sovellettava 
varotoimia kyseisten uhkien 
lieventämiseksi. Jos nämä uhat ovat 
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sovellettuihin varotoimiin verrattuina niin 
merkittäviä, että riippumattomuus 
vaarantuu, lakisääteinen tilintarkastaja 
tai tilintarkastusyhteisö ei saa suorittaa 
lakisääteistä tilintarkastusta."

Or. en

Perustelu

Edellistä tarkistusta vastaava muutos, johon sisällytetään 2 kohdasta poistetut elementit.

Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 14 kohta – a alakohta – ii alakohta
2006/43/EC
29 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) Laaduntarkastusten on oltava 
asianmukaisia ja oikeassa suhteessa 
tarkastettavan tilintarkastusyhteisön tai 
lakisääteisen tilintarkastajan toiminnan 
laajuuteen ja ulottuvuuteen."

k) Laaduntarkastusten on oltava 
asianmukaisia ja oikeassa suhteessa 
tarkastettavan tilintarkastusyhteisön tai 
lakisääteisen tilintarkastajan ja 
tarkastettujen yhteisöjen toiminnan 
laajuuteen ja monimutkaisuuteen."

Or. en

Perustelu

Alkuperäinen sanamuoto näyttää viittaavan siihen, että suuret tilintarkastusyritykset 
edellyttävät perusteellisempia laaduntarkastuksia. Ratkaisevaa ei kuitenkaan välttämättä ole 
tilintarkastusyrityksen koko. Perusteellisempaa laaduntarkastusta saattaisi edellyttää 
pikemminkin tarkastettujen yhteisöjen koko ja monimutkaisuus, koska tarkastaminen on 
haastavampaa ja huonolaatuisten tarkastusten seuraukset saattavat olla laajemmat.

Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 14 kohta – b alakohta – iii alakohta
2006/43/EY
29 artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"Jäljempänä 32 artiklassa tarkoitetun "Jäsenvaltiot voivat vaatia, että jäljempänä 
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toimivaltaisen viranomaisen on asetettava 
ensimmäisen alakohdan g alakohdassa 
tarkoitettu kertomus asianomaisten 
osapuolten saataville näiden pyynnöstä. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että julkistettu kertomus ei 
vaaranna laaduntarkastuksen kohteena 
olevan tarkastettavan yhteisön kaupallisia 
etuja, mukaan lukien sen teollis- ja 
tekijänoikeudet.".

32 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen 
viranomaisen on asetettava ensimmäisen 
alakohdan g alakohdassa tarkoitettu 
kertomus asianomaisten osapuolten 
saataville näiden pyynnöstä. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että julkaistu tai julkistettu 
kertomus ei vaaranna yhdenkään 
laaduntarkastuksen kohteena olevan 
tarkastettavan yhteisön kaupallisia etuja, 
mukaan lukien sen teollis- ja 
tekijänoikeudet.".

Or. en

Perustelu

Tarkastuskertomusten sisältö vaihtelee jäsenvaltioittain. Jotkut kertomukset saattavat sisältää 
arkaluonteisia tietoja, joita ei ole tarkoitus esittää suurelle yleisölle, jolloin käytetään 
(i) kohdassa tarkoitettuja laaduntarkastuksen kokonaistuloksia koko paikallisesta 
tilintarkastustoiminnasta. Jäsenvaltioiden olisi siksi voitava mukauttaa tämä säännös 
kansalliseen kontekstiinsa.


