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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU)
nr 537/2014
av den 16 april 2014
om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av
allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut
2005/909/EG
(Text av betydelse för EES)
AVDELNING I
SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1
Syfte
I denna förordning fastställs regler för lagstadgad revision av årsredovis
ning eller årsbokslut och koncernredovisning för företag av allmänt
intresse, regler om organisation och val av lagstadgade revisorer och
revisionsföretag av företag av allmänt intresse för att främja deras opar
tiskhet och självständighet och undvika intressekonflikter samt regler för
övervakning av att lagstadgade revisorer och revisionsföretag uppfyller
dessa krav.

Artikel 2
Tillämpningsområde
1.

Denna förordning ska tillämpas på följande:

a) Lagstadgade revisorer och revisionsföretag som utför lagstadgad re
vision av företag av allmänt intresse.
b) Företag av allmänt intresse.
2.
Denna förordning ska inte påverka tillämpningen av direktiv
2006/43/EG.
3.
Om ett kooperativ i den mening som avses i artikel 2.14 i direktiv
2006/43/EG, en sparbank eller ett liknande företag enligt artikel 45 i
direktiv 86/635/EEG, eller ett dotterföretag eller en rättslig efterträdare
till ett kooperativ, en sparbank eller ett liknande företag som avses i
artikel 45 i direktiv 86/635/EEG enligt nationell rätt är skyldiga eller
tillåts att vara medlem av ett icke-vinstdrivande revisionsföretag, får
medlemsstaten besluta att denna förordning eller vissa bestämmelser i
den inte ska gälla för lagstadgad revision av ett sådant företag förutsatt
att den princip om opartiskhet och självständighet som fastställs i direk
tiv 2006/43/EG efterlevs av den lagstadgade revisor som utför den lag
stadgade revisionen av en av sina medlemmar och av personer som har
möjlighet att påverka den lagstadgade revisionen.
4.
Om ett kooperativ i den mening som avses i artikel 2.14 i direktiv
2006/43/EG, en sparbank eller ett liknande företag enligt artikel 45 i
direktiv 86/635/EEG, eller ett dotterföretag eller en rättslig efterträdare
till ett kooperativ, en sparbank eller ett liknande företag som avses i
artikel 45 i direktiv 86/635/EEG enligt nationell rätt är skyldiga eller
tillåts att vara medlem av ett icke-vinstdrivande revisionsföretag skulle
en objektiv, omdömesgill och insatt part inte dra slutsatsen att det med
lemskapsbaserade förhållandet äventyrar den lagstadgade revisorns opar
tiskhet och självständighet under förutsättning att, när ett sådant revi
sionsföretag utför en lagstadgad revision av en av sina medlemmar,
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principerna om opartiskhet och självständighet tillämpas på de lagstad
gade revisorer som utför revisionen och på de personer som har en
ställning där de kan påverka den lagstadgade revisionen.

5.
Medlemsstaten ska informera kommissionen och den kommitté för
europeiska tillsynsorgan för revisorer (nedan kallad CEAOB) som avses
i artikel 30 om de undantagsfall då den här förordningen eller vissa
bestämmelser i den inte är tillämpliga. Den ska översända en förteck
ning till kommissionen och CEAOB över de bestämmelser i denna
förordning som inte tillämpas på lagstadgad revision av de företag
som avses i punkt 3 och motivera varför de inte tillämpas.

Artikel 3
Definitioner
I denna förordning ska de definitioner som fastställs i artikel 2 i direktiv
2006/43/EG gälla, förutom när det gäller begreppet behörig myndighet,
såsom föreskrivs i artikel 20 i den här förordningen.

AVDELNING II
VILLKOR FÖR UTFÖRANDE AV LAGSTADGAD REVISION AV
FÖRETAG AV ALLMÄNT INTRESSE

Artikel 4
Revisionsarvoden
1.
Arvoden för lagstadgad revision av företag av allmänt intresse får
inte baseras på någon form av villkorlighet.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 25 i direktiv 2006/43/EG,
och för tillämpningen av första stycket, innebär arvoden som baseras på
villkorlighet arvoden för revisionsuppdrag som beräknats enligt en på
förhand bestämd grund avseende utfallet eller resultatet av en trans
aktion eller resultatet av det utförda arbetet. Arvoden ska inte betraktas
som villkorliga om de har fastställts av en domstol eller en behörig
myndighet.

2.
Om en lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag under en period
av tre eller fler räkenskapsår i följd tillhandahåller andra icke-revisions
tjänster än de som avses i artikel 5.1 i den här förordningen till det
granskade företaget, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag
får de totala arvodena för sådana tjänster uppgå till högst 70 % av
genomsnittet av de arvoden som betalats för den lagstadgade revisionen
av det granskade företaget och, i tillämpliga fall, dess moderföretag och
kontrollerade företag samt av koncernredovisningen för koncernen i
fråga under de senaste tre räkenskapsåren.

Vid tillämpningen av de begränsningar som anges i första stycket ska
andra icke-revisionstjänster än de som avses i artikel 5.1 och som
föreskrivs i unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning undantas.
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Medlemsstaterna får föreskriva att en behörig myndighet på begäran av
en lagstadgad revisor eller revisionsföretag i undantagsfall får tillåta att
den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget för en period av högst
två räkenskapsår undantas från kraven i första stycket med avseende på
ett granskat företag.
3.
Om de totala arvoden som erhållits från ett företag av allmänt
intresse under vart och ett av de senaste tre räkenskapsåren utgör mer
än 15 % av de totala arvoden som erhållits av den lagstadgade revisorn
eller revisionsföretaget eller, i förekommande fall, av koncernrevisorn
som utför den lagstadgade revisionen under vart och ett av de räken
skapsåren, ska den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget eller, allt
efter omständigheterna, koncernrevisorn, rapportera detta till revisions
kommittén och med revisionskommittén diskutera hot mot deras opar
tiskhet och självständighet och de skyddsåtgärder som tillämpats för att
minska dessa hot. Revisionskommittén ska överväga huruvida revisions
uppdraget bör bli föremål för en kvalitetskontroll av en annan lagstad
gad revisor eller ett annat revisionsföretag före utfärdandet av revisions
berättelsen.
Om de arvoden som erhålls från ett sådant företag av allmänt intresse
fortsätter att överstiga 15 % av de totala arvodesintäkter som erhålls av
en sådan lagstadgad revisor eller ett sådant revisionsföretag eller, allt
efter omständigheterna, av en koncernrevisor som utför den lagstadgade
revisionen, ska revisionskommittén på grundval av objektiva kriterier
besluta om ett sådant företags eller en sådan koncerns lagstadgade re
visor eller revisionsföretag, eller koncernrevisor, får fortsätta revisions
uppdraget under ytterligare en period, som under alla omständigheter
inte får överstiga två år.
4.
Medlemsstaterna får tillämpa strängare krav än de som föreskrivs i
denna artikel.

Artikel 5
Förbud mot tillhandahållande av icke-revisionstjänster
1.
En lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag som utför den lag
stadgade revisionen av ett företag av allmänt intresse, eller medlemmar
av nätverket som den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget till
hör, får varken direkt eller indirekt tillhandahålla det granskade företa
get, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom unionen
några förbjudna icke-revisionstjänster under
a) perioden mellan början på den period som granskas och utfärdandet
av revisionsberättelsen, och
b) räkenskapsåret närmast före den period som avses i led a i förhål
lande till de tjänster som förtecknas i led e i andra stycket.
I denna artikel avses med förbjudna icke-revisionstjänster följande:
a) Skattetjänster i samband med
i) upprättande av deklaration avseende skatt,
ii) arbetsgivaravgifter,
iii) tullar,
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iv) identifiering av offentliga bidrag och skatteincitament om inte
stöd från den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget i fråga
om sådana tjänster krävs enligt lag,
v) stöd när det gäller skattekontroller från skattemyndigheterna om
inte stöd från den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget i
fråga om sådana kontroller krävs enligt lag,
vi) beräkning av direkt och indirekt skatt och uppskjuten skatt,
vii) tillhandahållande av skatterådgivning.
b) Tjänster som inbegriper medverkan i förvaltningen eller beslutspro
cessen i det granskade företaget.
c) Bokföring och utarbetande av redovisningshandlingar och finansiella
rapporter.
d) Löneadministrationstjänster.
e) Utformning och införande av processer för internkontroll eller risk
hantering relaterade till upprättande av och/eller kontroll av finansiell
information eller utformning och genomförande av tekniska system
för finansiell information.
f) Värderingstjänster, inklusive värderingar i samband med aktuarie
tjänster eller stödtjänster för tvistlösning.
g) Juridiska tjänster avseende
i) tillhandahållande av allmän rådgivning,
ii) förhandlingar på revisionsklientens vägnar, och
iii) företrädarskap vid tvistlösning.
h) Tjänster relaterade till det granskade företagets internrevision.
i) Tjänster kopplade till revisionsklientens finansiering, kapitalstruktur
och -allokering samt investeringsstrategi, utom tillhandahållande av
bestyrkandeuppdrag i samband med de finansiella rapporterna, såsom
utfärdande av stödbrev (comfort letters) med anknytning till prospekt
som utfärdas av det granskade företaget.
j) Främjande av, handel med eller utställande av aktieemissionsgaranti
för aktier i det granskade företaget.
k) Personaltjänster med avseende på
i) befattningshavare som i betydande grad kan påverka upprättan
det av de redovisningshandlingar eller finansiella rapporter som
är föremål för den lagstadgade revisionen om dessa tjänster in
begriper
— sökande efter eller framtagande av kandidater till sådana
befattningar, eller
— utförande av kontroller av referenser för kandidater till så
dana befattningar,
ii) strukturen för organisationens utformning, och
iii) kostnadskontroll.
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2.
Medlemsstaterna får förbjuda andra tjänster än de som är förteck
nade i punkt 1 som de anser utgör ett hot mot opartiskhet och själv
ständighet. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen eventuella till
lägg till förteckningen i punkt 1.
3.
Genom undantag från punkt 1 andra stycket får medlemsstaterna
tillåta att de tjänster som avses i leden a i, a iv–vii och f tillhandahålls,
förutsatt att följande krav är uppfyllda:
a) De har ingen direkt effekt eller har obetydlig effekt, separat eller
totalt sett på de granskade finansiella rapporterna.
b) Uppskattningen av effekten på de granskade finansiella rapporterna
dokumenteras på ett heltäckande sätt och förklaras i den komplette
rande rapporten till revisionskommittén som avses i artikel 11.
c) De principer om opartiskhet och självständighet som fastställs i di
rektiv 2006/43/EG respekteras av den lagstadgade revisorn eller re
visionsföretaget.
4.
En lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag som utför lagstad
gad revision av företag av allmänt intresse, och medlemmar av ett nät
verk om den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget tillhör ett
sådant nätverk, får till det granskade företaget, dess moderföretag eller
dess kontrollerade företag tillhandahålla andra icke-revisionstjänster än
de förbjudna icke-revisionstjänster som avses i punkterna 1 och 2, för
utsatt att revisionskommittén godkänt detta efter att den vederbörligen
bedömt hot mot opartiskhet och självständighet och de skyddsåtgärder
som tillämpas i enlighet med artikel 22b i direktiv 2006/43/EG. Revi
sionskommittén ska i tillämpliga fall utfärda riktlinjer vad gäller de
tjänster som avses i punkt 3.
Medlemsstaterna får införa strängare bestämmelser för de villkor enligt
vilka en lagstadgad revisor, ett revisionsföretag eller en medlem i ett
nätverk som den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget tillhör, får
tillhandahålla andra icke-revisionstjänster än de som är förbjudna enligt
punkt 1 till det granskade företaget, dess moderföretag eller dess kon
trollerade företag.
5.
Om en medlem av ett nätverk som en lagstadgad revisor eller ett
revisionsföretag som utför lagstadgad revision av ett företag av allmänt
intresse tillhör, tillhandahåller någon av de icke-revisionstjänster som
avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel till ett företag som är baserat
i tredjeland och som kontrolleras av det granskade företaget av allmänt
intresse, ska den berörda lagstadgade revisorn eller det berörda revi
sionsföretaget bedöma om hans, hennes eller dess opartiskhet och själv
ständighet äventyras till följd av att den berörda nätverksmedlemmen
tillhandahåller sådana tjänster.
Om den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets opartiskhet och
självständighet påverkas ska han, hon eller det vid behov vidta skydds
åtgärder för att minska de hot som uppstår till följd av att sådana
tjänster tillhandahålls i ett tredjeland. Den lagstadgade revisorn eller
revisionsföretaget får endast fortsätta att utföra den lagstadgade revisio
nen av det berörda företaget av allmänt intresse om han, hon eller det i
enlighet med artikel 6 i denna förordning och artikel 22b i direktiv
2006/43/EG kan motivera att ett sådant tillhandahållande av tjänster
varken påverkar hans, hennes eller dess professionella omdöme eller
revisionsberättelsen.

02014R0537 — SV — 16.06.2014 — 000.006 — 7
▼B
Vid tillämpningen av denna punkt gäller följande:
a) Medverkan i det granskade företagets beslutsprocess och tillhanda
hållande av de tjänster som avses i punkt 1 andra stycket b, c och e
ska alltid anses påverka sådan opartiskhet och självständighet och
inte kunna minskas av några skyddsåtgärder.
b) Tillhandahållande av de tjänster som avses i punkt 1 andra stycket
förutom leden b, c och e ska anses påverka sådan opartiskhet och
självständighet och därför kräva skyddsåtgärder för att minska de hot
som det orsakar.

Artikel 6
Förberedelse för lagstadgad revision och bedömning av hot mot
opartiskhet och självständighet
1.
Innan en lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag accepterar
eller behåller ett uppdrag som rör lagstadgad revision av ett företag
av allmänt intresse, ska den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget
utöver bestämmelserna i artikel 22b i direktiv 2006/43/EG bedöma och
dokumentera följande:
a) Om den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget uppfyller kra
ven i artiklarna 4 och 5 i den här förordningen.
b) Om villkoren i artikel 17 i den här förordningen är uppfyllda.
c) Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 2005/60/EG, integ
riteten hos medlemmarna i kontroll-, förvaltnings- och ledningsorga
nen i företaget av allmänt intresse.
2.

En lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag ska

a) varje år för revisionskommittén skriftligen bekräfta att den lagstad
gade revisor, det revisionsföretag och de ledande personer i det upp
dragsteam som utför den lagstadgade revisionen är opartiska och
självständiga i förhållande till det granskade företaget,
b) med revisionskommittén diskutera hot mot deras opartiskhet och
självständighet och de skyddsåtgärder som tillämpas för att minska
dessa hot, vilka enligt punkt 1 ska dokumenteras av dem.

Artikel 7
Oegentligheter
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12 i den här förordningen
och direktiv 2005/60/EG ska en lagstadgad revisor eller ett revisions
företag som utför lagstadgad revision av ett företag av allmänt intresse
och som misstänker eller har goda grunder att misstänka att oegentlig
heter, däribland bedrägeri med avseende på det granskade företagets
finansiella rapporter, kan förekomma eller har förekommit, informera
det granskade företaget och uppmana det att utreda frågan samt vidta
lämpliga åtgärder för att hantera sådana oegentligheter och förhindra att
de upprepas i framtiden.
Om det granskade företaget inte utreder frågan ska den lagstadgade
revisorn eller revisionsföretaget informera de myndigheter som av med
lemsstaterna tilldelats ansvaret för utredning av sådana oegentligheter.
Om en lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag i god tro till dessa
myndigheter överlämnar sådana uppgifter om oegentligheter som avses i
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första stycket, ska detta inte anses utgöra någon överträdelse av even
tuella avtalsmässiga eller rättsliga begränsningar för offentliggörande av
information.

Artikel 8
Kvalitetskontroll av uppdraget
1.
Innan de rapporter som avses i artiklarna 10 och 11 utfärdas ska
en kvalitetskontroll av uppdraget (i denna artikel kallad kontrollen)
utföras för att bedöma om den lagstadgade revisorn eller nyckelrevisorn
på ett rimligt sätt har kommit fram till de utlåtanden och slutsatser som
anges i utkastet till sådana rapporter.
2.
Kontrollen ska utföras av en person som ansvarar för sådana kon
troller (i denna artikel kallad kvalitetsgranskaren). Kvalitetsgranskaren
ska vara en lagstadgad revisor som inte deltar i utförandet av den lag
stadgade revision som kontrollen avser.
3.
I de fall där den lagstadgade revisionen utförs av ett revisions
företag och alla lagstadgade revisorer deltagit i utförandet av den lag
stadgade revisionen, eller i de fall när den lagstadgade revisionen ge
nomförs av en lagstadgad revisor och den lagstadgade revisorn inte är
delägare i eller anställd hos ett revisionsföretag, ska han, hon eller det
med avvikelse från punkt 2 se till att en annan lagstadgad revisor
genomför kontrollen. Vid tillämpningen av denna artikel ska utläm
nande av handlingar eller uppgifter till den oberoende kvalitetsgrans
karen inte utgöra en överträdelse av tystnadsplikten. Handlingar eller
uppgifter som utlämnas till kvalitetsgranskaren ska vid tillämpningen av
denna artikel omfattas av tystnadsplikt.
4.
Vid genomförande av kontrollen ska kvalitetsgranskaren åtmin
stone dokumentera följande:
a) Muntlig och skriftlig information som lämnats av den lagstadgade
revisorn eller nyckelrevisorn för att styrka de väsentliga bedömning
arna samt de huvudsakliga resultaten av de granskningsåtgärder som
utförts samt de slutsatser som dragits av dessa resultat, oavsett om
kvalitetsgranskaren begär detta eller inte.
b) De uttalanden som utfärdats av den lagstadgade revisorn eller av
nyckelrevisorn enligt utkastet till de rapporter som avses i artiklarna
10 och 11.
5.

Kontrollen ska åtminstone omfatta följande inslag:

a) Om den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget är opartisk(t)
och självständig(t) i förhållande till det granskade företaget.
b) Betydande risker som är relevanta för den lagstadgade revisionen
och som den lagstadgade revisorn eller nyckelrevisorn har identifie
rat under utförandet av den lagstadgade revisionen och de åtgärder
som denne har vidtagit för att på ett lämpligt sätt hantera dessa
risker.
c) Den lagstadgade revisorns eller nyckelrevisorns motiveringar, särskilt
rörande väsentlighetsnivåer och de betydande risker som avses i
led b.
d) Eventuella förfrågningar om råd som görs till externa sakkunniga
och genomförandet av sådana råd.
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e) Arten och omfattningen av rättade och icke-rättade fel i de finansi
ella rapporterna som upptäcktes under utförandet av revisionen.
f) De frågor som diskuteras med det granskade företagets revisions
kommitté, ledningsorgan och/eller kontrollorgan.
g) De frågor som diskuteras med behöriga myndigheter och, i förekom
mande fall, med andra tredje parter.
h) Om de handlingar och uppgifter som valts från revisionshandlingarna
av kvalitetsgranskaren stöder den lagstadgade revisorns eller nyckel
revisorns utlåtande i utkastet till de rapporter som avses i artiklarna
10 och 11.
6.
Kvalitetsgranskaren ska diskutera resultaten av kontrollen med den
lagstadgade revisorn eller nyckelrevisorn. Revisionsföretaget ska inrätta
förfaranden för att fastställa hur oenighet mellan nyckelrevisorn och
kvalitetsgranskaren ska lösas.
7.
Den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget och kvalitets
granskaren ska dokumentera resultaten av kontrollen tillsammans med
de överväganden som ligger till grund för resultaten.

Artikel 9
Internationella revisionsstandarder
Kommissionen ska ges befogenhet att genom delegerade akter i enlighet
med artikel 39 anta de internationella revisionsstandarder som avses i
artikel 26 i direktiv 2006/43/EG gällande revisionsrutiner samt lagstad
gade revisorers och revisionsföretags opartiskhet och självständighet och
interna kvalitetskontroller, med avseende på deras tillämpning i unionen
förutsatt att de uppfyller kraven i artikel 26.3 a, b och c i direktiv
2006/43/EG och att de inte medför att kraven i denna förordning ändras
eller kompletteras utöver dem som anges i artiklarna 7, 8 och 18 i den
här förordningen.

Artikel 10
Revisionsberättelse
1.
De lagstadgade revisorerna eller revisionsföretagen ska redovisa
resultaten av en lagstadgad revision av ett företag av allmänt intresse
i en revisionsberättelse.
2.
Revisionsberättelsen ska utarbetas i enlighet med bestämmelserna i
artikel 28 i direktiv 2006/43/EG och dessutom åtminstone innehålla
följande uppgifter:
a) Angivelse av vem eller vilket organ som de lagstadgade revisorerna
eller revisionsföretagen har utsetts.
b) Datum för utnämningen och den totala sammanhängande period som
uppdraget varat, inklusive tidigare förlängningar och nyförordnanden
av de lagstadgade revisorerna eller revisionsföretagen.
c) Tillhandahållande av följande till stöd för revisionsuttalandet:
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i) En beskrivning av de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga
felaktigheter, inklusive bedömda risker för väsentliga felaktighe
ter på grund av bedrägeri.
ii) En sammanfattning av revisorns åtgärder till följd av dessa ris
ker.
iii) De viktigaste iakttagelserna med anledning av dessa risker, i
förekommande fall.
När det är relevant för ovannämnda information i revisionsberättel
sen om varje bedömd risk för väsentliga felaktigheter, ska revisions
berättelsen innehålla en tydlig hänvisning till de relevanta uppgif
terna i den finansiella rapporten.
d) En förklaring av i vilken utsträckning den lagstadgade revisionen
ansågs kunna upptäcka oegentligheter, inklusive bedrägeri.
e) En bekräftelse av att revisionsuttalandet är förenligt med den kom
pletterande rapport som ska överlämnas till revisionskommittén i
enlighet med artikel 11.
f) En försäkran om att de förbjudna icke-revisionstjänster som avses i
artikel 5.1 inte har tillhandahållits, och att de lagstadgade revisorerna
eller revisionsföretagen varit opartiska och självständiga i förhållande
till det granskade företaget under revisionens utförande.
g) Ange eventuella tjänster som utöver den lagstadgade revisionen till
handahölls det granskade företaget, och dess dotterföretag av den
lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget, och som inte har upp
lysts om i förvaltningsberättelsen eller i de finansiella rapporterna.
Medlemsstaterna får fastställa ytterligare krav i förhållande till innehållet
i revisionsberättelsen.
3.
Med undantag för kraven i punkt 2 e får revisionsberättelsen inte
innehålla några korshänvisningar till den kompletterande rapport som
ska överlämnas till revisionskommittén i enlighet med artikel 11. Revi
sionsberättelsen ska vara formulerad i klara och entydiga ordalag.
4.
Den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget får inte använda
namnet på någon behörig myndighet på ett sätt som anger eller antyder
att den behöriga myndigheten ger sitt stöd åt eller godkänner revisions
berättelsen.

Artikel 11
Kompletterande rapport till revisionskommittén
1.
Lagstadgade revisorer eller revisionsföretag som utför lagstadgad
revision av företag av allmänt intresse ska, senast när den revisions
berättelse som avses i artikel 10 läggs fram, överlämna en komplette
rande rapport till det granskade företagets revisionskommitté. Medlems
staterna får dessutom kräva att denna kompletterande rapport läggs fram
för det granskade företagets förvaltnings- eller kontrollorgan.
Om det granskade företaget inte har någon revisionskommitté ska den
kompletterande rapporten överlämnas till det organ som utför motsva
rande uppgifter inom det granskade företaget. Medlemsstaterna får tillåta
att revisionskommittén lämnar ut denna rapport till tredje part i enlighet
med nationell rätt.
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2.
Den kompletterande rapporten ska vara skriftlig. Den ska innehålla
en redogörelse för resultaten av den lagstadgade revision som utförts
och ska åtminstone innehålla följande uppgifter:
a) En förklaring om opartiskhet och självständighet i enlighet med
artikel 6.2 a.
b) Om den lagstadgade revisionen utförts av ett revisionsföretag ska
rapporten ange varje nyckelrevisor som deltagit i revisionen.
c) Om den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget har ordnat så
att hans, hennes eller dess granskning utförs av en annan lagstadgad
revisor eller ett annat revisionsföretag som inte ingår i samma nät
verk, eller har anlitat externa sakkunniga, ska detta anges i rapporten
som även ska intyga att den lagstadgade revisorn eller revisions
företaget tagit emot en bekräftelse från den andra lagstadgade revi
sorn eller det andra revisionsföretaget och/eller den externa sakkun
nige avseende deras opartiskhet och självständighet.
d) En beskrivning av typen, frekvensen och omfattningen i fråga om
kommunikationen med revisionskommittén eller det organ som utför
motsvarande uppgifter inom det granskande företaget, ledningsorga
net och förvaltnings- eller kontrollorganet inom det granskade före
taget, tillsammans med uppgifter om datumen för mötena med dessa
organ.
e) En beskrivning av omfattningen av revisionen och under vilken
period denna utfördes.
f) Om mer än en lagstadgad revisor eller mer än ett revisionsföretag
har utsetts, en beskrivning av fördelningen av arbetsuppgifter mellan
de lagstadgade revisorerna och/eller revisionsföretagen.
g) En beskrivning av den metod som använts, inbegripet vilka poster i
balansräkningen som faktiskt verifierats och vilka poster som har
verifierats grundat på system- och internkontrollgranskning, inklu
sive en förklaring av eventuella betydande variationer i förhållan
dena mellan system- och internkontrollgranskning jämfört med fö
regående år, även om föregående års lagstadgade revision utfördes
av andra lagstadgade revisorer eller revisionsföretag.
h) Angivande av den kvantitativa väsentlighetsnivå som tillämpats för
att utföra den lagstadgade revisionen för de finansiella rapporterna
som helhet och vid behov väsentlighetsnivån eller väsentlighetsnivå
erna för särskilda klasser av transaktioner, kontosaldon eller upp
lysningar samt angivande av de kvalitativa faktorer som beaktats vid
fastställandet av väsentlighetsnivån.
i) Rapportering om och förklaring av bedömningar beträffande hän
delser eller förhållanden som identifierats under revisionens gång
och som kan kasta betydande osäkerhet över det granskade företa
gets förmåga att fortsätta verksamheten och huruvida de utgör en
väsentlig osäkerhetsfaktor, samt en sammanfattning av alla garantier,
stödbrev (comfort letters), offentliga ingripanden och andra stöd
åtgärder som har beaktats i bedömningen av det granskade företa
gets förmåga till fortsatt drift.
j) Rapportering om eventuella betydande brister i det granskade före
tagets eller, när det gäller koncernredovisning, moderföretagets in
terna finansiella kontrollsystem och/eller i redovisningssystemet. För
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varje sådan betydande brist ska den kompletterande rapporten inne
hålla uppgifter om huruvida ledningen åtgärdat bristen i fråga.
k) Rapportering om alla betydande förhållanden som inbegriper fak
tiska eller misstänkta överträdelser av lagar och andra författningar
eller stadgar som identifierats under revisionen, såvitt de bedöms
vara relevanta för revisionskommitténs möjligheter att utföra sina
uppgifter.
l) Rapportering om och bedömning av de värderingsmetoder som har
tillämpats på de olika posterna i årsredovisningen eller årsbokslutet
eller koncernredovisningen, inklusive alla följder av ändringar av
metoderna.
m) Vid lagstadgad revision av koncernredovisning, en förklaring av
konsolideringens omfattning och de uteslutningskriterier som av
det granskade företaget tillämpas på eventuella företag som inte
ingår i koncernredovisningen, och huruvida dessa kriterier är i över
ensstämmelse med ramverket för finansiell rapportering.
n) I tillämpliga fall angivande av eventuella revisionsåtgärder som ut
förts av revisorer från ett tredjeland, lagstadgade revisorer, revisions
företag eller revisionsföretag från ett tredjeland när det gäller lag
stadgad revision av koncernredovisning som genomförts av andra än
medlemmar i samma nätverk som revisorn för koncernredovisningen
tillhör.
o) En uppgift om huruvida alla förklaringar och dokument som begärts
har överlämnats av det granskade företaget.
p) Rapportering om
i) eventuella betydande svårigheter som uppstått under den lag
stadgade revisionens gång,
ii) eventuella viktiga frågor till följd av den lagstadgade revisionen
som diskuterats eller varit föremål för skriftväxling med led
ningen,
iii) eventuella andra frågor som den lagstadgade revisionen gett
upphov till och som enligt revisorns professionella bedömning
är av betydelse för tillsynen av den finansiella rapporteringen.
Medlemsstaterna får fastställa ytterligare krav på innehållet i den kom
pletterande rapporten till revisionskommittén.
På begäran av en lagstadgad revisor, ett revisionsföretag eller revisions
kommittén ska de lagstadgade revisorerna eller revisionsföretagen dis
kutera viktiga frågor som kommer upp till följd av revisionen och
behandlas i den kompletterande rapporten till revisionskommittén, sär
skilt med avseende på led j i första stycket, med det granskade företa
gets revisionskommitté, förvaltningsorgan eller, i tillämpliga fall, kont
rollorgan.
3.
Om mer än en lagstadgad revisor eller mer än ett revisionsföretag
har anlitats samtidigt och om de är oeniga om granskningsåtgärder,
redovisningsregler eller andra frågor som rör utförandet av den lagstad
gade revisionen, ska de ange grunderna för detta i den kompletterande
rapporten till revisionskommittén.
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4.
Den kompletterande rapporten till revisionskommittén ska dateras
och undertecknas. Om den lagstadgade revisionen utförs av ett revi
sionsföretag ska den kompletterande rapporten till revisionskommittén
undertecknas av de lagstadgade revisorer som utför den lagstadgade
revisionen för revisionsföretagets räkning.
5.
De lagstadgade revisorerna eller revisionsföretagen ska på begäran
och i enlighet med nationell rätt utan dröjsmål överlämna den komplet
terande rapporten till de behöriga myndigheter som avses i artikel 20.1.

Artikel 12
Rapportering till myndigheter som har ansvar för tillsyn av företag
av allmänt intresse
1.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 55 i direktiv
2004/39/EG, artikel 63 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2013/36/EU (1), artikel 15.4 i direktiv 2007/64/EG, artikel 106 i direktiv
2009/65/EG, artikel 3.1 i direktiv 2009/110/EG och artikel 72 i Euro
paparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (2), ska lagstadgade
revisorer eller revisionsföretag som utför lagstadgad revision av ett fö
retag av allmänt intresse vara skyldiga att omgående rapportera till de
behöriga myndigheter som utövar tillsyn över det företaget av allmänt
intresse, eller när den berörda medlemsstaten så fastställer, till den
behöriga myndighet som ansvarar för att utöva tillsyn över den lag
stadgade revisorn eller revisionsföretaget, all information rörande det
berörda företaget av allmänt intresse som de har fått kännedom om
vid utförandet av sitt uppdrag och som eventuellt kan få någon av
följande konsekvenser:
a) En väsentlig överträdelse av lagar och andra författningar som regle
rar villkoren för auktorisation eller som särskilt reglerar bedrivandet
av sådana företags verksamhet.
b) Ett väsentligt hot mot eller tvivel beträffande det berörda företagets
fortsatta drift.
c) Vägran att utfärda ett revisionsutlåtande om räkenskaperna eller ut
färdande av ett utlåtande med avvikande mening eller med reserva
tion.
De lagstadgade revisorerna eller revisionsföretagen ska också rapportera
all information som avses i led a, b eller c i första stycket som de får
kännedom om vid utförandet av den lagstadgade revisionen rörande ett
företag som har nära förbindelser med ett företag av allmänt intresse
som de också utför en lagstadgad revision av. Med avseende på till
lämpningen av denna artikel ska uttrycket nära förbindelser ha den
innebörd som anges i artikel 4.1.38 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 575/2013 (3).
(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om
behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut
och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upp
hävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013,
s. 338).
(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november
2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverk
samhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni
2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om änd
ring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).
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Medlemsstaterna får begära ytterligare information från den lagstadgade
revisorn eller revisionsföretaget förutsatt att det är nödvändigt för en
effektiv tillsyn av finansmarknaden i enlighet med nationell rätt.

2.
Det ska inrättas en verkningsfull dialog mellan de behöriga myn
digheter som utövar tillsyn av kreditinstitut och försäkringsföretag, å ena
sidan, och de lagstadgade revisorer och revisionsföretag som utför lag
stadgad revision av sådana institut och företag, å andra sidan. Ansvaret
för att uppfylla detta krav ska vila på båda parter i dialogen.

Europeiska systemrisknämnden (ESRB) och CEAOB ska minst en gång
per år anordna ett möte med de lagstadgade revisorer och revisions
företag eller nätverk som utför lagstadgad revision av alla globala sy
stemviktiga finansiella institut som godkänts inom unionen och som
identifierats internationellt, så att de kan informera ESRB om sektoriella
eller viktiga förändringar i dessa systemviktiga finansinstitut.

För att underlätta utförandet av de uppgifter som avses i första stycket
ska Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten –
EBA) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkringsoch tjänstepensionsmyndigheten – Eiopa) i enlighet med artikel 16 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (1) respek
tive artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1094/2010 (2), med beaktande av nuvarande tillsynspraxis, utfärda
riktlinjer till de behöriga myndigheter som utövar tillsyn av kreditinstitut
och försäkringsföretag.

3.
Det förhållande att den lagstadgade revisorn eller revisionsföreta
get eller nätverket i tillämpliga fall till de behöriga myndigheterna eller
till ESRB och CEAOB i god tro röjer sådan information som avses i
punkt 1 eller sådan information som framkommer inom ramen för den
dialog som avses i punkt 2, ska inte utgöra en överträdelse av någon
tystnadsplikt föreskriven i avtal eller lagstiftning.

Artikel 13
Rapport om öppenhet och insyn
1.
Lagstadgade revisorer och revisionsföretag som utför lagstadgad
revision av företag av allmänt intresse ska offentliggöra en årlig rapport
om öppenhet och insyn inom fyra månader efter utgången av varje
räkenskapsår. Den rapporten om insyn och öppenhet ska offentliggöras
på den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets webbplats, och ska
sedan förbli tillgänglig på denna webbplats i minst fem år från dagen för
offentliggörande på webbplatsen. Om den lagstadgade revisorn är an
ställd av ett revisionsföretag ska de skyldigheter som anges i denna
artikel åligga revisionsföretaget.
(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 no
vember 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska
bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upp
hävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010,
s. 12).
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 no
vember 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska
försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) om ändring av beslut nr
716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG
(EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).
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De lagstadgade revisorerna eller revisionsföretagen får uppdatera sin
offentliggjorda rapport om öppenhet och insyn. I ett sådant fall ska
den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget ange att det rör sig
om en uppdaterad version av rapporten, och den ursprungliga versionen
av rapporten ska förbli tillgänglig på webbplatsen.
De lagstadgade revisorerna och revisionsföretagen ska meddela behöriga
myndigheter att rapporten om öppenhet och insyn har offentliggjorts på
den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets webbplats eller, i
förekommande fall, att rapporten har uppdaterats.
2.
Den årliga rapporten om öppenhet och insyn ska åtminstone in
nehålla följande uppgifter:
a) En beskrivning av revisionsföretagets juridiska form och ägarförhål
landen.
b) Om den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget är medlem i ett
nätverk
i) en beskrivning av nätverket och dess juridiska och organisato
riska struktur,
ii) namnet på varje lagstadgad revisor som är verksam som enda
yrkesutövare eller revisionsföretag som är medlem i nätverket,
iii) det land eller de länder där varje lagstadgad revisor som är verk
sam som enda yrkesutövare eller revisionsföretag som är medlem
i nätverket har godkänts som lagstadgad revisor eller har sitt
registrerade säte, huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet,
iv) den totala omsättning som härrör från lagstadgad revision av
årsredovisning eller årsbokslut och koncernredovisning för lag
stadgade revisorer som är verksamma som enda yrkesutövare
och revisionsföretag som är medlemmar i nätverket.
c) En beskrivning av revisionsföretagets ledningsstruktur.
d) En beskrivning av den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets
interna system för kvalitetskontroll och förvaltnings- eller lednings
organets uttalande om dess effektivitet.
e) Uppgift om när den senaste kvalitetskontrollen enligt artikel 26 ut
fördes.
f) En förteckning över företag av allmänt intresse för vilka den lag
stadgade revisorn eller revisionsföretaget under det föregående rä
kenskapsåret utfört lagstadgad revision.
g) En redovisning av den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets
praxis vad gäller opartiskhet och självständighet, med bekräftelse av
att en intern kontroll genomförts som bekräftar att kraven på opar
tiskhet och självständighet är uppfyllda.
h) En redovisning av den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets
policy beträffande lagstadgade revisorers fortbildning som avses i
artikel 13 i direktiv 2006/43/EG.
i) Uppgifter om principerna för ersättning till partner i revisionsföretag.
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j) En beskrivning av den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets
policy beträffande byte av nyckelrevisorer och personal enligt arti
kel 17.7.
k) Information om den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets
totala omsättning, om denna information inte anges i den finansiella
rapporten i enlighet med artikel 4.2 i direktiv 2013/34/EU; infor
mationen ska vara uppdelad i följande kategorier
i) intäkter från lagstadgad revision av årsredovisning eller årsbok
slut och koncernredovisning för företag av allmänt intresse och
företag som ingår i en koncern vars moderföretag är ett företag
av allmänt intresse,
ii) intäkter från lagstadgad revision av årsredovisning eller årsbok
slut och koncernredovisning för andra företag,
iii) intäkter från tillåtna icke-revisionstjänster till företag som grans
kas av den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget, och
iv) intäkter från icke-revisionstjänster till andra företag.
Lagstadgade revisorer eller revisionsföretag får under särskilda omstän
digheter besluta att inte röja den information som avses i led f om detta
är nödvändigt för att minska ett överhängande och betydande hot mot
någons personliga säkerhet. De ska kunna visa för den behöriga myn
digheten att ett sådant hot föreligger.
3.
Rapporten om öppenhet och insyn ska vara undertecknad av den
lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget.

Artikel 14
Information till behöriga myndigheter
Lagstadgade revisorer eller revisionsföretag ska årligen till den behöriga
myndigheten överlämna en förteckning över reviderade företag av all
mänt intresse efter de intäkter som de genererar där intäkterna delas upp
i
a) intäkter från lagstadgad revision,
b) intäkter från andra icke-revisionstjänster än de som avses i artikel 5.1
som föreskrivs i unionslagstiftning eller i nationell lagstiftning, och
c) intäkter från andra icke-revisionstjänster än de som avses i artikel 5.1
som inte föreskrivs i unionslagstiftning eller i nationell lagstiftning.

Artikel 15
Arkivering
Lagstadgade revisorer och revisionsföretag ska bevara de handlingar och
uppgifter som anges i artiklarna 4.3, 6, 7, 8.4–8.7, 10, 11, 12.1, 12.2,
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14, 16.2, 16.3, och 16.5 i den här förordningen samt i artiklarna 22b,
24a, 24b, 27 och 28 i direktiv 2006/43/EG under minst fem år efter det
att sådana handlingar eller uppgifter har upprättats.

Medlemsstaterna får kräva att lagstadgade revisorer och revisionsföretag
bevarar de handlingar och uppgifter som avses i första stycket under
längre tid enligt sina interna regler om skydd av personuppgifter samt
administrativa och rättsliga förfaranden.

AVDELNING III
VAL AV LAGSTADGADE REVISORER ELLER REVISIONSFÖRETAG
AV FÖRETAG AV ALLMÄNT INTRESSE

Artikel 16
Val av lagstadgade revisorer eller revisionsföretag
1.
Vid tillämpningen av artikel 37.1 i direktiv 2006/43/EG ska de
villkor som anges i punkterna 2–5 i denna artikel gälla när företag av
allmänt intresse väljer lagstadgade revisorer eller revisionsföretag, men
de kan även omfattas av punkt 7.

När artikel 37.2 i direktiv 2006/43/EG är tillämplig ska företaget av
allmänt intresse informera den behöriga myndigheten huruvida det an
vänder de alternativa system eller förfaranden som avses i den artikeln. I
detta fall ska punkterna 2–5 i denna artikel inte tillämpas.

2.
Revisionskommittén ska överlämna en rekommendation om val av
lagstadgad revisor eller revisionsföretag till det granskade företagets
förvaltnings- eller kontrollorgan.

Såvida det inte rör sig om en förnyelse av ett revisionsuppdrag i enlig
het med artikel 17.1 och 17.2, ska rekommendationen motiveras och
innehålla minst två alternativa valmöjligheter och revisionskommittén
ska vederbörligen motivera vilken revisor den föredrar.

I sin rekommendation ska revisionskommittén ange att den inte är fö
remål för påverkan från en tredje part och inte är tvingad av några
villkor av den sort som avses i punkt 6.

3.
Såvida det inte rör sig om en förnyelse av ett revisionsuppdrag i
enlighet med artiklarna 17.1 och 17.2, ska den rekommendation från
revisionskommittén som avses i punkt 2 i den här artikeln utarbetas
enligt ett urvalsförfarande som anordnas av det granskade företaget
och uppfylla följande kriterier:

a) Det granskade företaget får inbjuda alla lagstadgade revisorer eller
revisionsföretag att lämna anbud om tillhandahållande av lagstadgad
revision på villkor att bestämmelserna i artikel 17.3 följs och att
upphandlingsförfarandet inte på något sätt utesluter deltagande i ur
valsförfarandet för företag som erhöll mindre än 15 % ►C1 av de
totala revisionsarvodena från företag av allmänt intresse i den be
rörda medlemsstaten under föregående kalenderår. ◄
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b) Det granskade företaget ska utforma upphandlingsspecifikationerna
för de lagstadgade revisorer eller revisionsföretag som inbjuds att
lämna anbud. Specifikationerna ska redogöra för det granskade fö
retagets verksamhet och den typ av lagstadgad revision som ska
utföras. Specifikationerna ska innehålla öppna och icke-diskrimine
rande urvalskriterier som ska tillämpas av det granskade företaget i
bedömningen av de anbud som lämnas in av de lagstadgade reviso
rerna eller revisionsföretagen.
c) Det granskade företaget får själv fastställa det urvalsförfarande som
ska tillämpas och får föra direkta förhandlingar med intresserade
anbudsgivare under förfarandets gång.
d) Om de behöriga myndigheter som avses i artikel 20 enligt unionsrätt
eller nationell rätt kräver att lagstadgade revisorer och revisionsföre
tag ska uppfylla vissa kvalitetsstandarder, ska dessa standarder anges
i specifikationerna.
e) Det granskade företaget ska bedöma de anbud som lämnas in av de
lagstadgade revisorerna eller revisionsföretagen i enlighet med de
urvalskriterier som anges i upphandlingsspecifikationerna. Det grans
kade företaget ska utarbeta en rapport om slutsatserna av urvalsför
farandet, som ska valideras av revisionskommittén. Det granskade
företaget och revisionskommittén ska i tillämpliga fall beakta alla
resultat eller slutsatser i de inspektionsrapporter som avses i arti
kel 26.8 och som offentliggörs av den behöriga myndigheten i en
lighet med artikel 28 d rörande lagstadgade revisorer eller revisions
företag som lämnar in anbud.
f) Det granskade företaget ska på begäran kunna visa för den behöriga
myndighet som avses i artikel 20 att urvalsförfarandet har genom
förts på ett rättvist sätt.
Revisionskommittén ska ha ansvaret för det urvalsförfarande som avses
i första stycket.
Med avseende på tillämpningen av led a i första stycket ska den behö
riga myndighet som avses i artikel 20.1 offentliggöra en förteckning
över de berörda lagstadgade revisorerna och revisionsföretagen. Förteck
ningen ska uppdateras årligen. De behöriga myndigheterna ska använda
de upplysningar som lämnas av de lagstadgade revisorerna och revi
sionsföretagen i enlighet med artikel 14 för att utföra relevanta beräk
ningar.
4.
Företag av allmänt intresse som uppfyller de kriterier som anges i
artikel 2.1 f och t i Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/71/EG (1) ska inte vara skyldiga att tillämpa det urvalsförfarande
som avses i punkt 3.
5.
Förslaget till bolagsstämman eller till medlemmarna av det grans
kade företaget om val av lagstadgade revisorer eller revisionsföretag ska
innehålla den rekommendation och preferens som enligt punkt 2 har
gjorts av revisionskommittén eller organet med motsvarande uppgifter.
Om förslaget skiljer sig från det alternativ som revisionskommittén
föredrar ska skälen till att revisionskommitténs rekommendation inte
följs anges i förslaget. Den eller de revisorer som rekommenderas av
(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003
om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmän
heten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG
(EUT L 345, 31.12.2003, s. 64).

02014R0537 — SV — 16.06.2014 — 000.006 — 19
▼B
förvaltnings- eller kontrollorganet ska emellertid ha deltagit i det urvals
förfarande som beskrivs i punkt 3. Detta stycke ska inte tillämpas när
revisionskommitténs uppgifter utförs av förvaltnings- eller kontrollorga
net.
6.
Avtalsvillkor som det granskade företaget överenskommer med en
tredje part och som begränsar bolagsstämmans valfrihet eller valfriheten
för medlemmar av det företaget som avses i artikel 37 i direktiv
2006/43/EG till vissa kategorier eller förteckningar över lagstadgade
revisorer eller revisionsföretag vad gäller utnämningen av en specifik
lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag som ska utföra lagstadgad
revision av det företaget ska vara ogiltiga.
Företag av allmänt intresse ska direkt och utan dröjsmål informera de
behöriga myndigheter som avses i artikel 20 om en tredje part försöker
införa ett sådant avtalsvillkor eller på annat sätt otillbörligt påverka
bolagsstämmans eller medlemsstämmans beslut om val av lagstadgad
revisor eller revisionsföretag.
7.
Medlemsstaterna får besluta att företag av allmänt intresse under
vissa omständigheter ska vara skyldiga att utse ett minsta antal lagstad
gade revisorer eller revisionsföretag samt fastställa villkoren för förbin
delserna mellan de utsedda lagstadgade revisorerna eller revisionsföre
tagen.
Om en medlemsstat inför sådana krav ska den informera kommissionen
och den berörda europeiska tillsynsmyndigheten om detta.
8.
Om det granskade företaget har en nomineringskommitté i vilken
aktieägarna eller medlemmarna har ett betydande inflytande, och som
har till uppgift att lämna rekommendationer om val av revisorer, får
medlemsstaterna tillåta att den nomineringskommittén utför de av revi
sionskommitténs arbetsuppgifter som fastställs i denna artikel och kräva
att den lägger fram den rekommendation som avses i punkt 2 för
bolagsstämman eller medlemsstämman.

Artikel 17
Revisionsuppdragets varaktighet
1.
När ett företag av allmänt intresse väljer en lagstadgad revisor eller
ett revisionsföretag för ett första revisionsuppdrag ska uppdraget vara i
minst ett år. Uppdraget kan förnyas.
Varken det första revisionsuppdraget för en viss lagstadgad revisor eller
ett revisionsföretag, eller detta i kombination med eventuella förnyade
revisionsuppdrag, får vara längre än tio år.
2.

Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna

a) begära att det första uppdraget som avses i punkt 1 varar en period
som är längre än ett år,
b) fastställa en längsta varaktighet som är kortare än tio år för de
revisionsuppdrag som avses i punkt 1 andra stycket.
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3.
Efter att den längsta varaktigheten för uppdraget som avses i punkt
1 andra stycket eller punkt 2 b löpt ut eller efter att den uppdragstid som
förnyats i enlighet med punkt 4 eller 6 löpt ut får varken den lagstad
gade revisorn, revisionsföretaget eller, i tillämpliga fall, medlemmar i
deras nätverk inom unionen utföra lagstadgad revision av samma företag
av allmänt intresse under påföljande fyraårsperiod.

4.
Genom undantag från punkterna 1 och 2 b får medlemsstaterna
föreskriva att den längsta varaktighet som avses i punkt 1 andra stycket
och i punkt 2 b får förlängas till en varaktighet på högst

a) tjugo år när ett offentligt upphandlingsförfarande för lagstadgad re
vision genomförs i enlighet med artikel 16.2–16.5, och får verkan då
den längsta varaktighet som avses i punkt 1 andra stycket och i
punkt 2 b löpt ut, eller

b) tjugofyra år när den längsta varaktighet som avses i punkt 1 andra
stycket och i punkt 2 b har löpt ut, fler än en lagstadgad revisor eller
fler än ett lagstadgat revisionsföretag anlitas samtidigt, förutsatt att
den lagstadgade revisionen resulterar i en presentation av den ge
mensamma revisionsberättelsen i enlighet med artikel 28 i direktiv
2006/43/EG.

5.
Den längsta varaktighet som avses i punkt 1 andra stycket och i
punkt 2 b får endast förlängas om förvaltnings- eller kontrollorganet i
enlighet med nationell rätt efter en rekommendation från revisionskom
mittén föreslår bolagsstämman eller medlemmarna i det granskade före
taget att förnya uppdraget och detta förslag godkänns.

6.
Efter att den längsta varaktighet som avses i punkt 1 andra stycket,
i punkt 2 b eller i förekommande fall i punkt 4 löpt ut, får ett företag av
allmänt intresse i undantagsfall begära att den behöriga myndighet som
avses i artikel 20.1 beviljar förlängning i fråga om återutnämning av den
lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget för en ytterligare uppdrags
tid om villkoren i punkt 4 a eller b är uppfyllda. En sådan ytterligare
uppdragstid får inte överstiga två år.

7.
Den eller de nyckelrevisorer som är ansvariga för utförandet av en
lagstadgad revision ska avsluta sin medverkan i uppdraget att utföra
lagstadgad revision av det granskade företaget senast sju år efter datu
met för deras utnämning. De får inte åter delta i en lagstadgad revision
av det granskade företaget förrän tre år efter det att de avslutade sin
medverkan.

Med avvikelse härifrån får medlemsstaterna kräva att nyckelrevisorer
som är ansvariga för utförandet av en lagstadgad revision avslutar sin
medverkan i den lagstadgade revisionen av det granskade företaget
tidigare än sju år efter datumet för deras respektive utnämning.

Den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget ska inrätta en lämplig
mekanism för gradvis rotation med avseende på de ledande personer
som deltar i en lagstadgad revision, som minst ska omfatta de personer
som är registrerade som lagstadgade revisorer. Rotationsmekanismen
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ska tillämpas i faser och på enskilda personer, inte på hela uppdrags
teamet. Den ska stå i proportion till omfattningen av och komplexiteten
i den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets verksamhet.
En lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag ska kunna visa för den
behöriga myndigheten att en sådan mekanism tillämpas på ett effektivt
sätt och är anpassad till omfattningen av och komplexiteten i den be
rörda lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets verksamhet.
8.
Med avseende på tillämpningen av denna artikel ska revisionsupp
dragets varaktighet räknas från och med det första räkenskapsår som
omfattas av det avtal om revisionsuppdrag där den lagstadgade revisorn
eller revisionsföretaget utsetts för första gången att utföra på varandra
följande lagstadgade revisioner för samma företag av allmänt intresse.
Med avseende på tillämpningen av denna artikel ska revisionsföretaget
inbegripa andra företag som revisionsföretaget har förvärvat eller som
har slagits ihop med det.
Om det, till exempel till följd av företagssammanslagningar, förvärv
eller förändringar av ägarstrukturen, råder osäkerhet om vilket datum
som den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget började utföra på
varandra följande lagstadgade revisioner av företag av allmänt intresse
ska den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget omedelbart rappor
tera sådana oklarheter till den behöriga myndigheten som slutgiltigt ska
fastställa det datum som är relevant vid tillämpningen av första stycket.

Artikel 18
Handlingar som ska överlämnas
Om en lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag ersätts av andra lag
stadgade revisorer eller revisionsföretag ska de förstnämnda uppfylla
kraven i artikel 23.3 i direktiv 2006/43/EG.
Om inte annat följer av artikel 15 ska de avgående lagstadgade reviso
rerna eller revisionsföretagen också ge den tillträdande lagstadgade re
visorn eller det tillträdande revisionsföretaget tillgång till de komplette
rande rapporter som avses i artikel 11 för tidigare år samt uppgifter som
eventuellt lämnats till de behöriga myndigheterna i enlighet med artik
larna 12 och 13.
De tidigare lagstadgade revisorerna eller revisionsföretagen ska kunna
visa de behöriga myndigheterna att sådana upplysningar har lämnats till
den lagstadgade revisor eller det revisionsföretag som tillträder uppdra
get.

Artikel 19
Lagstadgade revisorers eller revisionsbolags entledigande och
avgång
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 38.1 i direktiv
2006/43/EG ska varje behörig myndighet som utsetts av en medlemsstat
i enlighet med artikel 20.2 i den här förordningen vidarebefordra infor
mationen om en lagstadgad revisors eller ett revisionsföretags entledi
gande eller avgång under uppdraget och lämna en tillfredsställande för
klaring till orsakerna till detta till den behöriga myndighet som avses i
artikel 20.1.
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AVDELNING IV
TILLSYN
AV
LAGSTADGADE
REVISORER
ELLER
REVISIONSFÖRETAG SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION AV
FÖRETAG AV ALLMÄNT INTRESSE
KAPITEL I

Behöriga myndigheter
Artikel 20
Utseende av behöriga myndigheter
1.
Behöriga myndigheter som ska ansvara för utförandet av de upp
gifter som föreskrivs i denna förordning och se till att bestämmelserna i
förordningen tillämpas ska utses bland följande:
a) Den behöriga myndighet som avses i artikel 24.1 i direktiv
2004/109/EG.
b) Den behöriga myndighet som avses i artikel 24.4 h i direktiv
2004/109/EG.
c) Den behöriga myndighet som avses i artikel 32 i direktiv
2006/43/EG.
2.
Med avvikelse från punkt 1 får medlemsstaterna besluta att ansva
ret för att se till att alla eller delar av bestämmelserna i avdelning III i
denna förordning tillämpas ska, när så är lämpligt, anförtros de behöriga
myndigheter som avses i
a) artikel 48 i direktiv 2004/39/EG,
b) artikel 24.1 i direktiv 2004/109/EG,
c) artikel 24.4 h i direktiv 2004/109/EG,
d) artikel 20 i direktiv 2007/64/EG,
e) artikel 30 i direktiv 2009/138/EG,
f) artikel 4.1 i direktiv 2013/36/EU,
eller andra myndigheter utsedda enligt nationell rätt.
3.
Om fler än en behörig myndighet har utsetts i enlighet med punk
terna 1 och 2, ska dessa myndigheter organiseras på ett sådant sätt att
deras uppgifter är tydligt åtskilda.
4.
Punkterna 1, 2 och 3 ska gälla utan att det påverkar medlems
staternas rätt att inrätta separata rättsliga och administrativa förfaranden
för utomeuropeiska länder och territorier med vilka den medlemsstaten
upprätthåller särskilda förbindelser.
5.
Medlemsstaterna ska informera kommissionen om vilka behöriga
myndigheter som utsetts med avseende på tillämpningen av denna för
ordning.
Kommissionen ska sammanställa och offentliggöra denna information.
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Artikel 21
Villkor för oberoende
De behöriga myndigheterna ska vara oberoende från lagstadgade revi
sorer och revisionsföretag.
De behöriga myndigheterna får höra sakkunniga som avses i artikel 26.1
c i syfte att utföra särskilda uppgifter och får även biträdas av sakkun
niga när detta är viktigt för att de ska kunna utföra sina uppgifter på ett
korrekt sätt. I sådana fall får de sakkunniga inte medverka i besluts
fattande.
En person får inte vara medlem i det styrande organet eller ansvara för
dessa myndigheters beslutsfattande om den personen under sin med
verkan eller under de tre senaste åren
a) har utfört lagstadgad revision,
b) har innehaft rösträttigheter i ett revisionsföretag,
c) har varit ledamot av ett revisionsföretags förvaltnings-, ledningseller kontrollorgan,
d) har varit partner till, anställd hos eller på annat sätt anlitats av ett
revisionsföretag.
Myndigheternas finansiering ska vara säker och fri från otillbörlig på
verkan från lagstadgade revisorer eller revisionsföretag.

Artikel 22
Tystnadsplikt i förhållande till de behöriga myndigheterna
Tystnadsplikt ska gälla för alla personer som är eller har varit anställda
hos eller enskilt anlitade av eller som har medverkat i styrningen av
behöriga myndigheter eller någon annan myndighet eller något annat
organ till vilken uppgifter har delegerats enligt artikel 24 i denna för
ordning. Information som omfattas av tystnadsplikt får inte röjas för
andra personer eller myndigheter utom när detta följer av de skyldighe
ter som föreskrivs i denna förordning eller lagar, bestämmelser eller
administrativa förfaranden i en medlemsstat.

Artikel 23
De behöriga myndigheternas befogenheter
1.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 26 får de behöriga
myndigheterna eller andra offentliga myndigheter i medlemsstaterna inte
påverka innehållet i revisionsberättelser när de fullgör sina uppgifter
enligt denna förordning.
2.
Medlemsstaterna ska se till att de behöriga myndigheterna tilldelas
alla de tillsyns- och undersökningsbefogenheter som de behöver för att
utöva sina uppgifter enligt denna förordning i enlighet med bestämmel
serna i kapitel VII i direktiv 2006/43/EG.
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3.
De befogenheter som avses i punkt 2 i denna artikel ska åtmin
stone omfatta befogenheten att
a) ha tillgång till uppgifter om den lagstadgade revisionen eller andra
dokument som innehas av lagstadgade revisorer eller revisionsföre
tag, i alla former som är relevanta för att de ska kunna utföra sina
uppgifter, och att ta emot kopior av eller själva kopiera sådana
dokument,
b) erhålla upplysningar om den lagstadgade revisionen från varje per
son,
c) genomföra kontroller på plats av lagstadgade revisorer eller revi
sionsföretag,
d) överlämna ärenden till åtal,
e) utse sakkunniga att utföra kontroller eller utredningar,
f) vidta de administrativa åtgärder och påföra de sanktioner som avses i
artikel 30a i direktiv 2006/43/EG.
De behöriga myndigheterna får utnyttja de befogenheter som avses i
första stycket endast i förhållande till
a) lagstadgade revisorer och revisionsföretag som utför lagstadgad re
vision av företag av allmänt intresse,
b) personer som medverkar i verksamheten för lagstadgade revisorer
och revisionsföretag som utför lagstadgad revision av företag av
allmänt intresse,
c) granskade företag av allmänt intresse, deras dotterföretag och närs
tående tredje parter,
d) de tredje parter till vilka lagstadgade revisorer och revisionsföretag
som utför lagstadgad revision av företag av allmänt intresse outsour
car vissa uppgifter eller viss verksamhet, och
e) andra personer som på annat sätt har samband med eller är knutna
till lagstadgade revisorer och revisionsföretag som utför lagstadgad
revision av företag av allmänt intresse.
4.
Medlemsstaterna ska se till att de behöriga myndigheterna kan
utöva sina undersökningsbefogenheter
a) direkt,
b) i samarbete med andra myndigheter,
c) genom hänvändelse till de behöriga rättsliga myndigheterna.
5.
De behöriga myndigheternas tillsyns- och utredningsbefogenheter
ska utövas i full överensstämmelse med nationell rätt, särskilt med
principerna om respekt för privatlivet och rätten till försvar.
6.
De behöriga myndigheternas behandling av personuppgifter under
utövandet av sina tillsyns- och utredningsbefogenheter enligt denna ar
tikel ska ske i enlighet med direktiv 95/46/EG.
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Artikel 24
Delegering av uppgifter
1.
Medlemsstaterna får delegera eller tillåta att de behöriga myndig
heter som avses i artikel 20.1 delegerar alla uppgifter som måste utföras
enligt denna förordning till andra myndigheter eller organ som utses
eller på annat sätt bemyndigas genom lag att utföra sådana uppgifter,
med undantag för uppgifter rörande
a) det kvalitetskontrollsystem som avses i artikel 26,
b) de utredningar som avses i artikel 23 i denna förordning och arti
kel 32 i direktiv 2006/43/EG och som följer av detta kvalitetskon
trollsystem eller av ett hänskjutande från en annan myndighet, och
c) sanktioner och åtgärder, som avses i kapitel VII i direktiv
2006/43/EG rörande kvalitetskontroller eller utredning av lagstad
gade revisioner av företag av allmänt intresse.
2.
Varje uppgift som utförs av andra myndigheter eller organ ska
vara uttryckligen delegerad av den behöriga myndigheten. I delege
ringen ska anges vilka uppgifter som delegeras och på vilka villkor
de ska utföras.
När den behöriga myndigheten delegerar uppgifter till andra myndighe
ter eller organ ska den kunna återta dessa behörigheter från fall till fall.
3.
Myndigheterna eller organen ska vara organiserade på ett sådant
sätt att det inte uppstår några intressekonflikter. Det yttersta ansvaret för
övervakningen av efterlevnaden av denna förordning och av de genom
förandeåtgärder som antas enligt denna förordning ska ligga hos den
delegerande behöriga myndigheten.
Den behöriga myndigheten ska underrätta kommissionen och de behö
riga myndigheterna i medlemsstaterna om alla överenskommelser som
har gjorts i fråga om delegering av uppgifter, inbegripet de exakta vill
koren för hur sådana delegeringar ska ske.
4.
Med avvikelse från punkt 1 får medlemsstaterna besluta att dele
gera de uppgifter som avses i punkt 1 c till en annan myndighet eller ett
annat organ som utses eller på annat sätt bemyndigas genom lagstiftning
att utföra sådana uppgifter när majoriteten av de personer som deltar i
ledningen av den berörda myndigheten eller det berörda organet är
oberoende gentemot revisorskåren.

Artikel 25
Samarbete med andra behöriga myndigheter på nationell nivå
Behöriga myndigheter som utses i enlighet med artikel 20.1 och, i
förekommande fall, myndigheter som en sådan behörig myndighet har
delegerat uppgifter till, ska samarbeta på nationell nivå med
a) de behöriga myndigheter som avses i artikel 32.4 i direktiv
2006/43/EG,
b) de myndigheter som avses i artikel 20.2, oavsett om de har utsetts
som behöriga myndigheter med avseende på tillämpningen av denna
förordning eller inte,
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c) de finansunderrättelseenheter och behöriga myndigheter som avses i
artiklarna 21 och 37 i direktiv 2005/60/EG.
Inom ramen för sådant samarbete ska tystnadsplikt enligt artikel 22 i
den här förordningen gälla.

KAPITEL II

Kvalitetssäkring, marknadsövervakning och insyn i de behöriga
myndigheterna
Artikel 26
Kvalitetssäkring
1.

I denna artikel gäller följande definitioner:

a) inspektioner: kvalitetskontroll av lagstadgade revisorer och revisions
företag, som leds av en inspektör och som inte utgör en utredning i
den mening som avses i artikel 32.5 i direktiv 2006/43/EG.
b) inspektör: en kontrollant som uppfyller de krav som anges i punkt 5
första stycket a i denna artikel, och som är anställd hos eller på annat
sätt anlitas av en behörig myndighet.
c) sakkunnig: en fysisk person som har särskild kunskap om finans
marknader, finansiell rapportering, revision eller andra områden som
är relevanta för inspektioner, även yrkesrevisorer som utför lagstad
gad revision.
2.
De behöriga myndigheter som utses enligt artikel 20.1 ska inrätta
ett effektivt kvalitetskontrollsystem.
De ska utföra kvalitetskontroller av lagstadgade revisorer och revisions
företag som utför lagstadgad revision av företag av allmänt intresse på
grundval av en analys av riskerna och
a) minst vart tredje år i fall då lagstadgade revisorer och revisionsföre
tag utför lagstadgad revision av andra företag av allmänt intresse än
de som anges i artikel 2.17 och artikel 2.18 i direktiv 2006/43/EG
och
b) minst vart sjätte år i andra fall än de som avses i led a.
3.

Den behöriga myndigheten ska ha följande ansvar:

a) Godkännande och ändringar av inspektionsmetoder, inklusive in
spektions- och uppföljningsmanualer, rapporteringsmetoder och pro
gram för regelbundna inspektioner.
b) Godkännande och ändringar av inspektionsrapporter och uppfölj
ningsrapporter.
c) Godkännande och utseende av inspektörer för varje inspektion.
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Den behöriga myndigheten ska anslå tillräckliga resurser för kvalitets
kontrollsystemet.
4.
Den behöriga myndigheten ska organisera kvalitetskontrollsyste
met på ett sådant sätt att det är oberoende i förhållande till de granskade
lagstadgade revisorerna och revisionsföretagen.
Den behöriga myndigheten ska se till att lämpliga riktlinjer och för
faranden för personalens, inklusive inspektörernas, oberoende och ob
jektivitet samt för förvaltningen av kvalitetskontrollsystemet införs.
5.
Den behöriga myndigheten ska uppfylla följande kriterier när den
utser inspektörer:
a) Inspektörerna ska ha lämplig yrkesutbildning och relevanta erfaren
heter av lagstadgad revision och ekonomisk rapportering samt sär
skild utbildning i kvalitetskontroll.
b) Yrkesrevisorer som utför lagstadgad revision eller som är anställda
eller på annat sätt knutna till en lagstadgad revisor eller ett revisions
företag ska inte tillåtas arbeta som inspektörer.
c) En person som varit partner i, anställd hos eller på annat sätt varit
knuten till en lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag ska inte
tillåtas arbeta som inspektör i en inspektion av den lagstadgade
revisorn eller det revisionsföretaget innan minst tre år har förflutit
sedan detta förhållande upphörde.
d) Inspektörerna ska intyga att det inte föreligger någon intressekonflikt
mellan dem och den lagstadgade revisor eller det revisionsföretag
som ska inspekteras.
Med avvikelse från punkt 1 b får en behörig myndighet anlita sakkun
niga för utförandet av vissa inspektioner när antalet inspektörer vid
myndigheten inte är tillräckligt. Den behöriga myndigheten får också
bistås av sakkunniga när detta krävs för att en inspektion ska kunna
utföras på lämpligt sätt. I sådana fall ska de behöriga myndigheterna och
de sakkunniga uppfylla kraven i denna punkt. Sakkunniga får inte med
verka i styrningen av, eller vara anställda eller på annat sätt anlitade av
branschsammanslutningar och -organ men får vara medlemmar i sådana
sammanslutningar eller organ.
6.

Inspektionerna ska minst omfatta

a) en utvärdering av utformningen av den lagstadgade revisorns eller
revisionsföretagets interna kvalitetskontrollsystem,
b) en godtagbar verifiering av rutiner och en granskning av gransk
ningsdokumentation för företag av allmänt intresse för att säkerställa
att det interna kvalitetskontrollsystemet fungerar,
c) när det gäller de inspektionsresultat som avses i leden a och b i
denna punkt, en bedömning av innehållet i den senaste rapporten
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om öppenhet och insyn som offentliggjorts av den lagstadgade revi
sorn eller revisionsföretaget i enlighet med artikel 13.
7.
Åtminstone följande riktlinjer och rutiner för intern kvalitetskont
roll hos den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget ska granskas:
a) Den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets efterlevnad av
tillämpliga revisions- och kvalitetskontrollstandarder, krav på etik
och opartiskhet och självständighet, inklusive kraven i kapitel IV i
direktiv 2006/43/EG och artiklarna 4 och 5 i denna förordning, samt
den berörda medlemsstatens relevanta lagar och andra författningar.
b) De utnyttjade resursernas kvantitet och kvalitet, inklusive en kontroll
av efterlevnaden av de krav på fortbildning som anges i artikel 13 i
direktiv 2006/43/EG.
c) Efterlevnaden av de krav på revisionsarvoden som fastställs i artikel 4
i denna förordning.
För att verifiera efterlevnaden ska revisionshandlingar väljas ut på
grundval av en analys av risken för att den lagstadgade revisionen
inte har genomförts på ett lämpligt sätt.
De behöriga myndigheterna ska också regelbundet se över de metoder
som lagstadgade revisorer och revisionsföretag använder för att utföra
lagstadgad revision.
Utöver den inspektion som omfattas av första stycket ska de behöriga
myndigheterna ha befogenhet att utföra andra inspektioner.
8.
Innan inspektionsrapporten slutförs ska de resultat och slutsatser
från inspektionerna som rekommendationerna grundas på, inklusive re
sultaten och slutsatserna från rapporter om öppenhet och insyn, delges
och diskuteras med den lagstadgade revisor eller det revisionsföretag
som granskats.
De granskade lagstadgade revisorerna eller revisionsföretagen ska ge
nomföra rekommendationerna från inspektionerna inom en rimlig tids
period som fastställs av den behöriga myndigheten. Om rekommenda
tionerna avser den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets interna
kvalitetskontrollsystem får en sådan tidsperiod inte överstiga tolv må
nader.
9.
Inspektionen ska leda till en rapport som ska innehålla de vikti
gaste slutsatserna och rekommendationerna från granskningen av kva
litetskontrollsystemet.

Artikel 27
Övervakning av kvalitet och konkurrens på marknaden
1.
De behöriga myndigheter som utsetts enligt artikel 20.1 och, om
så är lämpligt, Europeiska konkurrensnätverket ska regelbundet följa
utvecklingen på marknaden för lagstadgad revision av företag av all
mänt intresse och särskilt bedöma följande faktorer:
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a) Risker till följd av stor förekomst av kvalitetsbrister hos en lagstad
gad revisor eller ett revisionsföretag, däribland systematiska brister
inom ett nätverk av revisionsföretag, som kan leda till nedläggning
av något revisionsföretag, störningar i tillhandahållandet av lagstad
gad revision, såväl störningar inom en viss sektor som sektorsöver
skridande störningar, ytterligare riskackumulering i fråga om brister i
revisionen samt hur detta påverkar den allmänna stabiliteten inom
finanssektorn.

b) Marknadskoncentrationen, även inom specifika sektorer.

c) Hur väl revisionskommittéer utfört sitt arbete.

d) Behov av att vidta åtgärder för att minska de risker som avses i led
a.

2.
Senast den 17 juni 2016, och minst vart tredje år därefter, ska
varje behörig myndighet och Europeiska konkurrensnätverket utarbeta
en rapport om utvecklingen på marknaden för att tillhandahålla lagstad
gade revisionstjänster till företag av allmänt intresse och överlämna den
till CEAOB, Esma, EBA, Eiopa och kommissionen.

Kommissionen ska efter samråd med CEAOB, Esma, EBA och Eiopa
använda dessa rapporter som underlag för att utarbeta en gemensam
rapport om den utvecklingen på unionsnivå. Den gemensamma rappor
ten ska överlämnas till rådet, Europeiska centralbanken och ESRB samt,
när så är lämpligt, till Europaparlamentet.

Artikel 28
Insyn i de behöriga myndigheterna
För de behöriga myndigheterna ska öppenhet och insyn gälla, och de
ska åtminstone offentliggöra följande:

a) Årliga verksamhetsrapporter om sina uppgifter enligt denna förord
ning.

b) Årliga arbetsprogram för sina uppgifter enligt denna förordning.

c) En årlig rapport om de övergripande resultaten av kvalitetskontroll
systemet. Rapporten ska innehålla information om utfärdade rekom
mendationer, uppföljning av rekommendationer, vidtagna tillsyns
åtgärder och beslutade sanktioner. Den ska också innehålla kvantita
tiv information och andra viktiga resultatuppgifter om ekonomiska
resurser och personal samt kvalitetskontrollsystemets effektivitet och
ändamålsenlighet.

d) Aggregerad information om de resultat och slutsatser från inspektio
ner som avses i artikel 26.8 första stycket. Medlemsstaterna får kräva
att sådana resultat och slutsatser om enskilda inspektioner offentlig
görs.
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KAPITEL III

Samarbete mellan behöriga myndigheter samt förbindelser med
tillsynsmyndigheter på unionsnivå
Artikel 29
Skyldighet att samarbeta
Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska vid behov samarbeta med
varandra för att fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning, även i
fall där det beteende som utreds inte utgör någon överträdelse av den
berörda medlemsstatens lagstiftning och andra författningar.

Artikel 30
Inrättande av CEAOB
1.
Utan att det påverkar organisationen av den nationella tillsynen av
revision ska samarbetet mellan de behöriga myndigheterna ske inom
ramen för CEAOB.
2.
CEAOB ska vara sammansatt av en ledamot från varje medlems
stat som ska vara företrädare på hög nivå från de behöriga myndigheter
som avses i artikel 32.1 i direktiv 2006/43/EG samt en ledamot som
utses av Esma, nedan kallade ledamöterna.
3.
EBA och Eiopa ska inbjudas att delta i CEAOB:s möten som
observatörer.
4.
CEAOB ska sammanträda regelbundet och, vid behov, på begäran
av kommissionen eller en medlemsstat.
5.
Varje ledamot i CEAOB ska ha en röst, med undantag för den
ledamot som utses av Esma som inte ska ha rösträtt. Om inget annat
anges ska CEAOB fatta beslut med enkel majoritet av sina ledamöter.
6.
CEAOB:s ordförande ska väljas från en förteckning över sökande
som företräder de behöriga myndigheter som avses i artikel 32.1 i
direktiv 2006/43/EG, eller avsättas, i båda fallen med två tredjedelars
majoritet av ledamöterna. Ordföranden ska väljas för fyra år. Ordfö
randen får inte inneha posten flera på varandra följande mandatperioder,
men får återväljas efter ett uppehåll på fyra år.
Vice ordföranden ska utses eller avsättas av kommissionen.
Ordföranden och vice ordföranden ska inte ha rösträtt.
Om ordföranden avgår eller avsätts innan dennes mandatperiod löpt ut
ska vice ordföranden fungera som ordförande fram till CEAOB:s nästa
möte som ska välja en ordförande för återstoden av mandatperioden.
7.

CEAOB ska

a) underlätta utbytet av information, sakkunskap och bästa praxis för
genomförandet av denna förordning och direktiv 2006/43/EG,
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b) på begäran ge kommissionen och de behöriga myndigheterna sak
kunnig rådgivning i frågor rörande genomförandet av denna förord
ning och direktiv 2006/43/EG,
c) bidra till den tekniska utvärderingen av offentliga tillsynssystem i
tredjeländer och till det internationella samarbetet mellan medlems
stater och tredjeländer på det området, såsom avses i artiklarna 46.2
och 47.3 i direktiv 2006/43/EG,
d) bidra till den tekniska granskningen av internationella revisionsstan
darder, inbegripet förfaranden för utarbetandet av dessa, inför deras
antagande på unionsnivå,
e) bidra till en förbättring av samarbetsmekanismerna för tillsynen av
lagstadgade revisorer och revisionsföretag för företag av allmänt
intresse eller de nätverk som dessa lagstadgade revisorer och revi
sionsföretag tillhör,
f) utföra andra samordnande uppgifter i de fall som anges i denna
förordning eller direktiv 2006/43/EG.
8.
Med avseende på utförandet av de uppgifter som avses i punkt 7 c
ska CEAOB begära bistånd av Esma, EBA eller Eiopa i den mån dess
begäran är kopplad till internationellt samarbete mellan medlemsstater
och tredjeländer på området för lagstadgad revision av företag av all
mänt intresse som står under tillsyn av dessa europeiska tillsynsmyn
digheter. Om sådant bistånd begärs ska Esma, EBA eller Eiopa bistå
CEAOB med denna uppgift.
9.
Vid utförandet av sina uppgifter får CEAOB anta icke-bindande
riktlinjer eller uttalanden.
Kommissionen ska offentliggöra de riktlinjer och utlåtanden som anta
gits av CEAOB.
10.
CEAOB ska när så är lämpligt åta sig alla befintliga och på
gående uppgifter från Europeiska gruppen av tillsynsorgan för revisorer
(EGAOB) som inrättades genom beslut 2005/909/EG.
11.
CEAOB får inrätta permanenta eller tillfälliga undergrupper för
att undersöka specifika frågor enligt de behörighetsregler som CEAOB
fastställt. Deltagande i diskussionerna i undergrupperna får utvidgas till
att omfatta behöriga myndigheter från länder i Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) på området tillsyn av revision eller genom
inbjudan från fall till fall till behöriga myndigheter från länder utanför
unionen och EES, efter godkännande från CEAOBS ledamöter. Delta
gande av en behörig myndighet från ett land utanför unionen och EES
får omfattas av en tidsbegränsning.
12.
CEAOB ska inrätta en undergrupp för att utföra de uppgifter som
avses i punkt 7 c. Den gruppens ordförande ska vara den ledamot som
utsetts av Esma enligt punkt 2.
13.
På begäran av minst tre ledamöter eller på eget initiativ får
CEAOB:s ordförande, när detta anses ändamålsenligt och/eller nödvän
digt, bjuda in sakkunniga, inbegripet yrkesutövare, med särskild kom
petens i ett ämne på dagordningen att delta i CEAOB:s eller dess
undergruppers överläggningar som observatörer. CEAOB får bjuda in
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företrädare för behöriga myndigheter från tredjeländer som har kom
petens på området för tillsyn av revisorer att delta i CEAOB:s eller
undergruppens överläggningar som observatörer.
14.
CEAOB:s sekretariat ska tillhandahållas av kommissionen. Kost
naderna för CEAOB ska ingå i kommissionens beräkningar.
15.
Ordföranden ska utarbeta en preliminär dagordning för varje
möte i CEAOB med vederbörligt beaktande av skriftliga bidrag från
ledamöterna.
16.
Ordföranden eller, om han eller hon är frånvarande, vice ordfö
randen ska meddela CEAOB:s åsikter eller ståndpunkter enbart efter
ledamöternas godkännande.
17.

CEAOB:s diskussioner ska inte vara offentliga.

18.

CEAOB ska själv anta sin arbetsordning.

Artikel 31
Samarbete avseende kvalitetskontroll, utredningar och kontroller
på plats
1.
De behöriga myndigheterna ska vidta åtgärder för att säkerställa ett
effektivt samarbete på unionsnivå med avseende på kvalitetskontroll.
2.
Den behöriga myndigheten i en medlemsstat får begära bistånd av
den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat när det gäller kva
litetskontroll av lagstadgade revisorer eller revisionsföretag som ingår i
ett nätverk vars verksamhet är av en betydande omfattning i den anmo
dade medlemsstaten.
3.
Om en behörig myndighet tar emot en begäran från en behörig
myndighet i en annan medlemsstat om att få bistå vid en kvalitetskont
roll av lagstadgade revisorer eller revisionsföretag som ingår i ett nät
verk vars verksamhet är av betydande omfattning i den medlemsstaten,
ska den låta den begärande myndigheten bistå vid en sådan kvalitets
kontroll.
Den begärande behöriga myndigheten ska emellertid inte ha rätt att få
tillgång till uppgifter som kan strida mot nationella säkerhetsregler eller
skada den anmodade medlemsstatens suveränitet, säkerhet eller all
männa ordning.
4.
När en behörig myndighet finner att verksamhet som strider mot
bestämmelserna i denna förordning pågår eller har pågått på en annan
medlemsstats territorium, ska den på ett så specifikt sätt som möjligt
underrätta den behöriga myndigheten i den medlemsstaten om detta.
Den behöriga myndigheten i den senare medlemsstaten ska vidta lämp
liga åtgärder. Den ska meddela den underrättande behöriga myndigheten
resultatet av dessa åtgärder och så långt det är möjligt också viktiga
händelser under ärendets gång.
5.
En behörig myndighet i en medlemsstat får begära att en utredning
görs av den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat och på
dennas territorium.
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Den får också begära att tjänstemän från den egna myndigheten tillåts
att under utredningen åtfölja tjänstemännen från den andra medlems
statens behöriga myndighet, även vid kontroller på plats.
Det övergripande ansvaret för utredningen eller kontrollen ska hela tiden
ligga på den medlemsstat på vars territorium den genomförs.
6.
Den anmodade behöriga myndigheten får vägra att efterkomma en
begäran om utredning enligt punkt 5 första stycket, eller en begäran om
att tjänstemän från en behörig myndighet i en annan medlemsstat ska
tillåtas följa med de egna tjänstemännen enligt punkt 5 andra stycket om
a) en sådan utredning eller kontroll på plats kan strida mot nationella
säkerhetsregler eller skada den anmodade medlemsstatens suveräni
tet, säkerhet eller allmänna ordning, eller
b) rättsliga förfaranden redan har inletts vid den anmodade medlems
statens myndigheter rörande samma handlingar och mot samma per
soner, eller
c) den anmodade medlemsstatens myndigheter redan har meddelat ett
slutligt avgörande rörande samma handlingar och mot samma perso
ner.
7.
Vid en kvalitetskontroll eller en utredning med gränsöverskridande
verkan får de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna
vända sig med en gemensam begäran till CEAOB om att samordna
kontrollen eller utredningen.

Artikel 32
Kollegier av behöriga myndigheter
1.
För att underlätta utförandet av de uppgifter som avses i artiklarna
26 och 31.4–31.6 i den här förordningen och artikel 30 i direktiv
2006/43/EG när det gäller specifika lagstadgade revisorer, revisionsföre
tag eller deras nätverk får kollegier inrättas med deltagande av den
behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten och av andra behöriga myn
digheter förutsatt att
a) den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget utför lagstadgad
revision av företag av allmänt intresse inom den berörda medlems
statens jurisdiktion, eller
b) en filial som utgör en del av revisionsföretaget är etablerad inom den
berörda medlemsstatens jurisdiktion.
2.
När det gäller specifika lagstadgade revisorer eller revisionsföretag
ska den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten agera som kon
taktperson.
3.
När det gäller specifika nätverk får de behöriga myndigheterna i
de medlemstater där nätverket har verksamhet av betydande omfattning
begära att CEAOB inrättar ett kollegium med deltagande av de begä
rande behöriga myndigheterna.
4.
Inom 15 arbetsdagar efter det att kollegiet av behöriga myndighe
ter med avseende på ett specifikt nätverk inrättats ska dess medlemmar
utse en kontaktperson. Om någon överenskommelse inte kan nås ska
CEAOB utse en kontaktperson bland kollegiets medlemmar.
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Medlemmarna i kollegiet ska se över valet av kontaktperson minst vart
femte år för att säkerställa att den utsedda kontaktpersonen fortfarande
är den mest lämpliga innehavaren av den ställningen.
5.
Kontaktpersonen ska vara ordförande för kollegiets möten, sam
ordna dess verksamhet och säkerställa ett effektivt informationsutbyte
mellan medlemmarna i kollegiet.
6.
Kontaktpersonen ska inom tio arbetsdagar efter att ha blivit utsedd
upprätta skriftliga samordningsarrangemang inom kollegiet i följande
avseenden:
a) Information som ska utbytas mellan de behöriga myndigheterna.
b) De fall då de behöriga myndigheterna ska samråda med varandra.
c) De fall då de behöriga myndigheterna får delegera tillsynsuppgifter
enligt artikel 33.
7.
Om ingen överenskommelse kan nås beträffande de skriftliga sam
ordningsarrangemangen enligt punkt 6 får vilken medlem i kollegiet
som helst hänskjuta ärendet till CEAOB. Kontaktpersonen ska på lämp
ligt sätt beakta CEAOB:s råd beträffande de skriftliga samordnings
arrangemangen innan den godkänner deras slutliga utformning. De
skriftliga samordningsarrangemangen ska redovisas i ett dokument
som innehåller fullständiga motiveringar till varje betydande avvikelse
från CEAOB:s råd. Kontaktpersonen ska översända de skriftliga sam
ordningsarrangemangen till kollegiets medlemmar och till CEAOB.

Artikel 33
Delegering av uppgifter
Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten får delegera någon eller
några av sina uppgifter till den behöriga myndigheten i en annan med
lemsstat, förutsatt att den myndigheten godkänner detta. En sådan dele
gering ska inte påverka den delegerande behöriga myndighetens ansvar.

Artikel 34
Konfidentialitet och tystnadsplikt med avseende på samarbete
mellan behöriga myndigheter
1.
Tystnadsplikt ska gälla alla personer som arbetar eller har arbetat
för organ som ingår i en sådan samarbetsram mellan behöriga myndig
heter som avses i artikel 30. Information som omfattas av tystnadsplikt
får inte lämnas ut till någon annan person eller myndighet utom när så
krävs i samband med rättsliga åtgärder eller enligt unionsrätt eller na
tionell rätt.
2.
Artikel 22 får inte hindra organ som ingår i en sådan samarbets
ram mellan behöriga myndigheter som avses i artikel 30 och de behö
riga myndigheterna från att utbyta konfidentiell information. All infor
mation som utbyts ska anses omfattas av den tystnadsplikt som personer
som arbetar eller har arbetat för behöriga myndigheter är bundna av.
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3.
All information som utbyts enligt denna förordning mellan organ
som ingår i en sådan samarbetsram mellan behöriga myndigheter som
avses i artikel 30 och behöriga myndigheter och andra myndigheter och
organ ska behandlas som konfidentiell utom då sådant utlämnande av
uppgifter krävs enligt unionsrätt eller nationell rätt.

Artikel 35
Skydd av personuppgifter
1.
Medlemsstaterna ska tillämpa direktiv 95/46/EG på behandling av
personuppgifter som utförs i medlemsstaterna i enlighet med denna för
ordning.
2.
Förordning (EG) nr 45/2001 ska tillämpas på behandling av per
sonuppgifter som utförs av CEAOB, Esma, EBA och Eiopa inom ramen
för denna förordning och direktiv 2006/43/EG.

KAPITEL IV

Samarbete med myndigheter i tredjeländer och med internationella
organisationer och organ
Artikel 36
Avtal om informationsutbyte
1.
De behöriga myndigheterna får endast ingå samarbetsavtal om
utbyte av information med behöriga myndigheter i tredjeländer om
den utlämnade informationen omfattas av garantier om tystnadsplikt i
de berörda tredjeländerna som minst motsvarar dem som föreskrivs i
artiklarna 22 och 34. De behöriga myndigheterna ska omedelbart infor
mera CEAOB om sådana avtal och anmäla dem till kommissionen.
Information får endast utbytas enligt denna artikel när sådant infor
mationsutbyte krävs för att dessa behöriga myndigheter ska kunna full
göra sina uppgifter enligt denna förordning.
När sådant informationsutbyte omfattar överföring av personuppgifter
till tredjeland ska medlemsstaterna iaktta kraven i direktiv 95/46/EG
och CEAOB ska iaktta kraven i förordning (EG) nr 45/2001.
2.
De behöriga myndigheterna ska samarbeta med de behöriga myn
digheterna eller andra berörda organ i tredjeländer när det gäller kva
litetskontroller och utredningar av lagstadgade revisorer och revisions
företag. På begäran av en behörig myndighet ska CEAOB bidra till
sådant samarbete och till skapande av konvergens på tillsynsområdet
med tredjeländer.
3.
Om samarbetet eller informationsutbytet rör revisionshandlingar
och andra dokument som innehas av lagstadgade revisorer eller revi
sionsföretag ska artikel 47 i direktiv 2006/43/EG gälla.
4.
CEAOB ska utarbeta riktlinjer om innehållet i samarbetsavtalen
och informationsutbytet enligt denna artikel.
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Artikel 37
Utlämnande av information från tredjeländer
En medlemsstats behöriga myndighet får endast utlämna konfidentiell
information som den mottagit från behöriga myndigheter i tredjeländer
om detta föreskrivs i ett samarbetsavtal och om den har fått uttryckligt
medgivande av den behöriga myndighet som överlämnade informatio
nen och, i tillämpliga fall, om informationen endast utlämnas för de
syften för vilka den behöriga myndigheten givit sitt medgivande, eller
när sådant utlämnande krävs enligt unionsrätt eller nationell rätt.

Artikel 38
Utlämnande av information som överförts till tredjeländer
Den behöriga myndigheten i en medlemsstat ska kräva att konfidentiell
information som lämnats av den till en behörig myndighet i ett tredje
land endast får utlämnas av den berörda myndigheten till tredje parter
eller myndigheter om den har fått uttryckligt medgivande av den behö
riga myndighet som överlämnade informationen i enlighet med sin na
tionella rätt och förutsatt att informationen endast utlämnas i de syften
för vilka den behöriga myndigheten i medlemsstaten gett sitt medgivan
de, eller när sådant utlämnande krävs enligt unionsrätt eller nationell rätt
eller är nödvändigt i samband med rättsliga åtgärder i det tredjelandet.

Artikel 39
Utövande av delegeringen
1.
Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med
förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.
Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9 ska
ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 16 juni
2014. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befo
genhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Dele
geringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med pe
rioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet mot
sätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av
perioden i fråga.
3.
Den delegering av befogenhet som avses i artikel 9 får när som
helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkal
lelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs
i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet
angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som
redan har trätt i kraft.
4.
Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt
delge Europaparlamentet och rådet denna.
5.
En delegerad akt som antas enligt artikel 9 ska träda i kraft endast
om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den
delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten
delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet
och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen
om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två
månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
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Artikel 40
Översyn och rapporter
1.
Kommissionen ska göra en översyn av och utarbeta en rapport om
verksamheten och effektiviteten i det system för samarbete mellan be
höriga myndigheter inom ramen för CEAOB som avses i artikel 30,
särskilt när det gäller utförandet av de uppgifter för CEAOB som fast
ställs i punkt 7 i den artikeln.
2.
Översynen ska beakta den internationella utvecklingen, särskilt när
det gäller att stärka samarbetet med de behöriga myndigheterna i tredje
länder och bidra till en förbättring av samarbetsmekanismerna för till
synen av lagstadgade revisorer och revisionsföretag för företag av all
mänt intresse som ingår i internationella revisionsnätverk. Kommissio
nen ska slutföra sin översyn senast den 17 juni 2019.
3.
Rapporten ska överlämnas till Europaparlamentet och rådet, när så
är lämpligt åtföljd av ett lagstiftningsförslag. Denna rapport ska be
handla de framsteg som gjorts på området för samarbete mellan behö
riga myndigheter inom ramen för CEAOB från det att denna ram bör
jade tillämpas och föreslå ytterligare åtgärder för att stärka effektiviteten
i samarbetet mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter.
4.
Senast den 17 juni 2028 ska kommissionen överlämna en rapport
om tillämpningen av denna förordning till Europaparlamentet och rådet.

Artikel 41
Övergångsbestämmelser
1.
Från och med den 17 juni 2020 får ett företag av allmänt intresse
inte längre ingå eller förlänga ett revisionsuppdrag med en viss lag
stadgad revisor eller ett visst revisionsföretag om den lagstadgade revi
sorn eller det revisionsföretaget vid det datum då denna förordning
träder i kraft har tillhandahållit det företaget av allmänt intresse revi
sionstjänster under minst 20 år i följd.
2.
Från och med den 17 juni 2023 får ett företag av allmänt intresse
inte längre ingå eller förlänga ett revisionsuppdrag med en viss lag
stadgad revisor eller ett visst revisionsföretag om den lagstadgade revi
sorn eller det revisionsföretaget vid det datum då denna förordning
träder i kraft har tillhandahållit det företaget av allmänt intresse revi
sionstjänster under mer än 11 men mindre än 20 år i följd.
3.
Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och 2 får de
revisionsuppdrag som ingicks före den 16 juni 2014 men som fort
farande är i kraft den 17 juni 2016 fortsätta att gälla fram till utgången
av den längsta varaktighetsperiod som avses i artikel 17.1 andra stycket
eller 17.2 b. Artikel 17.4 ska vara tillämplig.
4.
Artikel 16.3 ska endast vara tillämplig på ett revisionsuppdrag
efter det att den period som avses i artikel 17.1 andra stycket har löpt ut.

Artikel 42
Nationella bestämmelser
Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa ett
effektivt genomförande av denna förordning.
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Artikel 43
Upphävande av beslut 2005/909/EG
Beslut 2005/909/EG ska upphöra att gälla.
Artikel 44
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 17 juni 2016.
Artikel 16.6 ska emellertid tillämpas från och med den 17 juni 2017.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla
medlemsstater.

