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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag till förordning om särskilda krav avseende lagstadgad revision av 
företag av allmänt intresse syftar till att skapa mer detaljerade regler för revision av företag 
som är av allmänt intresse. Detta kräver vissa ändringar av direktivet om lagstadgad revision 
av årsbokslut och sammanställd redovisning.

Utöver dessa ändringar ändras vissa bestämmelser, särskilt de som rör det gränsöverskridande 
tillhandahållandet av revisionstjänster och offentlig tillsyn i allmänhet, vilket föredraganden 
välkomnar. 

Föredraganden rekommenderar dock att frivillig revision undantas från tillämpningen av 
revisionsbestämmelserna, vilket för närvarande är fallet, eftersom kommissionens förslag 
skulle öka kostnaderna och den administrativa bördan särskilt för små och medelstora företag.
En ökad tillgång till kapital kan visserligen hjälpa mindre revisionsföretag att överbrygga 
klyftan till de ledande internationella nätverken, men föredraganden är skeptisk till förslaget 
om att avskaffa kraven på att lagstadgade revisorer ska ha röstmajoritet. Om man gör det 
möjligt för tredje parter att ha röstmajoritet i revisionsföretag riskerar man att undergräva 
yrkets oberoende.

Föredraganden har inte lagt fram några ändringsförslag om detta men efterlyser en 
omprövning av huruvida åtminstone vissa delar av den föreslagna förordningen inte bör 
återinföras i det befintliga direktivet. Mot bakgrunden av de olika företagsstyrningssystemen 
kan det hända att en förordning inte är det bästa instrumentet, och direktivet skulle göra det 
möjligt för medlemsstaterna att anpassa reglerna till sina nationella regelverk. Detta gäller 
framför allt bestämmelserna om revisionskommittén. Även om revisionskraven bör vara 
högre för företag av allmänt intresse bör man åtminstone jämka samman de båda rättsakternas 
allmänna krav på oberoende. 

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 direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att revisionsföretag ska kunna växa 
bör medlemsstaterna låta dem få tillgång 
till externt kapital. Därför bör 

(3) För att revisionsföretag ska kunna växa 
bör medlemsstaterna låta dem få tillgång 
till externt kapital. Därför bör 
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medlemsstaterna inte längre kräva att ett 
lägsta kapitalbelopp eller en lägsta mängd 
rösträtter i ett revisionsföretag ska innehas 
av lagstadgade revisorer eller 
revisionsföretag, förutsatt att en majoritet 
av ledamöterna av förvaltningsorganet är 
revisionsföretag som är godkända i en 
medlemsstat eller är lagstadgade revisorer 
med gott anseende.

medlemsstaterna inte längre kräva att ett 
lägsta kapitalbelopp i ett revisionsföretag 
ska innehas av lagstadgade revisorer eller 
revisionsföretag, förutsatt att en majoritet 
av ledamöterna av förvaltningsorganet är 
revisionsföretag som är godkända i en 
medlemsstat eller är lagstadgade revisorer 
med gott anseende.

Or. en

Motivering

Om tredje parter har kontrollerande rösträtt i revisionsföretag skulle dessa företags 
oberoende kunna hotas. De befintliga reglerna om detta bör därför inte ändras.

Ändringsförslag 2
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led a – led c
2006/43/EG
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) utförs frivilligt av små företag.” utgår

Or. en

Motivering

En frivillig revision bör inte behöva uppfylla samma krav som en lagstadgad revision. Annars 
skulle detta öka den administrativa bördan och få allvarliga konsekvenser för de företag, 
särskilt små och medelstora företag, som utnyttjar tjänster som inte utförs av revisorer.

Ändringsförslag 3
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – led b – led i
2006/43/EG
Artikel 3 – punkt 4 – första stycket – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Led b i första stycket ska utgå. utgår

Or. en
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Motivering

Möjligheten till ökad kapitaltillgång har visserligen sina fördelar, men revisionsföretagen bör 
– med tanke på de uppgifter de utför – förbli oberoende i förhållande till aktörer utanför 
yrket. Bestämmelsen om röstmajoritet bör därför återinföras.

Ändringsförslag 4
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – led b – led iii
2006/43/EG
Artikel 3 – punkt 4 – andra stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Medlemsstaterna får inte fastställa 
ytterligare villkor i fråga om dessa punkter. 
Medlemsstaterna får inte kräva att ett 
lägsta kapitalbelopp eller antal rösträtter i 
ett revisionsföretag innehas av lagstadgade 
revisorer eller revisionsföretag.”

”Medlemsstaterna får inte fastställa 
ytterligare villkor i fråga om dessa punkter. 
Medlemsstaterna får inte kräva att ett 
lägsta kapitalbelopp i ett revisionsföretag 
innehas av lagstadgade revisorer eller 
revisionsföretag.”

Or. en

Motivering

Möjligheten till ökad kapitaltillgång har visserligen sina fördelar, men revisionsföretagen bör 
– med tanke på de uppgifter de utför – förbli oberoende i förhållande till aktörer utanför 
yrket. Medlemsstaterna bör därför ha möjlighet att ställa upp ytterligare villkor rörande 
röstmajoriteten men inte när det gäller det kapital som ska innehas av lagstadgade revisorer.

Ändringsförslag 5
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11 – led a
2006/43/EG
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
lagstadgade revisorer och/eller 
revisionsföretag som utför lagstadgad 
revision och alla innehavare av rösträtter 
i revisionsföretaget är oberoende av den 
granskade enheten och inte medverkar i 
den granskade enhetens beslutsprocess.”

1. Medlemsstaterna ska se till att 
lagstadgade revisorer och/eller 
revisionsföretag som utför lagstadgad 
revision vidtar alla nödvändiga åtgärder 
för att se till att oberoendet inte äventyras 
av en ekonomisk, personlig, affärsmässig, 
anställningsrelaterad eller annan 
anknytning som omfattar den lagstadgade 
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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

Även om kraven på lagstadgade revisioner av företag av allmänt intresse är mer omfattande 
bör de grundläggande standarderna för oberoende vara desamma. Genom detta 
ändringsförslag anpassas därför direktivets artikel om oberoende till den ändrade 
motsvarande artikeln i förordningen om företag av allmänt intresse.

Ändringsförslag 6
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11 – led aa (nytt)
2006/43/EG
Artikel 22 – punkt 2 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) I punkt 2 ska första stycket ersättas 
med följande:
”Medlemsstaterna ska se till att en 
lagstadgad revisor eller ett 
revisionsföretag inte utför lagstadgad 
revision om en objektiv, omdömesgill och 
initierad tredje part skulle anse att den 
lagstadgade revisorns eller 
revisionsföretagets oberoende äventyras.
Om en lagstadgad revisors eller ett 
revisionsföretags oberoende är utsatt för 
hot, såsom självgranskning, egenintresse, 
partiskhet, förtrolighet eller tillit eller 
skrämsel, ska den lagstadgade revisorn 
eller revisionsföretaget vidta 
skyddsåtgärder för att minska dessa hot.
Om hoten jämfört med vidtagna 
skyddsåtgärder är av sådan art att 
revisorns eller revisionsföretagets 
oberoende äventyras, får den lagstadgade 
revisorn eller revisionsföretaget inte 
utföra den lagstadgade revisionen.”
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Or. en

Motivering

Ändring i enlighet med det föregående ändringsförslaget där de inslag som strukits från 
punkt 2 ingår.

Ändringsförslag 7
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 14 – led a – led ii
2006/43/EG
Artikel 29 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) Kvalitetssäkringskontroller ska vara 
ändamålsenliga och stå i proportion till 
omfattningen och storleken av det 
granskade revisionsföretagets eller den 
granskade lagstadgade revisorns
verksamhet.”

k) Kvalitetssäkringskontroller ska vara 
ändamålsenliga och stå i proportion till 
omfattningen av och komplexiteten hos det 
granskade revisionsföretaget eller den 
granskade lagstadgade revisorn och de 
granskade enheterna.”

Or. en

Motivering

Den ursprungliga lydelsen tycks tyda på att större revisionsföretag skulle behöva grundligare 
kvalitetskontroller. Det är emellertid inte nödvändigtvis revisionsföretagets storlek som bör 
vara avgörande. Tvärtom är det de granskade enheternas storlek och komplexitet som skulle 
motivera en utförligare kvalitetssäkringskontroll, eftersom revisionen är mer krävande och 
konsekvenserna av lågkvalitativa revisioner kan bli mer genomgripande. 

Ändringsförslag 8
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 14 – led a – led iii
2006/43/EG
Artikel 29 – punkt 1 – nytt stycke efter led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Den behöriga myndighet som avses i 
artikel 32 ska på begäran ge berörda parter 
tillgång till den rapport som avses i led g i 
första stycket. Den behöriga myndigheten 
ska se till att rapporter som lämnas ut inte 
skadar den granskade enhetens 
kommersiella affärsintressen, däribland 

”Medlemsstaterna får begära att den 
behöriga myndighet som avses i artikel 32 
på begäran ska ge berörda parter tillgång 
till den rapport som avses i led g i första 
stycket. Den behöriga myndigheten ska se 
till att rapporter som lämnas ut inte skadar 
den granskade enhetens kommersiella 
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enhetens industriella och immateriella 
rättigheter.”

affärsintressen, däribland enhetens 
industriella och immateriella rättigheter.”

Or. en

Motivering

Innehållet i inspektionsrapporterna skiljer sig från en medlemsstat till en annan. Vissa 
rapporter kan innehålla känslig information som inte får offentliggöras; i detta fall används 
samlad rapportering om kvalitetssäkringskontroller för hela det lokala revisorsyrket enligt 
led i. Medlemsstaterna bör därför kunna anpassa denna bestämmelse till sina nationella 
förhållanden.


