L 158/196

SV

Europeiska unionens officiella tidning

27.5.2014

DIREKTIV
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/56/EU
av den 16 april 2014
om ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd
redovisning
(Text av betydelse för EES)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 50,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av förslaget till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG (3) fastställs villkoren för godkännande och registrering av
personer som utför lagstadgade revisioner, de regler för opartiskhet och självständighet, objektivitet och yrkesetik
som ska tillämpas på dessa personer samt regler för offentlig tillsyn över dem. Dessa regler behöver emellertid
harmoniseras ytterligare på unionsnivå för att skapa större öppenhet och förutsägbarhet i de krav som ska
tillämpas på dessa personer och för att stärka deras opartiskhet och självständighet och objektivitet när de fullgör
sina uppgifter. Det är också viktigt att höja miniminivån för konvergens med avseende på de revisionsstandarder
på grundval av vilka de lagstadgade revisionerna utförs. För att förbättra investerarskyddet är det dessutom viktigt
att förstärka den offentliga tillsynen av lagstadgade revisorer och revisionsföretag genom att öka unionens offent
liga tillsynsmyndigheters oberoende och ge dem tillräckliga befogenheter, inklusive utredningsbefogenhet och
befogenheten att ålägga sanktioner, i syfte att upptäcka, motverka och förebygga överträdelser av gällande bestäm
melser inom ramen för lagstadgade revisorers och revisionsföretags tillhandahållande av revision.

(2)

Eftersom företag av allmänt intresse har stor betydelse för allmänheten på grund av deras verksamhets storlek och
komplexitet eller på grund av verksamhetens art, måste trovärdigheten i de granskade räkenskaperna från företag
av allmänt intresse förbättras. Därför har de särskilda bestämmelserna för lagstadgad revision av företag av
allmänt intresse som fastställs i direktiv 2006/43/EG vidareutvecklats i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 537/2014 (4). De bestämmelser om lagstadgad revision av företag av allmänt intresse som fastställs i detta
direktiv bör vara tillämpliga på lagstadgade revisorer och revisionsföretag endast i den mån som dessa utför
lagstadgad revision av sådana företag.

(1) EUT C 191, 29.6.2012, s. 61.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 3 april 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 14 april 2014.
(3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redo
visning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157,
9.6.2006, s. 87).
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende revision av företag av
allmänt intresse (se sidan 77 i detta nummer av EUT).
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(3)

I enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) omfattar den inre marknaden ett
område utan inre gränser, där fri rörlighet för varor och tjänster samt etableringsfrihet säkerställs. Det är nödvän
digt att ge lagstadgade revisorer och revisionsföretag möjlighet att utveckla sin verksamhet inom unionen genom
att ge dem möjlighet att erbjuda sina tjänster i en annan medlemsstat än den där de har godkänts. Genom att
lagstadgade revisorer och revisionsföretag får möjlighet att tillhandahålla lagstadgad revision under sitt hemlands
yrkestitel i en värdmedlemsstat tillgodoses framför allt behoven hos de grupper av företag som till följd av det
ökade handelsflödet på den inre marknaden upprättar årsredovisningar i flera medlemsstater och är skyldiga att
låta dem genomgå revision enligt unionsrätten. Genom att undanröja hindren för utvecklingen av lagstadgade
revisionstjänster mellan medlemsstaterna blir det möjligt att skapa en integrerad revisionsmarknad i unionen.

(4)

Lagstadgad revision kräver tillräckliga kunskaper inom områden som bolagsrätt, skatterätt och socialrätt, som kan
variera mellan medlemsstaterna. För att säkerställa kvaliteten i de lagstadgade revisionstjänster som tillhandahålls
inom en medlemsstats territorium bör det därför vara möjligt för den medlemsstaten att införa en kompensa
tionsåtgärd om en lagstadgad revisor som är godkänd i en annan medlemsstat också vill bli godkänd i den
förstnämnda medlemsstaten för att upprätta ett fast etableringsställe där. En sådan åtgärd bör ta hänsyn till den
berörda lagstadgade revisorns yrkeserfarenhet. Den bör inte leda till en oproportionerlig börda för den lagstad
gade revisorn och inte hindra eller avskräcka från tillhandahållandet av lagstadgade revisionstjänster i den
medlemsstat som inför kompensationsåtgärden. Medlemsstaterna bör få godkänna sökande lagstadgade revisorer
på grundval av antingen ett lämplighetsprov eller en anpassningsperiod i enlighet med vad som anges i Europa
parlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG (1). Vid utgången av anpassningsperioden bör den lagstadgade revi
sorn kunna integreras i yrket i värdmedlemsstaten, efter en utvärdering som visar att revisorn har tillägnat sig
yrkeserfarenheter i den medlemsstaten.

(5)

Ansvaret för att tillhandahålla finansiell information bör först och främst ligga på de granskade företagens
ledningar, men lagstadgade revisorer och revisionsföretag kan spela en roll genom att aktivt ifrågasätta ledningens
uppgifter ur ett användarperspektiv. För att förbättra revisionskvaliteten är det således viktigt att lagstadgade revi
sorers och revisionsföretags professionella skepticism gentemot det granskade företaget förstärks. Lagstadgade
revisorer och revisionsföretag bör därför vara medvetna om att det kan förekomma väsentliga felaktigheter till
följd av bedrägeri eller misstag, oberoende av revisorns tidigare erfarenhet av ärlighet och integritet från det
granskade företagets lednings sida.

(6)

Det är särskilt relevant att förstärka opartiskheten och självständigheten som ett väsentligt element vid utförandet
av lagstadgade revisioner. För att förbättra de lagstadgade revisorernas och revisionsföretagens opartiskhet och
självständighet i förhållande till det granskade företaget när de utför lagstadgad revision, bör en lagstadgad revisor
eller ett revisionsföretag samt varje person som direkt eller indirekt kan påverka resultatet av den lagstadgade revi
sionen vara opartisk och självständig i förhållande till det granskade företaget och bör inte delta i det granskade
företagets beslutsprocess. För att upprätthålla sin opartiskhet och självständighet är det också viktigt att de
lagstadgade revisorerna och revisionsföretagen registrerar alla hot mot denna opartiskhet och självständighet samt
de skyddsåtgärder som tillämpats för att minska dessa hot. Om det föreligger ett alltför stort hot mot deras opar
tiskhet och självständighet, trots att skyddsåtgärder för att minska hotet har tillämpats, bör de avsäga sig eller
avstå från revisionsuppdraget.

(7)

Lagstadgade revisorer och revisionsföretag bör vara opartiska och självständiga när de utför lagstadgad revision av
granskade företag, och intressekonflikter bör undvikas. För att fastställa de lagstadgade revisorernas och revisions
företagens opartiskhet och självständighet är det även nödvändigt att ta hänsyn till begreppet ”nätverk” inom vilka
lagstadgade revisorer och revisionsföretag är verksamma. Kravet på opartiskhet och självständighet bör åtmin
stone vara uppfyllt under den period som omfattas av revisionsberättelsen, vilket inbegriper både den period som
omfattas av den årsredovisning eller det årsbokslut som ska revideras och den period under vilken den lagstad
gade revisionen utförs.

(8)

Lagstadgade revisorer, revisionsföretag och deras anställda bör särskilt avstå från att utföra en revision av ett
företag om de har en andel eller ett affärsintresse i företaget, och från att handla med finansiella instrument som
emitteras, garanteras eller på annat sätt stöds av ett granskat företag, med undantag för innehav genom diversifie
rade fondprogram. Den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget bör inte heller medverka i det granskade före
tagets beslutsprocesser. Det bör dessutom vara förbjudet för lagstadgade revisorer, revisionsföretag och deras
anställda som direkt medverkar i det lagstadgade revisionsuppdraget att tillträda befattningar i det granskade före
tagets företagsledning eller styrelse till dess att en lämplig tidsperiod har förflutit sedan revisionsuppdraget avslu
tats.

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255,
30.9.2005, s. 22).
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(9)

Det är viktigt att lagstadgade revisorer och revisionsföretag respekterar sina klienters integritet och rätt till
uppgiftsskydd. De bör därför underställas strikta regler om konfidentialitet och tystnadsplikt, vilka dock inte bör
hindra ett korrekt genomförande av detta direktiv och förordning (EU) nr 537/2014 eller samarbete med
koncernrevisorn under utförande av en revision av koncernredovisning där moderföretaget har sitt säte i ett tred
jeland, under förutsättning att bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (1) följs. Sådana
regler bör emellertid inte tillåta en lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag att samarbeta med myndigheter i
tredjeländer utanför ramen för de samarbetsformer som föreskrivs i kapitel XI i direktiv 2006/43/EG. Bestämmel
serna om konfidentialitet bör även vara tillämpliga på lagstadgade revisorer och revisionsföretag som har upphört
att medverka i en specifik revisionsuppgift.

(10)

En lämplig intern organisation av lagstadgade revisorer och revisionsföretag bör bidra till att förhindra eventuella
hot mot deras opartiskhet och självständighet. Ägare eller aktieägare samt ledningen i ett revisionsföretag bör så
ledes inte ingripa i en lagstadgad revision på ett sätt som äventyrar opartiskheten och självständigheten och objek
tiviteten för en lagstadgad revisor som granskar ett företag av allmänt intresse för revisionsföretagets räkning.
Dessutom bör lagstadgade revisorer och revisionsföretag inrätta lämpliga interna strategier och förfaranden inom
sina organisationer för anställda och andra personer som deltar i lagstadgade revisioner för att säkerställa efter
levnad av de lagstadgade krav som gäller för deras verksamhet. Syftet med sådana strategier och förfaranden bör
särskilt vara att förhindra och hantera eventuella hot mot revisorernas opartiskhet och självständighet och bör
säkerställa de lagstadgade revisionernas kvalitet, integritet och grundlighet. Strategierna och förfarandena bör vara
proportionella mot omfattningen av och komplexiteten hos den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets
verksamhet.

(11)

En lagstadgad revision leder till ett utlåtande om huruvida de granskade företagens årsredovisningar eller
årsbokslut ger en sann och rättvisande bild i enlighet med det relevanta ramverket för finansiell rapportering.
Intressenterna kanske emellertid inte känner till en revisions begränsningar vad gäller exempelvis väsentlighets
principen, urvalsteknik, revisorns roll i avslöjande av bedrägerier och ledningens ansvar, vilket kan ge upphov till
att förväntningar inte infrias. För att minska denna klyfta mellan förväntningar och verklighet är det viktigt att
tydliggöra omfattningen av lagstadgad revision.

(12)

Det är viktigt att säkerställa hög kvalitet i lagstadgade revisioner inom unionen. Alla lagstadgade revisioner bör
därför utföras på grundval av de internationella revisionsstandarder som antagits av kommissionen. Eftersom de
internationella revisionsstandarderna är utformade för att kunna användas av företag av alla storlekar, av alla
typer och inom alla jurisdiktioner, bör de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna vid bedömningen av till
ämpningsområdet för de internationella revisionsstandarderna beakta storleken av och komplexiteten i verksam
heten hos små företag. Inga sådana bestämmelser eller åtgärder som antas av en medlemsstat i detta avseende får
medföra att lagstadgade revisorer eller revisionsföretag inte kan utföra lagstadgade revisioner i enlighet med de
internationella revisionsstandarderna. Medlemsstaterna bör endast få införa ytterligare nationella revisionsförfar
anden eller revisionskrav om de härrör från specifika nationella rättsliga krav som gäller omfattningen av
lagstadgad revision av årsredovisningar eller årsbokslut eller koncernredovisning, dvs. att de kraven inte täcks
genom de antagna internationella revisionsstandarderna, eller om de bidrar till trovärdigheten och kvaliteten i
årsredovisningarna eller årsboksluten och koncernredovisningen. Kommissionen bör även i fortsättningen delta i
övervakningen av innehållet i de internationella revisionsstandarderna och förfarandet för Internationella revisors
förbundets (Ifac) antagande av dessa.

(13)

I fråga om koncernredovisning är det viktigt att det finns en tydlig definition av ansvarsfördelningen mellan de
lagstadgade revisorer som reviderar olika delar av den berörda koncernen. I detta syfte bör koncernrevisorn bära
det fulla ansvaret för revisionsberättelsen.

(14)

För att förbättra trovärdigheten och öppenheten i de kvalitetskontroller som görs inom unionen bör medlemssta
ternas kvalitetskontrollsystem styras av de behöriga myndigheter som medlemsstaterna utser för att säkerställa
den offentliga tillsynen av lagstadgade revisorer och revisionsföretag. Syftet med kvalitetskontrollerna är att före
bygga eller avhjälpa eventuella brister i utförandet av lagstadgade revisioner. För att se till att kvalitetskontrollerna
är tillräckligt omfattande bör de behöriga myndigheterna när de utför kontrollerna ta hänsyn till storleken på och
komplexiteten i verksamheten hos de lagstadgade revisorerna och revisionsföretagen.

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling
av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

27.5.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 158/199

(15)

För att förbättra efterlevnaden av kraven i detta direktiv och i förordning (EU) nr 537/2014 och mot bakgrund av
kommissionens meddelande av den 8 december 2010 om att förstärka sanktionssystemen i den finansiella tjänste
sektorn, bör de behöriga myndigheternas befogenheter att vidta tillsynsåtgärder och deras sanktionsbefogenheter
stärkas. Det bör föreskrivas en möjlighet att ålägga administrativa sanktionsavgifter för lagstadgade revisorer, revi
sionsföretag och företag av allmänt intresse när överträdelser av reglerna konstateras. Det bör råda insyn när det
gäller de sanktioner och åtgärder som beslutas av de behöriga myndigheterna. Beslut om och offentliggörande av
sanktioner bör vara förenliga med de grundläggande rättigheter som fastställs i Europeiska unionens stadga om
de grundläggande rättigheterna, i synnerhet respekt för privatlivet och familjelivet, skydd av personuppgifter och
rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol.

(16)

De behöriga myndigheterna bör kunna ålägga administrativa sanktionsavgifter som har en verkligt avskräckande
verkan, till exempel upp till ett belopp på 1 miljon EUR eller mer när det gäller fysiska personer, och upp till en
viss procentandel av den totala årsomsättningen under det föregående räkenskapsåret när det gäller juridiska
personer eller andra företag. Detta mål kan uppnås bättre genom att man fastställer sanktionsavgifterna i förhål
lande till den finansiella situationen för den person som gör sig skyldig till överträdelsen. Utan att det påverkar
möjligheten att dra tillbaka de berörda lagstadgade revisorernas eller revisionsföretagens godkännande, bör andra
typer av sanktioner med en lämplig avskräckande verkan kunna komma i fråga. I varje fall bör medlemsstaterna
tillämpa identiska kriterier när de fastställer den sanktion som ska åläggas.

(17)

Uppgiftslämnare kan uppmärksamma de behöriga myndigheterna på information som de inte kände till, vilket
hjälper dem att upptäcka och ålägga sanktioner för oegentligheter, inklusive bedrägeri. Uppgiftslämnare kan emel
lertid avskräckas från att berätta vad de vet av rädsla för repressalier, eller sakna incitament att göra detta.
Medlemsstaterna bör därför se till att det finns lämpliga arrangemang för att uppmuntra uppgiftslämnare att slå
larm om eventuella överträdelser av detta direktiv eller förordning (EU) nr 537/2014 och skydda dem mot repres
salier. Medlemsstaterna bör även kunna införa incitament för uppgiftslämnare, men uppgiftslämnarna bör endast
kunna tillgodogöra sig sådana incitament om de avslöjar ny information som de inte är rättsligt skyldiga att
anmäla, och när informationen ger upphov till en sanktion för en överträdelse av detta direktiv eller förordning
(EU) nr 537/2014. Medlemsstaterna bör dock även försäkra sig om att de system som de inför för uppgiftsläm
nare omfattar mekanismer för lämpligt skydd av de personer som anmäls, särskilt när det gäller rätten till skydd
av personuppgifter, förfaranden för att säkerställa deras rätt till försvar och deras rätt att höras innan ett beslut
som berör personen i fråga fattas, liksom rätten till ett effektivt rättsmedel inför en domstol mot ett sådant beslut.
De mekanismer som införs bör också tillhandahålla lämpligt skydd för uppgiftslämnarna, inte endast när det
gäller rätten till skydd av personuppgifter utan också genom att se till att uppgiftslämnarna inte utsätts för otill
börliga repressalier.

(18)

Den offentliga tillsynen av lagstadgade revisorer och revisionsföretag omfattar godkännande och registrering av
lagstadgade revisorer och revisionsföretag, antagande av standarder för yrkesetiska regler och intern kvalitetskont
roll hos revisionsföretag, kontinuerlig fortbildning samt system för kvalitetssäkring, utredning och sanktioner för
lagstadgade revisorer och revisionsföretag. För att öka öppenheten i tillsynen av revisorer och förstärka ansvarig
heten bör varje medlemsstat utse en enda myndighet med ansvar för den offentliga tillsynen av lagstadgade revi
sorer och revisionsföretag. En grundläggande förutsättning för att den offentliga tillsynen av lagstadgade revisorer
och revisionsföretag ska utföras med integritet och fungera på ett effektivt och ordnat sätt är att dessa offentliga
tillsynsmyndigheter är oberoende från revisorskåren. Därför bör de offentliga tillsynsmyndigheterna ledas av
personer som inte är yrkesrevisorer, och medlemsstaterna bör inrätta oberoende och öppna förfaranden för att
välja sådana personer.

(19)

Medlemsstaterna bör kunna skapa undantag från de krav som införs på revisionstjänster när dessa tillhandahålls
kooperativ och sparbanker.

(20)

Medlemsstaterna bör kunna delegera eller tillåta att behöriga myndigheter delegerar sina uppgifter till andra myn
digheter eller organ som är godkända eller utsedda enligt lag. En sådan delegering bör omfattas av ett flertal
villkor, och den berörda behöriga myndigheten bör ha det yttersta ansvaret för tillsynen.
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(21)

Offentliga tillsynsmyndigheter bör ges tillräckliga befogenheter för de ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett
effektivt sätt. Vidare bör de ges tillräckliga personalresurser och finansiella resurser för att utföra sina uppgifter.

(22)

För att tillsynen av lagstadgade revisorer och revisionsföretag som bedriver gränsöverskridande verksamhet eller
som ingår i nätverk ska fungera tillfredsställande måste medlemsstaternas offentliga tillsynsmyndigheter utbyta
information. För att skydda konfidentialiteten i den information som kan komma att utbytas på detta sätt bör
medlemsstaterna införa tystnadsplikt inte bara för de anställda vid de offentliga tillsynsmyndigheterna utan även
för alla personer som de offentliga tillsynsmyndigheterna kan ha delegerat uppgifter till.

(23)

Om det finns en saklig grund att agera, bör revisionskommittén, aktieägarna, de behöriga myndigheter som har
ansvar för tillsynen av lagstadgade revisorer och revisionsföretag eller, när det föreskrivs i nationell rätt, den behö
riga myndighet som har ansvar för tillsynen av företag av allmänt intresse, ha befogenhet att inleda förfaranden
om entledigande av den berörda revisorn vid en nationell domstol.

(24)

Revisionskommittéer eller organ med motsvarande uppgifter som en revisionskommitté inom det granskade före
taget av allmänt intresse fyller en avgörande funktion genom att bidra till en lagstadgad revision av hög kvalitet.
Därför är det särskilt viktigt att förstärka revisionskommitténs oberoende och tekniska kompetens genom att
kräva att majoriteten av ledamöterna i revisionskommittén är oberoende, att minst en ledamot har erfarenhet av
och kunskap om revision och/eller redovisning. I kommissionens rekommendation av den 15 februari 2005 om
uppgifter för företagsexterna styrelseledamöter eller styrelseledamöter med tillsynsfunktion (1) i börsnoterade
bolag och om styrelsekommittéer anges hur revisionskommittéer bör inrättas och fungera. Med tanke på storleken
på styrelserna för företag med begränsat börsvärde och små och medelstora företag av allmänt intresse, är det
emellertid lämpligt att föreskriva att de uppgifter som tilldelas revisionskommittéer eller organ med motsvarande
uppgifter som en revisionskommitté får utföras av förvaltnings- eller ledningsorganet i dess helhet. Företag av
allmänt intresse som är företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) eller alternativa
investeringsfonder bör också undantas från kravet att ha en revisionskommitté. Genom detta undantag tas det
hänsyn till att i de fall där verksamheten i företaget för kollektiva investeringar endast går ut på att sammanföra
tillgångar, är inte inrättande av en revisionskommitté lämpligt. Fondföretag, alternativa investeringsfonder och
deras förvaltningsföretag är verksamma inom ramen för en klart avgränsad lagstiftning och de är underställda
särskilda styrmekanismer, till exempel kontroller som utförs av deras förvaringsinstitut.

(25)

I småföretagsakten, som antogs genom kommissionens meddelande av den 25 juni 2008 med titeln Tänk småska
ligt först – en ”Small Business Act” för Europa och ändrades genom kommissionens meddelande av den 23 februari
2011 med titeln Översyn av en småföretagsakt för Europa, erkänns de små och medelstora företagens centrala roll
för unionens ekonomi. Syftet med småföretagsakten är att förbättra den övergripande inställningen till entrepre
nörskap och förankra principen om att tänka småskaligt först i beslutsprocessen. I Europa 2020-strategin, som
antogs i mars 2010, efterfrågas också ett bättre företagsklimat, särskilt för små och medelstora företag, bland
annat genom minskade transaktionskostnader för att bedriva verksamhet i unionen. Enligt artikel 34 i Europapar
lamentets och rådets direktiv 2013/34/EU (2) krävs ingen revision av små företags räkenskaper.

(26)

För att skydda de berörda parternas rättigheter när de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna samarbetar
med behöriga myndigheter i tredjeländer avseende utbyte av revisionshandlingar eller andra handlingar som är
relevanta för att bedöma revisionens kvalitet, bör medlemsstaterna se till att de överenskommelser som deras
behöriga myndigheter ingår och som ligger till grund för utbytet av sådana handlingar omfattar tillräckliga garan
tier för skyddet av de granskade företagens affärshemligheter och affärsintressen, däribland industriella och imma
teriella rättigheter. Medlemsstaterna bör se till att dessa överenskommelser respekterar och är förenliga med
bestämmelserna i direktiv 95/46/EG.

(1) EUT L 52, 25.2.2005, p. 51.
(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer
av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och
83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).
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(27)

Tröskeln på 50 000 EUR som föreskrivs i artikel 45.1 i direktiv 2006/43/EG var anpassad efter artikel 3.2 c och d
i Europarlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (1). De tröskelvärden som anges i direktiv 2003/71/EG höjdes
till 100 000 EUR genom artikel 1.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU (2). Därför bör tröskel
värdet i artikel 45.1 i direktiv 2006/43/EG anpassas på motsvarande sätt.

(28)

För att ge den nya rättsliga ramen som föreskrivs i EUF-fördraget full effekt måste de genomförandebefogenheter
som föreskrivs i artikel 202 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen anpassas och ersättas med
lämpliga bestämmelser i enlighet med artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget.

(29)

Anpassningen av kommissionens förfaranden för att anta delegerade akter och genomförandeakter till
EUF-fördraget, särskilt till artiklarna 290 och 291, bör göras från fall till fall. För att ta hänsyn till revisionsarbe
tets och revisorskårens utveckling och för att underlätta tillsynen över lagstadgade revisorer och revisionsföretag,
bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen. På
området för tillsyn av revisorer är det nödvändigt att använda delegerade akter för att utveckla förfarandena för
samarbete mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna och motsvarande myndigheter i tredjeländer. Det är
av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på
expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar
översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt
sätt.

(30)

För att säkerställa enhetliga villkor för användningen av förklaringar om likvärdighet hos tredjeländers tillsynsord
ningar för revisorer eller om lämplighet hos behöriga myndigheter i tredjeländer, i den mån de gäller enskilda
tredjeländer eller enskilda behöriga myndigheter, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa
befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (3).

(31)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att stärka investerarnas förtroende för att de räkenskaper som företag
offentliggör ger en rättvisande bild genom att ytterligare förbättra kvaliteten i de lagstadgade revisioner som utförs
inom unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av dess
omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidia
ritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma
artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(32)

Direktiv 2006/43/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(33)

Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 45/2001 (4) och avgav sitt yttrande den 23 april 2012 (5).

(34)

I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen av den 28 september 2011 från medlemsstaterna och
kommissionen om förklarande dokument (6) har medlemsstaterna åtagit sig att, i de fall detta är berättigat, låta
anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika
delarna i direktivet och motsvarande delar i de nationella instrumenten för införlivande. Med avseende på detta
direktiv anser lagstiftaren att översändandet av sådana dokument är motiverat.

(1) Europarlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper
erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 345, 31.12.2003, s. 64).
(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiv 2003/71/EG om de prospekt
som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och av direktiv 2004/109/EG om harmonisering
av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad (EUT L 327,
11.12.2010, s. 1).
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer
för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutio
nerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).
(5) EUT C 336, 6.11.2012, s. 4.
(6) EUT C 369, 17.12.2011, s. 14.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Direktiv 2006/43/EG ska ändras på följande sätt:
1.

I artikel 1 ska följande stycke läggas till:
”Artikel 29 i detta direktiv ska inte tillämpas på lagstadgad revision av årsredovisningar eller årsbokslut och koncern
redovisning för företag av allmänt intresse, om inte annat anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 537/2014 (*).
(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende
revision av företag av allmänt intresse (EUT L 158, 27.5.2014, s. 77).”

2.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:
a) Led 1 ska ersättas med följande:
”1. lagstadgad revision: revision av årsredovisning eller årsbokslut eller koncernredovisning, i den mån den
a) föreskrivs i unionsrätten,
b) föreskrivs i nationell rätt för små företag,
c) utförs frivilligt på begäran av små företag, som uppfyller nationella rättsliga krav som är likvärdiga med
kraven i fråga om revision enligt led b, när sådan revision i nationell lagstiftning definieras som
lagstadgad revision.”
b) Led 4 ska ersättas med följande:
”4. revisionsföretag från ett tredjeland: ett företag, oavsett rättslig form, som utför revision av årsredovisning eller
årsbokslut eller koncernredovisning för företag som har sitt säte i ett tredjeland, med undantag för det företag
som är registrerat som ett revisionsföretag i en medlemsstat till följd av ett godkännande enligt artikel 3.”
c) Led 5 ska ersättas med följande:
”5. revisor från ett tredjeland: en fysisk person som utför revision av årsredovisning eller årsbokslut eller koncernre
dovisning för ett företag som har sitt säte i ett tredjeland, med undantag för personer som är registrerade
som lagstadgade revisorer i en medlemsstat till följd av ett godkännande enligt artiklarna 3 och 44.”
d) Led 10 ska ersättas med följande:
”10. behöriga myndigheter: genom lag utsedda myndigheter som ansvarar för reglering och/eller tillsyn av lagstad
gade revisorer och revisionsföretag eller för särskilda aspekter därav. Hänvisningen till behörig myndighet i en
viss artikel innebär en hänvisning till den myndighet som har ansvaret för de funktioner som avses i den
artikeln.”
e) Led 11 ska utgå.
f) Led 13 ska ersättas med följande:
”13. företag av allmänt intresse:
a) företag som omfattas av lagstiftningen i en medlemsstat och vars överlåtbara värdepapper är upptagna
till handel på en reglerad marknad i någon medlemsstat enligt artikel 4.1.14 i direktiv 2004/39/EG,
b) kreditinstitut enligt definitionen i artikel 3.1.1 i Europaparlamentets och rådets
2013/36/EU (**), med undantag för kreditinstitut som avses i artikel 2 i det direktivet,
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c) försäkringsföretag enligt artikel 2.1 i direktiv 91/674/EEG, eller
d) företag som är utsedda av medlemsstaterna till företag av allmänt intresse, till exempel företag som är av
betydande allmänt intresse på grund av arten av sin verksamhet, sin storlek eller antalet anställda.
(**) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verk
samhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv
2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013,
s. 338).”
g) Led 15 ska ersättas med följande:
”15. person som inte är yrkesrevisor: en fysisk person som under sin medverkan i ledningen av systemet för
offentlig tillsyn och under en period av tre år omedelbart före denna medverkan varken utfört lagstadgade
revisioner, innehaft rösträtt i ett revisionsföretag eller varit medlem av ett revisionsföretags förvaltnings-,
lednings- eller kontrollorgan och inte heller varit anställd av eller på annat sätt knuten till ett revisionsfö
retag.”
h) Följande led ska läggas till:
”17. medelstora företag: sådana företag som avses i artiklarna 1.1 och 3.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2013/34/EU (*).
18. små företag: sådana företag som avses i artiklarna 1.1 och 3.2 i direktiv 2013/34/EU.
19. hemmedlemsstat: en medlemsstat i vilken en lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag har godkänts i
enlighet med artikel 3.1.
20. värdmedlemsstat: en medlemsstat i vilken en lagstadgad revisor som har godkänts i sin hemmedlemsstat vill
bli godkänd i enlighet med artikel 14, eller en medlemsstat i vilken ett revisionsföretag som har godkänts
av sin hemmedlemsstat vill bli registrerat eller är registrerat i enlighet med artikel 3a.
(*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning
och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG
och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).”
3.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 2 ska ändras på följande sätt:
i) Första stycket ska ersättas med följande:
”2. Varje medlemsstat ska utse den behöriga myndighet som ska ha ansvar för att godkänna lagstadgade revi
sorer och revisionsföretag.”
ii) Andra stycket ska utgå.
b) I punkt 4 ska led b i första stycket ersättas med följande:
”b) En majoritet av rösträtterna i ett företag måste innehas av revisionsföretag som godkänts i någon medlems
stat eller av fysiska personer som minst uppfyller kraven i artiklarna 4 och 6–12. Medlemsstaterna får före
skriva att sådana fysiska personer även ska ha godkänts i någon annan medlemsstat. När det gäller lagstadgad
revision av kooperativ, sparbanker eller liknande företag som avses i 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, får medlemsstaterna fastställa andra, särskilda bestämmelser om
rösträtterna.”
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Följande artikel ska införas:
”Artikel 3a
Erkännande av revisionsföretag
1.
Genom undantag från artikel 3.1 ska ett revisionsföretag som har godkänts i en medlemsstat ha rätt att utföra
lagstadgad revision i en annan medlemsstat, förutsatt att den nyckelrevisor som utför lagstadgad revision på ett revi
sionsföretags uppdrag uppfyller kraven i artikel 3.4 a i värdmedlemsstaten.
2.
Ett revisionsföretag som vill utföra lagstadgad revision i en annan medlemsstat än sin hemmedlemsstat ska
ansöka om registrering hos den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten i enlighet med artiklarna 15 och 17.
3.
Värdmedlemsstatens behöriga myndighet ska registrera revisionsföretaget om den är säker på att revisionsföre
taget har registrerats hos hemmedlemsstatens behöriga myndighet. Om värdmedlemsstaten avser att förlita sig på ett
bevis som intygar att revisionsföretaget har registrerats i hemmedlemsstaten, får värdmedlemsstatens behöriga
myndighet kräva att det bevis som har utfärdats av hemmedlemsstatens behöriga myndighet inte är mer än tre
månader gammalt vid uppvisandet. Värdmedlemsstatens behöriga myndighet ska underrätta hemmedlemsstatens
behöriga myndighet om att revisionsföretaget har registrerats.”

5.

Artikel 5.3 ska ersättas med följande:
”3. Om godkännandet av en lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag av någon anledning återkallats, ska den
behöriga myndigheten i den hemmedlemsstat där godkännandet återkallats meddela detta, med motivering, till de
relevanta behöriga myndigheterna i de värdmedlemsstater där den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget också
har registrerats i enlighet med artiklarna 3a, 16.1 c och 17.1 i.”

6.

I artikel 6 ska följande stycke läggas till:
”De behöriga myndigheter som avses i artikel 32 ska samarbeta med varandra för att skapa konvergens i de krav
som anges i den här artikeln. När de behöriga myndigheterna deltar i sådant samarbete ska de ta hänsyn till utveck
lingen inom revisionsarbetet och revisionsyrket, särskilt den konvergens som redan har uppnåtts inom yrket. De ska
samarbeta med kommittén för europeiska tillsynsorgan för revisorer (Committee of European Auditing Oversight
Bodies – CEAOB) och med de behöriga myndigheter som avses i artikel 20 i förordning (EU) nr 537/2014 i den
mån konvergensen berör lagstadgad revision av företag av allmänt intresse.”

7.

Artikel 8 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 i ska ersättas med följande:
”i) De internationella revisionsstandarder som avses i artikel 26.”
b) Punkt 3 ska utgå.

8.

Artikel 10.1 ska ersättas med följande:
”1. För att säkerställa förmågan att praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaperna, vilken även prövas vid examen,
ska en minst treårig praktisk utbildning genomgås i bland annat revision av årsredovisning eller årsbokslut, koncern
redovisning eller liknande finansiella rapporter. Minst två tredjedelar av denna praktiska utbildning ska fullgöras hos
en lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag som godkänts i en medlemsstat.”

9.

Artikel 13 ska ersättas med följande:
”Artikel 13
Fortbildning
Medlemsstaterna ska se till att lagstadgade revisorer är skyldiga att delta i lämpliga fortbildningsprogram för bibehål
lande av tillräckliga teoretiska kunskaper, yrkeskunnande och yrkesetik samt att underlåtenhet beträffande fortbild
ningskraven blir föremål för lämpliga sanktioner enligt artikel 30.”
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10. Artikel 14 ska ersättas med följande:
”Artikel 14
Godkännande av lagstadgade revisorer från andra medlemsstater
1.
De behöriga myndigheterna ska införa förfaranden för godkännande av lagstadgade revisorer som godkänts i
andra medlemsstater. Dessa förfaranden ska inte gå utöver kravet att genomgå en anpassningsperiod enligt defini
tionen i artikel 3.1 g i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG (*) eller att klara ett lämplighetsprov
enligt led h i den bestämmelsen.
2.
Värdmedlemsstaten ska besluta om den sökande som ansöker om godkännande ska genomgå en anpassnings
period enligt definitionen i artikel 3.1 g i direktiv 2005/36/EG eller ett lämplighetsprov enligt definitionen i led h i
den bestämmelsen.
Anpassningsperioden ska vara högst tre år och den sökande ska bli föremål för en utvärdering.
Lämplighetsprovet ska genomföras på ett språk som är tillåtet enligt den berörda värdmedlemsstatens språkregler.
Det ska endast omfatta den lagstadgade revisorns kunskaper om lagar och andra författningar i den värdmedlems
staten i den mån de är relevanta för lagstadgad revision.
3.
De behöriga myndigheterna ska samarbeta inom ramen för CEAOB för att skapa konvergens i fråga om kraven
på anpassningsperioden och lämplighetsprovet. De ska förbättra kravens öppenhet och förutsägbarhet. De ska
samarbeta med CEAOB och med de behöriga myndigheter som avses i artikel 20 i förordning (EU) nr 537/2014 i
den mån konvergensen avser lagstadgad revision av företag av allmänt intresse.
(*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifika
tioner (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22).”
11. Artikel 15.1 ska ersättas med följande:
”1. Alla medlemsstater ska se till att lagstadgade revisorer och revisionsföretag registreras i ett offentligt register i
enlighet med artiklarna 16 och 17. Under särskilda omständigheter får medlemsstaterna göra undantag från kraven
i denna artikel och artikel 16 med avseende på offentliggörande, dock endast i den utsträckning som är nödvändig
för att minska ett överhängande och betydande hot mot en persons säkerhet.”
12. I artikel 17.1 ska följande led läggas till:
”j) I tillämpliga fall, huruvida revisionsföretaget är registrerat i enlighet med artikel 3a.3.”
13. Artikel 21 ska ändras på följande sätt:
a) Rubriken ska ersättas med följande:
”Yrkesetik och professionell skepticism”
b) Punkt 2 ska ersättas med följande:
”2.
Medlemsstaterna ska se till att en lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag när han, hon eller det utför
en lagstadgad revision agerar med professionell skepticism under revisionsuppdraget, och är medvetna om att
det kan förekomma väsentliga felaktigheter beroende på fakta eller beteende som visar på oegentligheter, inklu
sive bedrägeri eller fel, trots den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets tidigare erfarenhet av ärligheten
och integriteten hos det granskade företagets ledning och ledningsansvariga personer.
Den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget ska särskilt upprätthålla professionell skepticism i granskningen
av ledningens uppskattningar av verkliga värden, nedskrivningar av tillgångar, avsättningar, samt framtida kassa
flöden som är relevanta för företagets kapacitet till fortsatt drift.
I denna artikel avses med professionell skepticism en ifrågasättande inställning, att vara uppmärksam på förhål
landen som eventuellt kan tyda på felaktigheter till följd av fel eller bedrägeri och att göra en kritisk bedömning
av revisionsbevis.”
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14. Artikel 22 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1.
Medlemsstaterna ska se till att en lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag som utför lagstadgad revision,
och varje fysisk person som direkt eller indirekt kan påverka resultatet av den lagstadgade revisionen, är opartisk
(t) och självständig(t) i förhållande till det granskade företaget och inte medverkar i det granskade företagets
beslutsprocess.
Opartiskhet och självständighet ska åtminstone krävas under dels perioden för de finansiella rapporter som ska
revideras, dels den period under vilken den lagstadgade revisionen utförs.
Medlemsstaterna ska se till att en lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag, när de utför en lagstadgad revision,
vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att deras opartiskhet och självständighet inte påverkas av några befintliga
eller potentiella intressekonflikter eller andra direkta eller indirekta förhållanden som berör den lagstadgade
revisor eller det revisionsföretag som utför den lagstadgade revisionen och, i tillämpliga fall, deras nätverk,
ledning, revisorer, personal samt varje annan fysisk person vars tjänster står till förfogande för den lagstadgade
revisorn eller revisionsföretaget eller under deras kontroll och alla personer som genom kontroll direkt eller indi
rekt är knutna till den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget.
Den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget ska inte utföra någon lagstadgad revision om det finns någon
som helst risk för självgranskning, egenintresse, partiskhet, förtrolighet eller skrämsel som orsakats av ekono
miska, personliga, affärsmässiga, anställningsrelaterade eller andra förhållanden mellan
— den lagstadgade revisorn, revisionsföretaget, dess nätverk och varje fysisk person som kan påverka resultatet
av den lagstadgade revisionen och
— det granskade företaget,
som ett resultat av en objektiv, förnuftig och informerad tredje part med, beaktande av de tillämpade skyddsåt
gärderna, skulle dra slutsatsen att den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets opartiskhet och självstän
dighet är hotad.”
b) Punkt 2 ska ersättas med följande:
”2.
Medlemsstaterna ska se till att en lagstadgad revisor, ett revisionsföretag, deras nyckelrevisorer samt
anställda och andra fysiska personer vars tjänster ställts till förfogande för den lagstadgade revisorn eller revi
sionsföretaget eller som står under dess kontroll och som direkt medverkar i lagstadgad revision, och deras när
stående i den mening som avses i artikel 1.2 i kommissionens direktiv 2004/72/EG (*), inte innehar eller har ett
väsentligt och direkt vinstintresse i, eller inleder någon annan transaktion med något finansiellt instrument som
emitterats, garanterats eller på annat sätt varit föremål för insatser från, något granskat företag som hör till deras
område av lagstadgad revision, med undantag av intressen som ägs indirekt genom diversifierade fondprogram,
inbegripet förvaltade medel såsom pensionsfonder eller livförsäkring.
(*) Kommissionens direktiv 2004/72/EG av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller godtagen marknadspraxis, definition av insiderinformation rörande
råvaruderivat, upprättande av förteckningar över personer som har tillgång till insiderinformation, anmälan
av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning och rapportering av misstänkta transaktioner
(EUT L 162, 30.4.2004, s. 70).”
c) Punkt 4 ska ersättas med följande:
”4.
Medlemsstaterna ska se till att de personer och företag som avses i punkt 2 inte deltar i eller på annat sätt
påverkar resultatet av lagstadgad revision för ett visst granskat företag om denna person eller detta företag
a) äger finansiella instrument i det granskade företaget, med undantag av intressen som ägs indirekt genom
diversifierade fondprogram,
b) äger finansiella instrument i något företag som är anknutet till ett granskat företag, om detta ägande kan
orsaka, eller allmänt kan uppfattas som att det orsakar en intressekonflikt, med undantag av intressen som
ägs indirekt genom diversifierade fondprogram,
c) har varit anställd av eller haft någon relation, affärsmässig eller ej, med det granskade företaget under den tid
som avses i punkt 1 som kan orsaka, eller allmänt kan uppfattas som att den orsakar, en intressekonflikt.”
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d) Följande punkter ska läggas till:
”5.
De personer eller företag som avses i punkt 2 får inte begära eller ta emot ekonomisk ersättning eller
annan ersättning eller förmåner från det granskade företaget eller något företag med anknytning till ett granskat
företag såvida inte en objektiv, omdömesgill och initierad tredje part anser att värdet av dessa är ringa eller
obetydligt.
6.
Om ett granskat företag under den period som omfattas av de finansiella rapporterna förvärvas av, slås
samman med eller förvärvar ett annat företag, ska den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget identifiera
och utvärdera eventuella aktuella eller nyligen förekommande intressen i eller anknytningar, inklusive alla tjänster
utöver revision som tillhandahållits, till detta företag vilka, med beaktande av tillgängliga skyddsåtgärder, skulle
kunna äventyra revisorns eller revisionsföretagets opartiskhet och självständighet och förmåga att fortsätta med
den lagstadgade revisionen efter sammanslagningens eller förvärvets ikraftträdande.
Så snart som möjligt, och under alla omständigheter inom tre månader, ska den lagstadgade revisorn eller revi
sionsföretaget vidta alla åtgärder som krävs för att avsluta eventuella aktuella intressen eller anknytningar som
skulle äventyra dess opartiskhet och självständighet, och ska om möjligt vidta skyddsåtgärder för att minimera
eventuella hot mot dess opartiskhet och självständighet vilka är ett resultat av tidigare eller aktuella intressen eller
anknytningar.”
15. Följande artikel ska införas:
”Artikel 22a
Granskade företags anställning av före detta lagstadgade revisorer eller anställda hos lagstadgade revisorer
eller revisionsföretag
1.
Medlemsstaterna ska se till att en lagstadgad revisor eller nyckelrevisor som utför lagstadgad revision för ett
revisionsföretags räkning innan minst ett år eller, om det gäller lagstadgad revision av företag av allmänt intresse,
minst två år har förflutit sedan han eller hon upphörde att fungera som lagstadgad revisor eller nyckelrevisor inom
ramen för revisionsuppdraget inte tillträder
a) en ledande befattning i det granskade företaget,
b) i tillämpliga fall, en befattning som ledamot av det granskade företagets revisionskommitté, eller om en sådan
revisionskommitté inte finns, som ledamot av det organ som utför funktioner motsvarande dem som en revi
sionskommitté utför,
c) en befattning som icke arbetande ledamot av det granskade företagets förvaltnings- eller kontrollorgan.
2.
Medlemsstaterna ska säkerställa att anställda och andra partner än nyckelrevisorerna hos en lagstadgad revisor
eller ett revisionsföretag som utför lagstadgad revision och andra fysiska personer, vars tjänster ställts till förfogande
för den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget, eller som står under dess kontroll får, när sådana anställda,
partner eller fysiska personer personligen godkänts som lagstadgade revisorer, inte tillträda någon av de befattningar
som avses i leden a, b och c i punkt 1 förrän minst ett år har förflutit sedan han eller hon direkt medverkade i det
lagstadgade revisionsuppdraget.”
16. Följande artikel ska införas:
”Artikel 22b
Förberedelse för lagstadgad revision och bedömning av hot mot opartiskhet och självständighet
Medlemsstaterna ska se till att en lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag, innan de accepterar eller fortsätter ett
uppdrag som rör lagstadgad revision, bedömer och dokumenterar följande:
— Om den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget uppfyller kraven i artikel 22 i detta direktiv.
— Om det finns hot mot den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets opartiskhet och självständighet, samt
mot de skyddsåtgärder som vidtagits för att minska dessa hot.
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— Om den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget har kompetenta anställda samt tid och resurser som krävs
för att utföra den lagstadgade revisionen på ett lämpligt sätt.
— När det gäller revisionsföretag, om nyckelrevisorn är godkänd som lagstadgad revisor i den medlemsstat där den
lagstadgade revisionen ska utföras.
Medlemsstaterna får tillhandahålla förenklade krav för de revisioner som avses i artikel 2.1 b och c.”
17. Artikel 23 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 2 ska ersättas med följande:
”2.
Regler om konfidentialitet och tystnadsplikt för lagstadgade revisorer eller revisionsföretag får inte hindra
genomförandet av bestämmelserna i detta direktiv eller i förordning (EU) nr 537/2014.”
b) Punkt 3 ska ersättas med följande:
”3.
Om lagstadgade revisorer eller revisionsföretag ersätts med andra lagstadgade revisorer eller revisionsfö
retag ska de förstnämnda lagstadgade revisorerna eller revisionsföretagen ge de senare lagstadgade revisorerna
eller revisionsföretagen tillgång till all relevant information om det granskade företaget och den senaste revi
sionen av det företaget.”
c) Följande punkter ska läggas till:
”5.
När en lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag utför lagstadgad revision av ett företag som tillhör en
koncern vars moderföretag är beläget i ett tredjeland, ska de bestämmelser om konfidentialitet och tystnadsplikt
som avses i punkt 1 i denna artikel inte hindra den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget från att över
lämna relevant dokumentation om det revisionsarbete som utförts till en koncernrevisor i ett tredjeland, om
sådan dokumentation är nödvändig för utförandet av en revision av moderföretagets koncernredovisning.
En lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag som utför en lagstadgad revision av ett företag som har emitterat
värdepapper i ett tredjeland, eller som ingår i en koncern som upprättar lagstadgad koncernredovisning i ett tred
jeland, får endast överlämna de revisionshandlingar eller andra handlingar med anknytning till revisionen av det
företaget som den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget innehar till de behöriga myndigheterna i det tred
jelandet enligt de villkor som anges i artikel 47.
Överlämnandet av information till en koncernrevisor i ett tredjeland ska vara förenligt med kapitel IV i direktiv
95/46/EG samt tillämpliga nationella bestämmelser om skydd av personuppgifter.”
18. Följande artikel ska införas:
”Artikel 24a
Intern organisation av lagstadgade revisorer och revisionsföretag
1.
Medlemsstaterna ska se till att lagstadgade revisorer eller revisionsföretag uppfyller följande organisatoriska
krav:
a) Varje revisionsföretag ska inrätta lämpliga riktlinjer och förfaranden för att se till att dess delägare eller aktieägare,
eller ledamöter i företagets eller ett anknutet företags förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan, inte ingriper i
revisionsarbetet på ett sätt som äventyrar den lagstadgade revisorns opartiskhet och självständighet och objekti
vitet när denne utför lagstadgad revision för revisionsföretagets räkning.
b) Varje lagstadgad revisor eller revisionsföretag ska tillämpa sunda förfaranden för förvaltning och redovisning och
ha mekanismer för intern kvalitetskontroll och effektiva riskbedömningsmetoder samt effektiva kontroll- och
skyddssystem för sina informationsbehandlingssystem.
Dessa interna kvalitetskontrollmekanismer ska vara utformade för att säkerställa efterlevnad av beslut och förfar
anden på samtliga nivåer i revisionsföretaget eller i den lagstadgade revisorns arbetsstruktur.
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c) Varje lagstadgad revisor eller revisionsföretag ska inrätta lämpliga riktlinjer och förfaranden för att säkerställa att
dess anställda och andra fysiska personer vars tjänster ställts till förfogande för den lagstadgade revisorn eller
revisionsföretaget eller som står under dess kontroll, och som direkt medverkar i lagstadgad revision, har till
fredsställande kunskaper och erfarenhet för de uppgifter de tilldelas.
d) Varje lagstadgad revisor eller revisionsföretag ska inrätta lämpliga riktlinjer och förfaranden för att se till att
outsourca viktiga revisionsfunktioner inte sker på ett sådant sätt att det försämrar kvaliteten på den lagstadgade
revisorns eller revisionsföretagets interna kvalitetskontroll och de behöriga myndigheternas möjligheter att över
vaka att den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget fullgör sina skyldigheter enligt detta direktiv och, i
tillämpliga fall, förordning (EU) nr 537/2014.
e) Varje lagstadgad revisor eller revisionsföretag ska inrätta lämpliga och effektiva organisatoriska och administrativa
arrangemang för att förebygga, upptäcka, undanröja eller hantera och rapportera de eventuella hot mot dess
opartiskhet och självständighet som avses i artiklarna 22, 22a och 22b.
f) Varje lagstadgad revisor eller revisionsföretag ska inrätta lämpliga riktlinjer och förfaranden för att utföra
lagstadgad revision, styra, övervaka och utvärdera de anställdas arbete och utforma den revisionsdokumentation
som avses i artikel 24b.5.
g) Varje lagstadgad revisor eller revisionsföretag ska inrätta ett internt system för kvalitetskontroll för att säkerställa
hög kvalitet i lagstadgade revisioner.
Systemet för kvalitetskontroll ska minst omfatta de riktlinjer och förfaranden som anges i led f. När det gäller
revisionsföretag ska en person som är kvalificerad som lagstadgad revisor ha ansvaret för det interna systemet
för kvalitetskontroll.
h) Varje lagstadgad revisor eller revisionsföretag ska använda lämpliga system, resurser och förfaranden för att säker
ställa kontinuitet och regelbundenhet vid utförandet av lagstadgade revisioner.
i) Varje lagstadgad revisor eller revisionsföretag ska också inrätta lämpliga och effektiva organisatoriska och admi
nistrativa arrangemang för att hantera och registrera händelser som har, eller kan få, allvarliga konsekvenser för
integriteten i den lagstadgade revisionen.
j) Varje lagstadgad revisor eller revisionsföretag ska ha lämpliga riktlinjer för ersättningar, inbegripet riktlinjer för
vinstdelning, med tillräckliga resultatincitament för att säkerställa kvalitet i revisionen. Den inkomst som den
lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget erhåller från tillhandahållande av icke-revisionstjänster till det
granskade företaget ska inte utgöra en del av ersättningen till personer som medverkar i eller kan påverka utfö
randet av revisionen och inte heller en del av bedömningen av dessa personers arbetsprestationer.
k) Varje lagstadgad revisor eller revisionsföretag ska övervaka och utvärdera lämpligheten och effektiviteten i sina
system, interna system för kvalitetskontroll och övriga rutiner som inrättats i enlighet med detta direktiv och, i
tillämpliga fall, förordning (EU) nr 537/2014 och vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa eventuella brister. Den
lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget ska särskilt göra en årlig utvärdering av det interna system för kvali
tetskontroll som avses i led g. De ska dokumentera resultaten av dessa utvärderingar samt eventuella föreslagna
åtgärder för att ändra det interna systemet för kvalitetskontroll.
De riktlinjer och förfaranden som avses i första stycket ska dokumenteras och meddelas den lagstadgade revisorns
eller revisionsföretagets anställda.

Medlemsstaterna får tillhandahålla förenklade krav för de revisioner som avses i artikel 2.1 b och c.

Eventuell outsourcing av revisionsfunktioner enligt led d i den här punkten får inte påverka den lagstadgade revi
sorns eller revisionsföretagets ansvar gentemot det granskade företaget.

2.
Den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget ska beakta den egna verksamhetens omfattning och
komplexitet när det gäller uppfyllandet av de krav som anges i punkt 1 i denna artikel.
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Den lagstadgade revisorn eller revisionsföretag ska för den behöriga myndigheten kunna visa att de riktlinjer och
förfaranden som är utformade att uppfylla kraven är lämpliga i förhållande till omfattningen av och komplexiteten
hos den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets verksamhet.”
19. Följande artikel ska införas:
”Artikel 24b
Organisation av arbetet
1.
Medlemsstaterna ska se till att ett revisionsföretag som ska utföra lagstadgad revision utser minst en nyckelre
visor. Revisionsföretaget ska förse den eller de revisorer som är nyckelrevisorer med tillräckliga resurser och med
personal som har den kompetens och förmåga som krävs för att utföra sina uppgifter på lämpligt sätt.
Att säkerställa revisionens kvalitet, opartiskhet och självständighet och kompetens ska vara huvudkriterierna när
revisionsföretaget väljer den eller de nyckelrevisorerna.
Den eller de nyckelrevisorerna ska delta aktivt i den lagstadgade revisionen.
2.
När den lagstadgade revisionen utförs ska den lagstadgade revisorn ägna tillräckligt med tid åt uppdraget och
anslå tillräckliga resurser för att kunna utföra sina uppgifter på lämpligt sätt.
3.
Medlemsstaterna ska se till att den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget dokumenterar alla eventuella
överträdelser av bestämmelserna i detta direktiv och, i tillämpliga fall, i förordning (EU) nr 537/2014. Medlemssta
terna får undanta lagstadgade revisorer och revisionsföretag från denna skyldighet i fråga om mindre överträdelser.
Lagstadgade revisorer och revisionsföretag ska även dokumentera eventuella följder av överträdelser, inklusive de
åtgärder som vidtas för att hantera sådana överträdelser och för att ändra det interna systemet för kvalitetskontroll.
De ska utarbeta en årlig rapport med en översikt av de åtgärder som vidtagits och vidarebefordra denna rapport
internt.
Om en lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag anlitar externa sakkunniga för rådgivning, ska han, hon eller det
dokumentera förfrågan om rådgivning och de råd som mottagits.
4.
En lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag ska föra ett klientregister. Registret ska innehålla följande
uppgifter för varje revisionsklient:
a) Namn, adress och etableringsort.
b) Om det är ett revisionsföretag, nyckelrevisorns eller nyckelrevisorernas namn.
c) Arvoden för lagstadgad revision och arvoden för andra tjänster än revision under ett räkenskapsår.
5.
En lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag ska upprätta revisionsdokumentation för varje lagstadgad revi
sion.
Den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget ska åtminstone dokumentera de uppgifter som registrerats i
enlighet med artikel 22b.1 i detta direktiv och, i tillämpliga fall, artiklarna 6–8 i förordning (EU) nr 537/2014.
Den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget ska behålla alla andra uppgifter och handlingar som är viktiga för
att styrka den revisionsberättelse som avses i artikel 28 i detta direktiv och, i tillämpliga fall, artiklarna 10 och 11 i
förordning (EU) nr 537/2014 samt för att övervaka efterlevnaden av detta direktiv och andra tillämpliga rättsliga
krav.
Revisionsdokumentationen ska avslutas senast 60 dagar efter dagen för undertecknandet av den revisionsberättelse
som avses i artikel 28 i detta direktiv och, i tillämpliga fall, artikel 10 i förordning (EU) nr 537/2014.
6.
Den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget ska dokumentera alla klagomål som lämnats in skriftligen
beträffande utförandet av lagstadgade revisioner som genomförts.
7.
Medlemsstaterna får, när det gäller punkterna 3 och 6, föreskriva förenklade krav för de revisioner som avses i
artikel 2.1 b och c.”
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20. Följande artikel ska införas:
”Artikel 25a
Den lagstadgade revisionens omfattning
Utan att det påverkar de rapporteringskrav som avses i artikel 28 i detta direktiv och, i tillämpliga fall, artiklarna 10
och 11 i förordning (EU) nr 537/2014, ska den lagstadgade revisionen inte omfatta försäkringar om det granskade
företagets framtida lönsamhet eller hur effektivt och ändamålsenligt företagets lednings- eller förvaltningsorgan har
bedrivit eller kommer att bedriva företagets verksamhet.”
21. Artikel 26 ska ersättas med följande:
”Artikel 26
Revisionsstandarder
1.
Medlemsstaterna ska kräva att lagstadgade revisorer och revisionsföretag genomför lagstadgade revisioner i
enlighet med internationella revisionsstandarder som antagits av kommissionen i enlighet med punkt 3.
Medlemsstaterna får tillämpa nationella revisionsstandarder, -förfaranden och -krav om inte kommissionen har
antagit en internationell revisionsstandard som täcker samma område.
2.
Vid tillämpningen av punkt 1 avses med ’internationella revisionsstandarder’ de internationella revisionsstan
darderna (International Standards on Auditing (ISA)), internationell kvalitetskontrollstandard 1 (International Standard on
Quality Control (ISQC 1)) och andra tillhörande standarder som utfärdats av International Federation of Accountants
(Ifac) genom International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), i den mån de är relevanta för lagstadgad
revision.
3.
Kommissionen ska ges befogenhet att genom delegerade akter i enlighet med artikel 48a anta de internatio
nella revisionsstandarder som avses i punkt 1 inom området för lagstadgade revisorers och revisionsföretags revi
sionspraxis, opartiskhet och självständighet och intern kvalitetskontroll i syfte att dessa standarder ska tillämpas
inom unionen.
Kommission får endast anta de internationella revisionsstandarderna om de
a) har tagits fram i laga ordning och under vederbörlig offentlig tillsyn och öppenhet samt är allmänt accepterade
internationellt,
b) bidrar till att ge årsredovisningarna eller årsboksluten eller koncernredovisningen hög trovärdighet och kvalitet i
enlighet med de principer som anges i artikel 4.3 i direktiv 2013/34/EG,
c) bidrar till unionens gemensamma bästa och
d) inte innebär någon ändring av kraven i detta direktiv eller något tillägg till andra krav däri än de som anges i
kapitel IV och artiklarna 27 och 28.
4.
Trots vad som sägs i punkt 1 andra stycket, får medlemsstaterna endast föreskriva om ytterligare revisionsför
faranden eller revisionskrav utöver de internationella revisionsstandarder som kommissionen antagit
a) om de revisionsförfarandena eller revisionskraven är nödvändiga för tillämpningen av nationella rättsliga krav
som gäller omfattningen av lagstadgad revision eller
b) i den utsträckning som krävs för att öka finansiella rapporters trovärdighet och kvalitet.
Medlemsstaterna ska meddela kommissionen revisionsförfarandena eller revisionskraven minst tre månader innan de
träder i kraft eller, vid krav som redan finns vid antagandet av en internationell revisionsstandard, senast tre
månader efter antagandet av den aktuella internationella revisionsstandarden.
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5.
När en medlemsstat kräver lagstadgad revision av små företag, får den föreskriva att tillämpningen av de revi
sionsstandarder som avses i punkt 1 ska stå i proportion till storleken på och komplexiteten i verksamheten hos
sådana företag. Medlemsstater får vidta åtgärder för att säkerställa en proportionell tillämpning av revisionsstandar
derna på lagstadgad revision av små företag.”

22. Artikel 27 ska ersättas med följande:

”Artikel 27
Lagstadgad revision av koncernredovisning
1.

Medlemsstaterna ska vid lagstadgad revision av en koncerns koncernredovisning se till att

a) med avseende på koncernredovisningen, koncernrevisorn bär hela ansvaret för den revisionsberättelse som avses
i artikel 28 i detta direktiv och, i tillämpliga fall, artikel 10 i förordning (EU) nr 537/2014, och, i tillämpliga fall,
för den kompletterande rapport som ska överlämnas till revisionskommittén enligt artikel 11 i den förordningen,
b) koncernrevisorn utvärderar det revisionsarbete som utförts av revisorer från ett tredjeland eller lagstadgade revi
sorer och revisionsföretag från ett tredjeland eller revisionsföretag med avseende på koncernrevisionen och doku
menterar typen av, tidpunkten för och omfattningen av det arbete som utförts av dessa revisorer, i tillämpliga fall
även koncernrevisorns granskning av relevanta delar av dessa revisorers revisionsdokumentation,
c) koncernrevisorn granskar det revisionsarbete som utförts av revisorer från ett tredjeland eller lagstadgade revi
sorer och revisionsföretag från ett tredjeland eller revisionsföretag för koncernrevisionens ändamål och dokumen
terar det.
Den dokumentation som bevaras av koncernrevisorn ska vara sådan att den relevanta behöriga myndigheten kan
genomföra en granskning av koncernrevisorns arbete.

Med avseende på led c i första stycket ska koncernrevisorn från de berörda revisorerna från ett tredjeland, lagstad
gade revisorerna, revisionsföretagen från ett tredjeland eller revisionsföretagen begära samtycke till överlämnandet av
relevant dokumentation under genomförandet av revisionen av koncernredovisningen, som ett villkor för att
koncernrevisorn ska förlita sig det arbete som utförts av dessa revisorer från ett tredjeland, lagstadgade revisorer,
revisionsföretag från ett tredjeland eller revisionsföretag.

2.
Om koncernrevisorn inte kan uppfylla kravet i punkt 1 första stycket c ska han, hon eller det vidta lämpliga
åtgärder och underrätta den berörda behöriga myndigheten om detta.

Sådana åtgärder ska, beroende på vad som är lämpligt, omfatta kompletterande revisionsarbete hos det berörda
dotterföretaget, antingen direkt eller genom att outsourca.

3.
Om koncernrevisorn är föremål för en kvalitetskontroll eller en utredning beträffande den lagstadgade revi
sionen av en koncerns koncernredovisning, ska koncernrevisorn på begäran till den behöriga myndigheten över
lämna den relevanta dokumentation som han, hon eller det har bevarat rörande det revisionsarbete som utförts av
respektive revisorer från ett tredjeland, lagstadgade revisorer, revisionsföretag från ett tredjeland eller revisionsföretag
med avseende på koncernrevisionen, däribland alla eventuella arbetsdokument som är relevanta för koncernrevi
sionen.

Den behöriga myndigheten får begära kompletterande dokumentation om det revisionsarbete som utförts av lagstad
gade revisorer eller revisionsföretag med avseende på koncernrevisionen från de relevanta behöriga myndigheterna i
enlighet med artikel 36.

När ett moderföretag eller dotterföretag i en koncern revideras av revisorer eller revisionsföretag från ett tredjeland
får den behöriga myndigheten begära kompletterande dokumentation om det revisionsarbete som utförts av revi
sorer eller revisionsföretag från ett tredjeland från de relevanta behöriga myndigheterna i tredjeländer enligt de
samarbetsformer som avses i artikel 47.
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Med avvikelse från tredje stycket ska koncernrevisorn, när ett moderföretag eller dotterföretag i en koncern revideras
av revisorer eller revisionsföretag från ett tredjeland där sådana samarbetsformer som avses i artikel 47 saknas, på
begäran även ansvara för att de offentliga tillsynsmyndigheterna korrekt tillställs kompletterande dokumentation om
det revisionsarbete som utförts av sådana revisorer eller revisionsföretag från ett tredjeland, inbegripet arbetsdoku
ment som är relevanta för koncernrevisionen. För att säkerställa detta överlämnande ska koncernrevisorn behålla en
kopia av sådan dokumentation eller, alternativt, avtala med revisorerna eller revisionsföretagen från ett tredjeland
om att han, hon eller det på begäran ska ges obegränsad åtkomst till sådan dokumentation, eller vidta andra lämp
liga åtgärder. Om revisionshandlingarna på grund av rättsliga eller andra orsaker inte kan överlämnas från ett tredje
land till koncernrevisorn, ska den dokumentation som bevaras av koncernrevisorn innehålla bevis på att han eller
hon har vidtagit lämpliga åtgärder för att få åtkomst till revisionsdokumentationen samt, om det föreligger andra än
rättsliga hinder som följer av tredjelandets lagstiftning, bevis för att sådana hinder föreligger.”
23. Artikel 28 ska ersättas med följande:
”Artikel 28
Revisionsberättelse
1.
Den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget ska redovisa resultaten av den lagstadgade revisionen i en
revisionsberättelse. Revisionsberättelsen ska utarbetas i enlighet med kraven i revisionsstandarder som unionen eller
den berörda medlemsstaten antagit och som avses i artikel 26.
2.

Revisionsberättelsen ska vara i skriftlig form och innehålla följande:

a) Namnet på det företag vars årsredovisning eller årsbokslut eller koncernredovisning är föremål för den lagstad
gade revisionen, angivande av årsredovisningen eller årsbokslutet eller koncernredovisningen, datum samt vilken
period de omfattar, den föreställningsram för den finansiella rapporteringen som följts när den eller det eller utar
betades.
b) En beskrivning av den lagstadgade revisionens omfattning, i vilken det minst ska anges vilka revisionsstandarder
som har tillämpats vid den lagstadgade revisionen.
c) Ett revisionsuttalande, som ska lämnas utan reservation, med reservation eller med avvikande mening, i vilket
klart ska anges de lagstadgade revisorernas eller revisionsföretagens uppfattning om
i) huruvida årsredovisningen eller årsbokslutet ger en sann och rättvisande bild i enlighet med den relevanta
föreställningsramen för den finansiella rapporteringen som följts, och
ii) när det är tillämpligt, huruvida årsredovisningen eller årsbokslutet uppfyller de lagstadgade kraven.
Om de lagstadgade revisorerna eller revisionsföretagen inte kan lämna ett revisionsutlåtande ska revisionsberät
telsen innehålla ett uttalande om att revisorerna eller revisionsföretagen avstår från att yttra sig.
d) En hänvisning till varje annat förhållande som de lagstadgade revisorerna eller revisionsföretagen fäster särskild
uppmärksamhet på utan att det föranleder att revisionsberättelsen lämnas med reservation.
e) Ett sådant uttalande och angivande som avses i artikel 34.1 andra stycket i direktiv 2013/34/EU, vilka båda ska
grunda sig på det arbete som utförts under revisionen.
f) Ett uttalande om alla eventuella väsentliga osäkerhetsfaktorer som avser händelser eller förhållanden som kan
medföra betydande tvivel rörande företagets kapacitet till fortsatt drift.
g) Uppgifter om de lagstadgade revisorernas eller revisionsföretagens etableringsort.
Medlemsstaterna får föreskriva ytterligare krav med avseende på innehållet i revisionsberättelsen.
3.
När fler än en revisor eller fler än ett revisionsföretag har utfört en lagstadgad revision, ska de lagstadgade
revisorerna eller revisionsföretagen enas om resultaten av den lagstadgade revisionen och överlämna en gemensam
revisionsberättelse och ett gemensamt revisionsutlåtande. Om de är oeniga om resultatet ska varje lagstadgad revisor
eller revisionsföretag lämna ett separat revisionsutlåtande i en separat punkt i revisionsberättelsen och ange skälen
till oenigheten.
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4.
Revisionsberättelsen ska dateras och undertecknas av den lagstadgade revisorn. Om ett revisionsföretag utför
den lagstadgade revisionen, ska revisionsberättelsen undertecknas åtminstone av den eller de lagstadgade revisorer
som utför den lagstadgade revisionen för revisionsföretagets räkning. Om fler än en lagstadgad revisor eller fler än
ett revisionsföretag har varit anlitade samtidigt, ska revisionsberättelsen undertecknas av samtliga lagstadgade revi
sorer eller åtminstone av de lagstadgade revisorer som utför den lagstadgade revisionen för varje enskilt revisionsfö
retags räkning. Medlemsstaterna får under exceptionella omständigheter föreskriva att detta undertecknande inte
behöver offentliggöras om ett sådant offentliggörande skulle kunna leda till ett överhängande och betydande hot
mot en persons säkerhet.
Den eller de medverkande personernas namn ska under alla omständigheter vara kända av de berörda behöriga
myndigheterna.
5.
Den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets revisionsberättelse om koncernredovisningen ska uppfylla
de krav som anges i punkterna 1–4. I utlåtandet om huruvida förvaltningsberättelsen är konsistent med de finansi
ella rapporterna i enlighet med kraven i punkt 2 e, ska den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget beakta
koncernredovisningen och förvaltningsberättelsen för koncern. Om årsredovisningen eller årsbokslutet för moderfö
retaget bifogas koncernredovisningen, får den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets revisionsberättelser som
krävs enligt denna artikel kombineras.”
24. Artikel 29 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 ska ändras på följande sätt:
i)

Led a ska ersättas med följande:
”a) Systemet för kvalitetskontroll ska organiseras så att det är oberoende av de granskade lagstadgade reviso
rerna och revisionsföretagen och omfattas av offentlig tillsyn.”

ii) Led h ska ersättas med följande:
”h) Kvalitetskontroller ska utföras på grundval av en riskbedömning och, när det gäller lagstadgade revisorer
och revisionsföretag som utför lagstadgade revisioner enligt definitionen i artikel 2.1 a, minst vart sjätte
år.”
iii) Följande led ska läggas till:
”k) Kvalitetskontroller ska vara ändamålsenliga och proportionella mot omfattningen av och komplexiteten i
den granskade lagstadgade revisorns eller det granskade revisionsföretagets verksamhet.”
b) Punkt 2 ska ersättas med följande:
”2.
Vid tillämpningen av punkt 1 e ska minst följande kriterier gälla för val av personer som utför särskild
kvalitetskontroll:
a) Personer som utför särskild kvalitetskontroll ska ha lämplig yrkesutbildning och relevanta erfarenheter av
lagstadgad revision och finansiell rapportering kombinerat med särskild utbildning i kvalitetskontroll.
b) En person som varit partner till, anställd hos eller på annat sätt varit knuten till en lagstadgad revisor eller ett
revisionsföretag ska inte få utföra särskild kvalitetskontroll av den lagstadgade revisorn eller det revisionsföre
taget innan minst tre år har förflutit sedan detta förhållande upphörde.
c) Personer som utför särskild kvalitetskontroll ska intyga att det inte föreligger någon intressekonflikt mellan
dem och den lagstadgade revisor eller det revisionsföretag som ska granskas.”
c) Följande punkt ska läggas till:
”3.
Vid tillämpning av punkt 1 k ska medlemsstaterna kräva att behöriga myndigheter vid kvalitetskontroller
av de lagstadgade revisionerna av årsredovisning eller årsbokslut eller koncernredovisningar för små och medels
tora företag beaktar att de revisionsstandarder som antagits i enlighet med artikel 26 är avsedda att tillämpas på
ett sätt som står i proportion till storleken av och komplexiteten i verksamheten hos det granskade företaget.”
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25. Kapitel VII ska ersättas med följande:

”KAPITEL VII
UTREDNINGAR OCH SANKTIONER

Artikel 30
System för utredningar och sanktioner
1.
Medlemsstaterna skall se till att det finns effektiva system för utredningar och sanktioner så att bristfällig
lagstadgad revision kan upptäckas, rättas till och förhindras.
2.
Utan att det påverkar medlemsstaternas system för civilrättsligt ansvar ska medlemsstaterna föreskriva effek
tiva, proportionella och avskräckande sanktioner mot lagstadgade revisorer och revisionsföretag, om lagstadgad revi
sion inte utförs i enlighet med de bestämmelser som antas för att genomföra detta direktiv och, i tillämpliga fall,
med förordning (EU) nr 537/2014.
Medlemsstaterna får besluta att inte fastställa regler för administrativa sanktioner vid överträdelser som omfattas av
nationell straffrätt. I sådana fall ska medlemsstaterna informera kommissionen om de relevanta straffrättsliga
bestämmelserna.
3.
Medlemsstaterna ska föreskriva att åtgärder som vidtas och sanktioner som åläggs lagstadgade revisorer och
revisionsföretag på lämpligt sätt offentliggörs. Bland sanktionerna ska möjligheten finnas att återkalla ett godkän
nande. Medlemsstaterna får besluta att ett sådant offentliggörande inte ska innehålla personuppgifter i den mening
som avses i artikel 2 a i direktiv 95/46/EG.
4.
Medlemsstaterna ska anmäla de regler som avses i punkt 2 till kommissionen senast den 17 juni 2016. De ska
utan dröjsmål anmäla varje senare ändring av dessa till kommissionen.
Artikel 30a
Befogenhet med avseende på sanktioner
1.
Medlemsstaterna ska föreskriva att behöriga myndigheter ges befogenhet att vidta och/eller ålägga minst föl
jande administrativa åtgärder och sanktioner vid överträdelser av bestämmelserna i detta direktiv och, i tillämpliga
fall, med förordning (EU) nr 537/2014:
a) Ett åläggande för den fysiska eller juridiska person som är skyldig till överträdelsen att upphöra med sitt hand
lande och att inte upprepa det.
b) Ett offentligt uttalande på de behöriga myndigheternas webbplats som anger vem som är skyldig till överträ
delsen och överträdelsens art.
c) Tillfälligt förbud under högst tre år för en den lagstadgade revisorn, revisionsföretaget eller nyckelrevisorn att
utföra lagstadgad revision och/eller underteckna revisionsberättelser.
d) En förklaring om att revisionsberättelsen inte uppfyller kraven i artikel 28 i detta direktiv eller, i tillämpliga fall,
artikel 10 i förordning (EU) nr 537/2014.
e) Tillfälligt förbud under högst tre år för en person som är en av de yrkesverksamma revisorerna i revisionsföre
taget eller är ledamot av ett förvaltnings- eller ledningsorgan i ett företag av allmänt intresse att utöva uppdrag i
ett revisionsföretag eller ett företag av allmänt intresse.
f) Åläggande av administrativa sanktionsavgifter för fysiska och juridiska personer.
2.
Medlemsstaterna ska se till att de behöriga myndigheterna kan utöva sina sanktionsbefogenheter i enlighet
med detta direktiv och nationell rätt på något av följande sätt:
a) Direkt.
b) I samarbete med andra myndigheter.
c) Genom hänvändelse till de behöriga rättsliga myndigheterna.
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3.
Medlemsstaterna får ge de behöriga myndigheterna andra sanktionsbefogenheter förutom dem som avses i
punkt 1.
4.
Med avvikelse från punkt 1 får myndigheter som utövar tillsyn över företag av allmänt intresse, när de inte har
utsetts som behörig myndighet i enlighet med artikel 20.2 i förordning (EU) nr 537/2014, av medlemsstaterna ges
befogenhet att ålägga sanktioner för bristande fullgörande av rapporteringsskyldigheter som föreskrivs i den förord
ningen.

Artikel 30b
Effektiv tillämpning av sanktioner
När medlemsstaterna fastställer regler enligt artikel 30, ska de vid fastställandet av typ och nivå av administrativa
sanktioner och åtgärder beakta alla relevanta omständigheter, inklusive om lämpligt följande:
a) Överträdelsens allvar och varaktighet.
b) Den ansvariga personens grad av ansvar.
c) Den ansvariga personens finansiella ställning, exempelvis indikerad genom det ansvariga företagets totala omsätt
ning eller den ansvariga personens årsinkomst, om denne är en fysisk person.
d) Beloppen för erhållen vinst eller undvikande av förluster för den ansvariga personen, i den mån de kan fast
ställas.
e) Den ansvariga personens grad av samarbetsvillighet med den behöriga myndigheten.
f) Tidigare överträdelser som den ansvariga juridiska eller fysiska personen har gjort sig skyldig till.
De behöriga myndigheterna får beakta ytterligare faktorer under förutsättning att de anges närmare i nationell rätt.

Artikel 30c
Offentliggörande av sanktioner och åtgärder
1.
De behöriga myndigheterna ska på sin officiella webbplats offentliggöra åtminstone alla administrativa sank
tioner som ålagts vid överträdelse av detta direktiv eller av förordning (EU) nr 537/2014 för vilka all rätt att över
klaga har uttömts eller löpt ut, så snart detta rimligen låter sig göras omedelbart efter det att den person som ålagts
sanktioner har informerats om beslutet, inbegripet information om vilken typ och art av överträdelse det rör sig om
och om identiteten för den fysiska eller juridiska person som har ålagts sanktionen.
Om medlemsstaterna tillåter offentliggörande av sanktioner som kan överklagas, ska de behöriga myndigheterna så
snart detta rimligen låter sig göras på sin officiella webbplats även offentliggöra information om överklagandets
status och om resultatet av detta.
2.
De behöriga myndigheterna ska offentliggöra de sanktioner som ålagts med bevarad anonymitet, och på ett
sätt som är förenligt med nationell rätt, under någon av följande omständigheter:
a) Om sanktionen har ålagts en fysisk person, och ett offentliggörande av personuppgifter visar sig vara oproportio
nellt vid en obligatorisk förhandsbedömning av proportionaliteten i ett sådant offentliggörande.
b) Om ett offentliggörande skulle äventyra de finansiella marknadernas stabilitet eller en pågående brottsutredning.
c) Om offentliggörandet skulle orsaka oproportionell skada för de institutioner eller individer som berörs.
3.
De behöriga myndigheterna ska säkerställa att varje offentliggörande i enlighet med punkt 1 har proportionell
varaktighet och att det finns kvar på deras officiella webbplats under minst fem år efter det att all rätt att överklaga
har uttömts eller löpt ut.
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Offentliggörandet av sanktioner och åtgärder och varje offentligt utlåtande ska iaktta de grundläggande rättigheterna
i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet rätten till respekt för privatlivet och
familjelivet och rätten till skydd av personuppgifter. Medlemsstaterna får besluta att ett sådant offentliggörande eller
varje offentligt utlåtande inte ska innehålla personuppgifter i den mening som avses i artikel 2 a i direktiv
95/46/EG.

Artikel 30d
Överklagande
Medlemsstaterna ska säkerställa att beslut som fattas av en behörig myndighet i enlighet med detta direktiv och
förordning (EU) nr 537/2014 kan överklagas.

Artikel 30e
Rapportering av överträdelser
1.
Medlemsstaterna ska se till att effektiva mekanismer inrättas för att uppmuntra rapportering av överträdelser
av detta direktiv eller av förordning (EU) nr 537/2014 till behöriga myndigheter.
2.

De mekanismer som avses i punkt 1 ska minst omfatta följande:

a) Särskilda förfaranden för mottagande av rapporter om överträdelser och uppföljning av dessa.
b) Skydd av personuppgifter både för den person som rapporterar den misstänkta eller faktiska överträdelsen och
den person som misstänks ha begått eller påstås ha begått den överträdelsen, i överensstämmelse med de prin
ciper som anges i direktiv 95/46/EG.
c) Lämpliga förfaranden för att säkerställa rätten till försvar och att bli hörd för den person mot vilken en överträ
delse görs gällande innan beslut om denne fattas samt rätten att väcka talan inför domstol mot beslut eller
åtgärder som rör honom eller henne.
3.
Medlemsstaterna ska se till att revisionsföretag inför lämpliga förfaranden för sina anställda, så att de kan
rapportera misstänkta eller faktiska överträdelser av detta direktiv eller förordning av (EU) nr 537/2014 internt via
en särskild kanal.

Artikel 30f
Utbyte av information
1.
De behöriga myndigheterna ska årligen ge CEAOB aggregerad information om alla administrativa åtgärder
som vidtagits och alla sanktioner som har ålagts i enlighet med detta kapitel. CEAOB ska offentliggöra denna infor
mation i en årsrapport.
2.
De behöriga myndigheterna ska omedelbart meddela CEAOB alla tillfälliga förbud som avses i artikel 30a.1 c
och e.”
26. Artikel 32 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1.
Medlemsstaterna ska inrätta ett effektivt system för offentlig tillsyn av lagstadgade revisorer och revisions
företag grundat på principerna i punkterna 2–7 och utse en behörig myndighet som ska ansvara för denna
tillsyn.”
b) Punkt 3 ska ersättas med följande:
”3.
Den behöriga myndigheten ska ledas av personer som inte är yrkesrevisorer men som har kunskaper på
områden av relevans för lagstadgad revision. De ska tillsättas i enlighet med ett oberoende och öppet förfarande.
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Den behöriga myndigheten får anlita yrkesrevisorer för att utföra särskilda uppgifter och får även bistås av
sakkunniga, när detta är nödvändigt för ett korrekt utförande av dess uppgifter. I sådana fall ska varken yrkesrevi
sorn eller de sakkunniga delta i den behöriga myndighetens beslutsfattande.”
c) Punkt 4 ska ersättas med följande:
”4.

Den behöriga myndigheten ska ha det yttersta ansvaret för tillsynen av

a) godkännandet och registreringen av lagstadgade revisorer och revisionsföretag,
b) antagandet av standarder för yrkesetik, intern kvalitetskontroll av revisionsföretag och revisioner, utom när
dessa standarder antas eller godkänns av andra av medlemsstaternas myndigheter,
c) fortbildning,
d) systemet för kvalitetskontroll,
e) utredande och administrativa sanktionssystem.”
d) Följande punkter ska införas:
”4a.
Medlemsstaterna ska utse en eller flera behöriga myndigheter för att utföra de uppgifter som fastställs i
detta direktiv. Medlemsstaterna ska utse endast en behörig myndighet, som ska ha det yttersta ansvaret för de
uppgifter som avses i denna artikel, utom med avseende på lagstadgad revision av kooperativ, sparbanker eller
liknande företag enligt artikel 45 i direktiv 86/635/EEG eller ett dotterföretag eller en rättslig efterträdare till ett
kooperativ, en sparbank eller en liknande företag enligt artikel 45 i direktiv 86/635/EEG.
Medlemsstaterna ska informera kommissionen om vilka myndigheter som har utsetts.
De behöriga myndigheterna ska organiseras på ett sådant sätt att intressekonflikter undviks.
4b.
Medlemsstaterna får delegera eller tillåta att den behöriga myndigheten delegerar vilka som helst av sina
uppgifter till andra myndigheter eller organ som har utsetts eller på annat enligt lag bemyndigats att utföra
sådana uppgifter.
I delegeringen ska det anges vilka uppgifter som delegeras och på vilka villkor som de ska utföras. Myndigheterna
eller organen ska organiseras på ett sådant sätt att intressekonflikter undviks.
När den behöriga myndigheten delegerar uppgifter till andra myndigheter eller organ, ska den kunna återta de
delegerade befogenheterna från fall till fall.”
e) Punkterna 5–7 ska ersättas med följande:
”5. Den behöriga myndigheten ska ha rätt att vid behov inleda och genomföra utredningar beträffande lagstad
gade revisorer och revisionsföretag och vidta lämpliga åtgärder.
Om en behörig myndighet anlitar sakkunniga för att utföra särskilda uppdrag, ska myndigheten se till att det inte
föreligger någon intressekonflikt mellan dessa sakkunniga och den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget i
fråga. Sådana sakkunniga ska uppfylla samma krav som anges i artikel 29.2 a.
Den behöriga myndigheten ska ges tillräckliga befogenheter för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter och
skyldigheter enligt detta direktiv.
6.
För den behöriga myndigheten ska öppenhet och insyn gälla. Detta ska även inbegripa offentliggörande av
årliga arbetsprogram och verksamhetsrapporter.
7.
Det offentliga tillsynssystemet ska få tillräcklig finansiering och ha tillräckliga resurser för att inleda och
genomföra de utredningar som avses i punkt 5. Finansieringen av det offentliga tillsynssystemet ska vara säkert
och fri från otillbörlig påverkan från lagstadgade revisorer eller revisionsföretag.”
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27. Artikel 34 ska ändras på följande sätt:
a) I punkt 1 ska följande stycke läggas till:
”Utan att det påverkar tillämpningen av första stycket ska revisionsföretag som har godkänts i en medlemsstat
och som utför revisionstjänster i en annan medlemsstat enligt artikel 3a vara föremål för en kvalitetskontroll i
hemmedlemsstaten och tillsyn i värdmedlemsstaten av varje revision som utförs där.”
b) Punkterna 2 och 3 ska ersättas med följande:
”2.
Vid lagstadgad revision av koncernredovisning får den medlemsstat som kräver den lagstadgade revisionen
inte införa ytterligare krav på den lagstadgade revisionen när det gäller registrering, kvalitetskontroll, revisions
standarder, yrkesetik och opartiskhet och självständighet för den lagstadgade revisor eller det revisionsföretag
som utför den lagstadgade revisionen av ett dotterföretag som är etablerat i en annan medlemsstat.

3.
För ett företag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i en annan medlemsstat än den
medlemsstat där företaget har sitt säte, får den medlemsstat på vars marknad aktierna är upptagna till handel inte
införa några ytterligare krav på den lagstadgade revisionen när det gäller registrering, kvalitetskontroll, revisions
standarder, yrkesetik och opartiskhet och självständighet för den lagstadgade revisor eller det revisionsföretag
som utför den lagstadgade revisionen av företagets årsredovisning eller årsbokslut eller koncernredovisning.”

c) Följande punkt ska läggas till:
”4.
När en lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag är registrerat i en medlemsstat till följd av ett godkän
nande i enlighet med artikel 3 eller 44 och den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget avger revisionsberät
telser beträffande årsredovisning eller årsbokslut eller koncernredovisning enligt i artikel 45.1, ska den medlems
stat där revisorn eller revisionsföretaget är registrerat låta den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget
omfattas av sina system för tillsyn, kvalitetskontroll och utredningar och sanktioner.”

28. Artikel 35 ska utgå.
29. Artikel 36 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1.
Medlemsstaternas behöriga myndigheter med ansvar för godkännande, registrering, kvalitetskontroll, kon
troll och disciplin, de behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med artikel 20 i förordning (EU) nr 537/2014
samt de relevanta europeiska tillsynsmyndigheterna ska när så är nödvändigt samarbeta för att fullgöra sina skyl
digheter och uppgifter enligt detta direktiv och förordning (EU) nr 537/2014. De behöriga myndigheterna i en
medlemsstat ska bistå behöriga myndigheter i andra medlemsstater och de relevanta europeiska tillsynsmyndighe
terna. Behöriga myndigheter ska särskilt utbyta information och samverka vid utredningar i samband med
lagstadgade revisioner.”

b) Punkt 3 ska ersättas med följande:
”3.
Punkt 2 ska inte hindra de behöriga myndigheterna från att utbyta konfidentiell information. Den informa
tion som utbyts ska omfattas av den tystnadsplikt som gäller för anställda och före detta anställda vid behöriga
myndigheter. Tystnadsplikten ska också gälla alla andra personer som de behöriga myndigheterna har delegerat
uppgifter till i samband med de syften som anges i detta direktiv.”

c) Punkt 4 ska ändras på följande sätt:
i)

I tredje stycket ska led b ersättas med följande:
”b) om rättsliga förfaranden redan har inletts vid den anmodade medlemsstatens myndigheter rörande
samma handlingar och samma personer, eller”

L 158/220

SV

Europeiska unionens officiella tidning

27.5.2014

ii) I tredje stycket ska led c ersättas med följande:
”c) om den anmodade medlemsstatens behöriga myndigheter redan har meddelat ett slutligt avgörande
rörande samma handlingar och samma personer.”
iii) Fjärde stycket ska ersättas med följande:
”Utan att det påverkar deras förpliktelser i rättsliga förfaranden, får de behöriga myndigheter eller de europe
iska tillsynsmyndigheter som erhåller information enligt punkt 1 använda den endast för att fullgöra sitt
uppdrag enligt detta direktiv eller förordning (EU) nr 537/2014 och i samband med administrativa eller rätts
liga förfaranden som specifikt avser detta uppdrag.”
d) Följande punkt ska läggas till:
”4a.
Medlemsstaterna får tillåta att de behöriga myndigheterna till de behöriga myndigheter som ansvarar för
tillsyn av företag av allmänt intresse, till centralbankerna, till Europeiska centralbankssystemet och till Europeiska
centralbanken, i deras egenskap av monetära myndigheter, och till Europeiska systemrisknämnden överlämnar
konfidentiell information som ska användas för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter. Dessa myndigheter eller
organ ska inte heller hindras från att meddela de behöriga myndigheterna de uppgifter som dessa eventuellt
behöver för att utföra sina uppgifter enligt förordning (EU) nr 537/2014.”
e) I punkt 6 fjärde stycket ska led a ersättas med följande:
”a) om en sådan utredning kan inverka på den anmodade medlemsstatens suveränitet, säkerhet eller allmänna
ordning eller strida mot nationella säkerhetsregler, eller”
f) Punkt 7 ska utgå.
30. I artikel 37 ska följande punkt läggas till:
”3. Alla avtalsklausuler som begränsar bolagsstämmans valfrihet eller valfriheten för ledamöter av det granskade
företaget i enlighet med punkt 1 till vissa kategorier eller förteckningar över lagstadgade revisorer eller revisionsfö
retag när det gäller utnämning av en viss lagstadgad revisor eller ett visst revisionsföretag för att utföra den lagstad
gade revisionen av företaget ska vara förbjudna. Alla sådana befintliga klausuler ska vara ogiltiga.”
31. I artikel 38 ska följande punkt läggas till:
”3.

Vid en lagstadgad revision av ett företag av allmänt intresse ska medlemsstaterna se till att det är möjligt för

a) aktieägare som representerar 5 % eller mer av rösträtterna eller aktiekapitalet,
b) andra organ inom de granskade företagen definierade i nationell lagstiftning, eller
c) de behöriga myndigheter som avses i artikel 32 i detta direktiv eller som utsetts i enlighet med artikel 20.1 i
förordning (EU) nr 537/2014 eller som, när så föreskrivs i nationell rätt, med artikel 35.2 i den förordningen
att inleda förfaranden för entledigande av den eller de berörda lagstadgade revisorerna eller revisionsföretagen vid en
nationell domstol, om det finns skäliga grunder för detta.”
32. Kapitel X ska ersättas med följande:

”KAPITEL X
REVISIONSKOMMITTE

Artikel 39
Revisionskommitté
1.
Medlemsstaterna ska säkerställa att alla företag av allmänt intresse har en revisionskommitté. Revisionskom
mittén ska antingen vara en fristående kommitté eller en kommitté inom det granskade företagets förvaltningsorgan
eller kontrollorgan. Den ska bestå av icke arbetande ledamöter av det granskade företagets förvaltningsorgan och/
eller ledamöter av dess kontrollorgan och/eller av ledamöter utsedda av det granskade företagets bolagsstämma eller,
för företag som inte har aktieägare, av ett likvärdigt organ.
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Minst en ledamot av revisionskommittén ska ha redovisnings- och/eller revisionskompetens.

Samtliga ledamöter ska ha kompetens som är relevant för den sektor där det granskade företaget är verksamt.

En majoritet av ledamöterna av revisionskommittén ska vara oberoende i förhållande till det granskade företaget.
Revisionskommitténs ordförande ska utses av kommitténs ledamöter eller det granskade företagets kontrollorgan
och vara oberoende i förhållande till det granskade företaget. Medlemsstaterna får kräva att revisionskommitténs
ordförande ska väljas varje år av det granskade företagets bolagsstämma.

2.
Med avvikelse från punkt 1 får medlemsstaterna besluta att de uppgifter som tilldelas revisionskommittén i ett
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 (*) får utföras av förvaltnings- eller kontrollorganet i dess helhet, förutsatt att ordföranden för
ett sådant organ, om han eller hon tillhör företagsledningen, inte ska fungera som ordförande när ett sådant organ
utför revisionskommitténs uppgifter.

Om en revisionskommitté utgör en del av det granskade företagets förvaltningsorgan eller kontrollorgan i enlighet
med punkt 1, får medlemsstaterna tillåta eller kräva att förvaltningsorganet eller kontrollorganet efter behov utför
revisionskommitténs uppgifter vad gäller de skyldigheter som anges i detta direktiv och i förordning (EU)
nr 537/2014.

3.
Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna besluta att följande typer av företag av allmänt intresse
inte behöver ha en revisionskommitté:
a) Varje företag av allmänt intresse som enligt artikel 2.10 i direktiv 2013/34/EU är ett dotterföretag, om det före
taget uppfyller kraven i punkterna 1, 2 och 5 i den här artikeln, artikel 11.1 och 11.2 och artikel 16.5 i förord
ning (EU) nr 537/2014 på koncernnivå.
b) Varje företag av allmänt intresse som är ett fondföretag enligt definitionen i artikel 1.2 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/65/EG (**) eller en alternativ investeringsfond enligt definitionen i artikel 4.1 a i Europapar
lamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (***).
c) Varje företag av allmänt intresse vars enda uppgift är att utfärda värdepapper med bakomliggande tillgångar som
säkerhet enligt definitionen i artikel 2.5 i kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 (****).
d) Varje kreditinstitut i den mening som avses i artikel 3.1.1 i direktiv 2013/36/EU vars aktier inte är upptagna till
handel på en reglerad marknad i någon medlemsstat i den mening som avses i artikel 4.1.14 i direktiv
2004/39/EG och som fortlöpande eller vid upprepade tillfällen endast har gett ut skuldinstrument som är
upptagna till handel på en reglerad marknad, förutsatt att det sammanlagda nominella beloppet för alla dessa
skuldinstrument ligger under 100 000 000 EUR och att det inte har offentliggjort något prospekt i enlighet med
direktiv 2003/71/EG.
De företag av allmänt intresse som avses i led c ska offentligt förklara orsakerna till att de anser att det inte är lämp
ligt för dem att ge antingen en revisionskommitté eller ett förvaltnings- eller kontrollorgan i uppgift att utföra en
revisionskommittés uppgifter.

4.
Med avvikelse från punkt 1 får medlemsstaterna kräva eller tillåta att ett företag av allmänt intresse inte ska ha
en revisionskommitté, förutsatt att det har ett eller flera organ med motsvarande uppgifter som en revisionskom
mitté, som har inrättats och fungerar i enlighet med bestämmelser i den medlemsstat där det företag som ska
granskas är registrerat. I sådana fall ska företaget lämna uppgifter om vilket organ som utför dessa uppgifter och
hur det är sammansatt.

5.
Om alla ledamöter av revisionskommittén är ledamöter i det granskade företagets förvaltnings- eller kontrol
lorgan, får medlemsstaten föreskriva att revisionskommittén ska undantas från kraven på oberoende som anges i
punkt 1 fjärde stycket.
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6.
Utan att det påverkar ansvaret för ledamöterna i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorganet eller för andra
ledamöter utsedda av det granskade företagets bolagsstämma ska revisionskommittén bland annat

a) informera det granskade företagets förvaltnings- eller kontrollorgan om resultatet av den lagstadgade revisionen
och förklara på vilket sätt den lagstadgade revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet och
vilken roll revisionskommittén spelade i den processen,

b) övervaka den finansiella rapporteringen och lämna rekommendationer eller förslag för att säkerställa dess integ
ritet,

c) övervaka effektiviteten i företagets interna kvalitetskontroll- och riskhanteringssystem och i tillämpliga fall dess
internrevision när det gäller det granskade företagets finansiella rapportering, utan att åsidosätta företagets obero
ende,

d) övervaka den lagstadgade revisionen av årsredovisning eller årsbokslut och koncernredovisning, i synnerhet dess
utförande, med beaktande av den behöriga myndighetens resultat och slutsatser i enlighet med artikel 26.6 i
förordning (EU) nr 537/2014,

e) granska och övervaka den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets opartiskhet och självständighet i enlighet
med artiklarna 22, 22a, 22b, 24a och 24b i detta direktiv samt artikel 6 i förordning (EU) nr 537/2014, särskilt
om det är lämpligt att tillhandahålla icke-revisionstjänster till det granskade företaget i enlighet med artikel 5 i
den förordningen, och

f) ansvara för urvalsförfarandet vid val av en eller flera lagstadgade revisorer eller revisionsföretag och utfärda
rekommendationer om vilken eller vilka lagstadgade revisorer eller revisionsföretag som ska utses i enlighet med
artikel 16 i förordning (EU) nr 537/2014, utom när artikel 16.8 i den förordningen tillämpas.
(*) Europarlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som ska offent
liggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv
2001/34/EG (EUT L 345, 31.12.2003, s. 64).
(**) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra
författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302,
17.11.2009, s. 32).
(***) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investe
ringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009
och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).
(****) Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, dessas format, införlivande genom
hänvisning samt offentliggörande av prospekt och annonsering (EUT L 149, 30.4.2004, s. 1).”

33. Artikel 45 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.
De behöriga myndigheterna i en medlemsstat ska i enlighet med artiklarna 15, 16 och 17 registrera varje
revisor och revisionsföretag från ett tredjeland, om denna revisor eller detta revisionsföretag från ett tredjeland
avger en revisionsberättelse beträffande årsredovisning eller årsbokslut eller koncernredovisning för ett företag
som har sitt säte utanför unionen och vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad
marknad i den medlemsstaten i den mening avses i artikel 4.1.14 i direktiv 2004/39/EG, utom när företaget
enbart emitterar utestående skuldförbindelser för vilka något av följande gäller:

a) De har varit upptagna till handel på en reglerad marknad i en medlemsstat i den mening som avses i arti
kel 2.1 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG (*) före den 31 december 2010 och deras
nominella värde per företag är minst 50 000 EUR på emitteringsdagen eller, i fråga om skuldförbindelser i
annan valuta, motsvarande minst 50 000 EUR på emitteringsdagen.

27.5.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 158/223

b) De är upptagna till handel på en reglerad marknad i en medlemsstat i den mening som avses i artikel 2.1 c i
direktiv 2004/109/EG från och med den 31 december 2010 och deras nominella värde per företag är minst
100 000 EUR på emitteringsdagen, eller, i fråga om skuldförbindelser i annan valuta, motsvarande minst
100 000 EUR på emitteringsdagen.
(*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av
insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad
marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 38).”
b) Punkt 5 ska ändras på följande sätt:
i)

Led a ska utgå.

ii) Led d ska ersättas med följande:
”d) revision av årsredovisning eller årsbokslut eller koncernredovisning enligt punkt 1 utförs i enlighet med
de internationella revisionsstandarder som avses i artikel 26 och i enlighet med kraven i artiklarna 22,
22b och 25 eller med likvärdiga standarder och krav,”
iii) Led e ska ersättas med följande:
”e) det på sin webbplats offentliggör en årlig rapport om öppenhet och insyn, som innehåller den informa
tion som avses i artikel 13 i förordning (EU) nr 537/2014 eller uppfyller likvärdiga krav på offentliggö
rande.”
c) Följande punkt ska införas:
”5a.
En medlemsstat får registrera en revisor från ett tredjeland endast om denne uppfyller kraven i punkt 5 c,
d och e i denna artikel.”

d) Punkt 6 ska ersättas med följande:
”6. För att säkerställa enhetliga villkor för tillämpningen av punkt 5 d i denna artikel ska kommissionen ges
befogenhet att genom genomförandeakter besluta om den likvärdighet som avses i den punkten. Dessa genomfö
randeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2. Medlemsstaterna får
bedöma den likvärdighet som avses i punkt 5 d i denna artikel så länge kommissionen inte har fattat något
sådant beslut.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 48a för att fastställa de
allmänna kriterier för likvärdighet som ska användas vid bedömningen av huruvida de revisioner av räkenskaper
som avses i punkt 1 i denna artikel utförs i enlighet med de internationella revisionsstandarder som avses i arti
kel 26 och de krav som fastställs i artiklarna 22, 24 och 25. När medlemsstaterna bedömer likvärdighet på natio
nell nivå ska de tillämpa sådana kriterier, som är tillämpliga på alla tredjeländer.”

34. Artikel 46.2 ska ersättas med följande:
”2. För att säkerställa enhetliga villkor för tillämpningen av punkt 1 i denna artikel ska kommissionen ges befo
genhet att genom genomförandeakter besluta om den likvärdighet som avses i den punkten. Dessa genomföran
deakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2. När kommissionen har erkänt
den likvärdighet som avses i punkt 1 i denna artikel, får medlemsstaterna besluta att helt eller delvis förlita sig på
denna likvärdighet och därmed att helt eller delvis upphöra att tillämpa eller ändra kraven i artikel 45.1 och 45.3.
Medlemsstaterna får bedöma den likvärdighet som avses i punkt 1 i denna artikel eller förlita sig på andra medlems
staters bedömningar, så länge kommissionen inte har fattat något sådant beslut. Om kommissionen beslutar att
kravet på likvärdighet enligt punkt 1 i denna artikel inte är uppfyllt, får den tillåta de berörda revisorerna från ett
tredjeland och revisionsföretagen från ett tredjeland att under en lämplig övergångsperiod fortsätta sin revisionsverk
samhet i enlighet med den berörda medlemsstatens krav.
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Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 48a för att med utgångspunkt i de
krav som fastställs i artiklarna 29, 30 och 32 fastställa de allmänna kriterier för likvärdighet som ska användas vid
bedömningen av huruvida systemen för offentlig tillsyn, kvalitetssäkring, utredning och sanktioner i ett tredjeland är
likvärdiga med dem som tillämpas i unionen. Dessa allmänna kriterier ska användas av medlemsstaterna när de
bedömer likvärdighet på nationell nivå, om kommissionen inte har fattat något beslut om det berörda tredjelandet.”
35. Artikel 47 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 ska ändras på följande sätt:
i) Inledningsfrasen ska ersättas med följande:
”1.
Medlemsstaterna kan tillåta att revisionshandlingar eller andra handlingar hos lagstadgade revisorer eller
revisionsföretag som de har godkänt och utrednings- och kontrollrapporter som avser revisionerna i fråga
överlämnas till behöriga myndigheter i ett tredjeland, på villkor”
ii) Led a ska ersättas med följande:
”a) att dessa revisionshandlingar eller andra handlingar är relaterade till revision av bolag som har emitterat
värdepapper i det tredjelandet eller ingår i en koncern som utfärdar lagstadgade koncernredovisningar i
det tredjelandet,”
b) I punkt 2 ska följande led införas:
”ba) att skyddet för det granskade företagets affärsintressen, däribland dess industriella och immateriella rättig
heter, inte skadas,”
c) I punkt 2 ska andra strecksatsen i led d ersättas med följande:
”— rättsliga förfaranden redan har inletts vid den anmodade medlemsstatens myndigheter rörande samma hand
lingar och mot samma personer, eller
— den anmodade medlemsstatens behöriga myndigheter redan har meddelat ett slutligt avgörande rörande
samma handlingar och mot samma lagstadgade revisorer eller revisionsföretag,”
d) Punkt 3 ska ersättas med följande:
”3.
För att underlätta samarbete ska kommissionen ges befogenhet att genom genomförandeakter besluta om
tillräcklighet i enlighet med punkt 1 c i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det
granskningsförfarande som avses i artikel 48.2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att
följa kommissionens beslut.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 48a för att fastställa de
allmänna kriterier för tillräcklighet som kommissionen ska använda för att bedöma huruvida behöriga myndig
heter i tredjeländer kan erkännas som tillräckliga för att samarbeta med medlemsstaternas behöriga myndigheter
i fråga om utbyte av revisionshandlingar eller andra handlingar hos lagstadgade revisorer och revisionsföretag. De
allmänna kriterierna för tillräcklighet ska grundas på kraven i artikel 36 eller i huvudsak likvärdiga funktionella
resultat av ett direkt utbyte av revisionshandlingar eller andra handlingar hos lagstadgade revisorer eller revisions
företag.”
e) Punkt 5 ska utgå.
36. I artikel 48 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:
”1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté (nedan kallad kommittén). Den kommittén ska vara en kommitté i
den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (*).
(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av
allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina befogenheter
(EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).”
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När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

37. Följande artikel ska införas:

”Artikel 48a
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 artiklarna 26.3, 45.6, 46.2 och 47.3 ska ges till kommis
sionen för en period av fem år från och med den 16 juni 2014. Kommissionen ska utarbeta en rapport om deleger
ingen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska
genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter
sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.
Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 26.3, 45.6, 46.2 och 47.3 får när som helst återkallas av
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 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 artiklarna 26.3, 45.6, 46.2 och 47.3 ska träda i kraft endast om varken
Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av fyra 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.”

38. Artikel 49 ska utgå.

Artikel 2

Införlivande

1.
Senast den 17 juni 2016 ska medlemsstaterna anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att
följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta. Medlemsstaterna ska tillämpa de bestämmelserna
från och med den 17 juni 2016.

2.
När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en
sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv
utfärda.

3.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar
inom det område som omfattas av detta direktiv.
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Artikel 3
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 4
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 16 april 2014.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS

Ordförande

Ordförande

