
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 537/2014 

af 16. april 2014 

om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden og om 
ophævelse af Kommissionens afgørelse 2005/909/EF 

(EØS-relevant tekst) 

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, 

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, 

efter fremsendelse af forslaget til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter, 

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1), 

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1)  Revisorer og revisionsfirmaer har fået overdraget udførelsen af lovpligtig revision af virksomheder af interesse for 
offentligheden med henblik på at styrke befolkningens tillid til disse virksomheders årsregnskaber og konsolide
rede regnskaber. At en lovpligtig revision udøver en funktion i offentlighedens interesse, betyder, at en stor 
gruppe mennesker og institutioner stoler på kvaliteten af en revisors eller et revisionsfirmas arbejde. En god revisi
onskvalitet bidrager til, at markederne fungerer korrekt, ved at øge regnskabernes integritet og effektivitet. 
Dermed spiller revisorerne en særligt vigtig samfundsrolle. 

(2)  EU-lovgivningen kræver, at regnskaber, omfattende virksomheders årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber, 
for kreditinstitutter, forsikringsselskaber, udstedere af værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret 
marked, betalingsinstitutter, institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), e-pengeinsti
tutter og alternative investeringsfonde revideres af en eller flere personer med bemyndigelse til at udføre en sådan 
revision i henhold til EU-retten, nemlig: artikel 1, stk. 1, i Rådets direktiv 86/635/EØF (3), artikel 1, stk. 1, i 
Rådets direktiv 91/674/EØF (4), artikel 4, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF (5), arti
kel 15, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF (6), artikel 73 i Europa-Parlamentets 

27.5.2014 L 158/77 Den Europæiske Unions Tidende DA    

(1) EUT C 191 af 29.6.2012, s. 61. 
(2) Europa-Parlamentets holdning af 3.4.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 14.4.2014. 
(3) Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsolide

rede regnskaber (EFT L 372 af 31.12.1986, s. 1). 
(4) Rådets direktiv 91/674/EØF af 19. december 1991 om forsikringsselskabers årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (EFT L 374 af 

31.12.1991, s. 7). 
(5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse 

med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF 
(EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38). 

(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF af 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af 
direktiv 97/7/EF, 2002/65/EF, 2005/60/EF og 2006/48/EF og om ophævelse af direktiv 97/5/EF (EUT L 319 af 5.12.2007, s. 1). 



og Rådets direktiv 2009/65/EF (1), artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/110/EF (2) og artikel 22, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU (3). Endvidere kræves 
det også i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (4), at investeringsselska
bers årsregnskaber revideres, når Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU (5) ikke finder anvendelse. 

(3) Betingelserne for godkendelse af personer med ansvar for udførelse af den lovpligtige revision samt mindstekra
vene for udførelsen af sådan lovpligtig revision er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/43/EF (6). 

(4)  Den 13. oktober 2010 offentliggjorde Kommissionen en grønbog med titlen »Revisionspolitik: Læren af krisen«, 
som lancerede en bred offentlig høring inden for rammerne af reformen af tilsynet med de finansielle markeder 
om revisionens rolle og dens omfang, og hvordan revisionsfunktionen kan styrkes for at skabe øget finansiel 
stabilitet. Den offentlige høring viste, at reglerne i direktiv 2006/43/EF om udførelse af den lovpligtige revision af 
årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for virksomheder af interesse for offentligheden kunne forbedres. 
Europa-Parlamentet udsendte en initiativbetænkning om grønbogen den 13. september 2011. Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog også en udtalelse om grønbogen den 16. juni 2011. 

(5)  Det er vigtigt at fastlægge detaljerede regler for at sikre, at den lovpligtige revision af virksomheder af interesse for 
offentligheden har en tilstrækkelig kvalitet og udføres af revisorer og revisionsfirmaer, der er underlagt strenge 
krav. En fælles reguleringsstrategi bør øge integriteten, uafhængigheden, objektiviteten, ansvarligheden, gennem
sigtigheden og pålideligheden for de revisorer og revisionsfirmaer, der udfører lovpligtig revisioner af virksom
heder af interesse for offentligheden, der bidrager til kvaliteten af den lovpligtige revision i Unionen, og derved 
også til at sikre et velfungerende indre marked samt et højt niveau af forbruger- og investorbeskyttelse. Udarbej
delsen af en særskilt retsakt for virksomheder af interesse for offentligheden bør også sikre en konsekvent harmo
nisering og ensartet anvendelse af reglerne og dermed bidrage til et mere effektivt fungerende indre marked. Disse 
strenge krav bør kun gælde for revisorer og revisionsfirmaer, i den udstrækning de udfører lovpligtig revision af 
virksomheder af interesse for offentligheden. 

(6)  Den lovpligtige revision af andelsselskaber og sparekasser er i nogle medlemsstater kendetegnet ved et system, der 
ikke giver mulighed for, at de frit kan vælge deres revisor eller revisionsfirma. Den revisionssammenslutning, som 
andelsselskabet eller sparekassen er medlem af, er forpligtet ved lov til at udføre den lovpligtige revision. Sådanne 
revisionssammenslutninger fungerer uden sigte på fortjeneste og uden forretningsmæssige interesser, hvilket følger 
af deres juridiske karakter. Endvidere er disse sammenslutningers organisatoriske enheder ikke forbundet med en 
fælles økonomisk interesse, som kunne bringe deres uafhængighed i fare. I overensstemmelse hermed bør 
medlemsstaterne have mulighed for at fritage andelsselskaber som defineret i artikel 2, nr. 14), i direktiv 
2006/43/EF, sparekasser eller lignende virksomheder, jf. artikel 45 i direktiv 86/635/EØF, eller deres dattervirk
somheder eller juridiske efterfølgere for denne forordning, forudsat at de i direktiv 2006/43/EF omhandlede prin
cipper om uafhængighed er overholdt. 
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(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse 
institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32). 

(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder 
af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 
2000/46/EF (EUT L 267 af 10.10.2009, s. 7). 

(3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af 
direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1). 

(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets 
direktiv 85/611/EØF og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 
93/22/EØF (EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1). 

(5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beret
ninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets 
direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19). 

(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regn
skaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (EUT L 157 af 
9.6.2006, s. 87). 



(7)  Størrelsen af honoraret fra én revideret virksomhed og honorarets sammensætning kan true en revisors eller et 
revisionsfirmas uafhængighed. Derfor er det vigtigt at sikre, at et revisionshonorar ikke på nogen måde gøres 
betinget, og at der indføres en specifik procedure, der omfatter revisionsudvalget, for at sikre revisionens kvalitet, 
hvis der modtages et stort revisionshonorar fra en enkelt kunde, herunder dennes dattervirksomheder. Hvis revi
soren eller revisionsfirmaet bliver for afhængigt af en enkelt kunde, bør revisionsudvalget ud fra kravet om gyldig 
grund afgøre, om revisoren eller revisionsfirmaet fortsat må udføre den lovpligtige revision. Når revisionsudvalget 
træffer en sådan afgørelse, bør det blandt andet tage hensyn til trusler mod uafhængigheden og konsekvenserne 
af en sådan afgørelse. 

(8)  Revisorers, revisionsfirmaers eller netværksmedlemmers udførelse af visse andre ydelser end lovpligtig revision 
(ikkerevisionsydelser) for en revideret virksomhed kan være til skade for deres uafhængighed. Derfor er det 
hensigtsmæssigt at forbyde udførelsen af visse ikkerevisionsydelser såsom skattemæssige ydelser, konsulent- eller 
rådgivningsaktiviteter for den reviderede virksomhed, for dens modervirksomhed og for de virksomheder, den 
kontrollerer i Unionen. Ydelser, der indebærer en rolle i den reviderede virksomheds ledelse eller beslutningstag
ning, vil kunne omfatte styring af arbejdskapital, levering af finansielle oplysninger, optimering af forretningspro
cesser, likviditetsstyring, transfer pricing, skabelse af effektive forsyningskæder og lignende. Ydelser i forbindelse 
med finansiering, kapitalstruktur og kapitalallokering og den reviderede virksomheds investeringsstrategi bør 
forbydes, bortset fra ydelser som kundelegitimation, afgivelse af støtteerklæringer i forbindelse med den reviderede 
virksomheds prospekter og andre erklæringsydelser. 

(9)  Det bør være muligt for medlemsstaterne at beslutte at lade revisorer og revisionsfirmaer udføre visse skatte- og 
værdiansættelsesydelser, hvis disse ydelser er ubetydelige eller hver især eller samlet ikke påvirker de reviderede 
regnskaber direkte. Hvis disse ydelser indebærer aggressiv skatteplanlægning, bør de ikke betragtes som ubetyde
lige. En revisor eller et revisionsfirma bør derfor ikke udføre sådanne ydelser for den reviderede virksomhed. En 
revisor eller et revisionsfirma bør kunne udføre ikkerevisionsydelser, som ikke er forbudte i henhold til denne 
forordning, hvis udførelsen af disse ydelser på forhånd er blevet godkendt af revisionsudvalget, og hvis revisoren 
og revisionsfirmaet selv er overbevist om, at udførelsen af disse ydelser ikke udgør en trussel mod revisorens eller 
revisionsfirmaets uafhængighed, som ikke kan nedbringes til et acceptabelt niveau ved hjælp af sikkerhedsforan
staltninger. 

(10)  For at undgå interessekonflikter er det vigtigt, at revisoren eller revisionsfirmaet, før de påtager sig eller fortsætter 
en lovpligtig revision af en virksomhed af interesse for offentligheden, vurderer, om uafhængighedskravene er 
opfyldt, og især hvorvidt der opstår trusler mod uafhængigheden som følge af forbindelserne til den pågældende 
virksomhed. Revisoren eller revisionsfirmaet bør hvert år bekræfte sin uafhængighed over for den reviderede virk
somheds revisionsudvalg og drøfte enhver trussel mod uafhængigheden samt de sikkerhedsforanstaltninger, der er 
truffet for at imødegå disse trusler, med udvalget. 

(11) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (1) regulerer behandlingen af personoplysninger i medlemssta
terne inden for rammerne af denne forordning og sådan behandling af personoplysning bør være underlagt tilsyn 
af medlemsstaternes kompetente myndigheder, navnlig de offentlige uafhængige myndigheder, som medlemssta
terne udpeger. Kompetente myndigheders udveksling eller videregivelse af oplysninger bør overholde reglerne om 
videregivelse af personoplysninger som fastsat i direktiv 95/46/EF. 

(12)  En god kvalitetssikringskontrol af det arbejde, der er udført i hver enkelt lovpligtig revisionsopgave, bør bidrage 
til at sikre en høj revisionskvalitet. Derfor bør revisoren eller revisionsfirmaet ikke afgive sin revisionspåtegning, 
før en sådan kvalitetssikringskontrol er udført. 

(13) Resultaterne af den lovpligtige revision af en virksomhed af interesse for offentligheden skal forelægges interessen
terne i revisionspåtegningen. For at styrke interessenternes tillid til den reviderede virksomheds regnskab er det 
særlig vigtigt, at revisionspåtegningen er velbegrundet og solidt underbygget. Ud over de oplysninger, der skal 
fremlægges i henhold til artikel 28 i direktiv 2006/43/EF, bør revisionspåtegningen navnlig omfatte tilstrækkelige 
oplysninger om revisorens eller revisionsfirmaets uafhængighed og om, hvorvidt det med den lovpligtige revision 
blev anset for muligt at opdage uregelmæssigheder, herunder svig. 
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(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31). 



(14)  Værdien af lovpligtig revision for den reviderede virksomhed ville blive meget større, hvis kommunikationen 
mellem revisoren eller revisionsfirmaet på den ene side og revisionsudvalget på den anden blev styrket. I forlæn
gelse af den regelmæssige dialog i forbindelse med udførelsen af den lovpligtige revision er det vigtigt, at revisoren 
eller revisionsfirmaet sender et supplerende og mere detaljeret revisionsprotokollat med resultaterne af den 
lovpligtige revision til revisionsudvalget. Dette revisionsprotokollat bør sendes til revisionsudvalget senest samtidig 
med revisionspåtegningen. Revisoren eller revisionsfirmaet bør på anmodning drøfte væsentlige spørgsmål, der er 
nævnt i revisionsprotokollatet, med revisionsudvalget. Endvidere bør det være muligt at gøre sådanne revisions
protokollater tilgængelige for kompetente myndigheder, der er ansvarlige for at føre tilsyn med revisorer og revisi
onsfirmaer, hvis de anmoder herom, og for tredjeparter, hvis dette er fastsat i national ret. 

(15)  Revisorer eller revisionsfirmaer giver allerede de kompetente tilsynsmyndigheder for virksomheder af interesse for 
offentligheden oplysninger om forhold eller beslutninger, som kunne udgøre en overtrædelse af reglerne for den 
reviderede virksomheds aktiviteter eller en hindring for den reviderede virksomheds fortsatte drift. Tilsynsopga
verne vil dog blive lettere, hvis tilsynsmyndighederne for kreditinstitutter og forsikringsselskaber og deres revi
sorer og revisionsfirmaer skulle etablere en reel dialog med hinanden. 

(16)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 (1) oprettedes Det Europæiske Udvalg for 
Systemiske Risici (ESRB). ESRB har til opgave at overvåge stigningen i systemiske risici i Unionen. I betragtning af 
de oplysninger, som revisorer og revisionsfirmaer for systemisk vigtige finansielle institutioner har adgang til, vil 
deres erfaringer kunne hjælpe ESRB i dets arbejde. Denne forordning bør derfor lette afholdelsen af et årligt forum 
for dialog mellem revisorer og revisionsfirmaer på den ene side og ESRB på den anden side på et sektorspecifikt, 
anonymiseret grundlag. 

(17)  For at øge tilliden til revisorerne og revisionsfirmaerne, der udfører lovpligtig revision af virksomheder af interesse 
for offentligheden, og deres ansvar er det vigtigt, at revisorerne og revisionsfirmaerne i større grad rapporterer 
om gennemsigtighed. Derfor skal revisorer og revisionsfirmaer offentliggøre finansielle oplysninger, herunder især 
om deres samlede omsætning opdelt i revisionshonorarer betalt af virksomheder af interesse for offentligheden, 
revisionshonorarer betalt af andre virksomheder og honorarer for andre ydelser. De skal også offentliggøre finan
sielle oplysninger om det netværk, de tilhører. Revisorer og revisionsfirmaer bør fremsende yderligere supplerende 
oplysninger om revisionshonorarer til de kompetente myndigheder til støtte for deres tilsynsopgaver. 

(18)  Det er vigtigt, at revisionsudvalgets rolle i forbindelse med udpegelse af en ny revisor eller et nyt revisionsfirma 
styrkes med henblik på at sikre, at den reviderede virksomheds aktionær- eller medlemsgeneralforsamling kan 
træffe en mere informeret beslutning. Derfor bør bestyrelsen eller tilsynsorganet, når den/det stiller et forslag for 
generalforsamlingen, forklare, hvorvidt den/det har samme præference som revisionsudvalget, og i modsat fald 
hvorfor. Revisionsudvalgets henstilling bør mindst indeholde to valgmuligheder for revisionsopgaven samt en 
behørigt begrundet angivelse af, hvilken af dem udvalget foretrækker, således at der kan træffes et reelt valg. For 
at give en rimelig og behørig begrundelse i sin henstilling bør revisionsudvalget bruge resultaterne af den obliga
toriske udvælgelsesprocedure, som den reviderede virksomhed har tilrettelagt under revisionsudvalgets ansvar. I 
denne udvælgelsesprocedure bør den reviderede virksomhed ikke begrænse muligheden for, at revisorer eller revi
sionsfirmaer med en lav markedsandel kan afgive bud på revisionsopgaven. Udbudsmaterialet bør indeholde 
gennemsigtige og ikkediskriminerende udvælgelseskriterier for bedømmelse af buddene. I lyset af at denne udvæl
gelsesprocedure imidlertid kan medføre uforholdsmæssigt store udgifter for virksomheder med en begrænset 
børsværdi eller små og mellemstore virksomheder af interesse for offentligheden i betragtning af deres størrelse, 
bør disse virksomheder fritages for forpligtelsen til at tilrettelægge en procedure for at udpegelse af en ny revisor 
eller et nyt revisionsfirma. 

(19)  Den reviderede virksomheds aktionær- eller medlemsgeneralforsamlings ret til at vælge revisor eller revisionsfirma 
ville ikke gælde, hvis den reviderede virksomhed indgik en aftale med en tredjepart, i medfør af hvilken denne ret 
blev begrænset. Derfor vil enhver aftale mellem en revideret virksomhed og en tredjepart vedrørende udpegelse 
eller begrænsning af valget til bestemte revisorer eller bestemte revisionsfirmaer blive anset for at være ugyldig. 
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(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. november 2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle 
system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 1). 



(20)  Det styrker den professionelle skepsis og hjælper med at højne revisionskvaliteten, når virksomheder af interesse 
for offentligheden udpeger mere end en revisor eller mere end et revisionsfirma. Denne foranstaltning kombineret 
med inddragelsen af mindre revisionsfirmaer på revisionsmarkedet fremmer desuden udviklingen af disse firmaers 
kapacitet og udvider derved udvalget af revisorer og revisionsfirmaer for virksomheder af interesse for offentlig
heden. Derfor bør virksomheder af interesse for offentligheden opfordres og inciteres til at udpege mere end én 
revisor eller ét revisionsfirma til at udføre den lovpligtige revision. 

(21) For at forhindre risikoen for en familiær stilling og dermed styrke uafhængigheden for revisorer og revisionsfir
maer er det vigtigt at bestemme, at en revisor eller et revisionsfirma kun må varetage revisionsopgaven for en 
bestemt revideret virksomhed i en vis periode. Desuden giver denne forordning som et middel til at styrke reviso
rens eller revisionsfirmaets uafhængighed, at styrke den professionelle skepsis og at forøge revisionskvaliteten 
følgende alternativer for en forlængelse af den maksimale varighed: regelmæssige og åbne obligatoriske fornyede 
udbud eller udpegelse af mere end en revisor eller mere end et revisionsfirma af virksomheder af interesse for 
offentligheden. Hvis mindre revisionsfirmaer inddrages i disse foranstaltninger, vil det også fremme udviklingen af 
disse firmaers kapacitet og dermed øge udvalget af revisorer og revisionsfirmaer for virksomheder af interesse for 
offentligheden. Der bør også etableres en passende gradvis rotationsordning for de ledende revisionspartnere, der 
udfører den lovpligtige revision på vegne af revisionsfirmaet. Det er også vigtigt, at der defineres en passende 
periode, hvor en sådan revisor eller et sådant revisionsfirma ikke må udføre den lovpligtige revision for den 
samme virksomhed. For at sikre en glidende overgang skal den tidligere revisor overdrage en sagsmappe med rele
vante oplysninger til den nye revisor. 

(22)  For at sikre en høj grad af investor- og forbrugertillid i det indre marked ved at undgå interessekonflikter, skal 
revisorer og revisionsfirmaer være underlagt et passende tilsyn ved kompetente myndigheder, som er uafhængige 
af revisorerhvervet, og som har den nødvendige kapacitet og ekspertise og tilstrækkelige ressourcer. Medlemssta
terne bør være i stand til at uddelegere eller tillade deres kompetente myndigheder at uddelegere enhver af disse 
kompetente myndigheders opgaver til andre myndigheder eller organer med undtagelse af opgaver, der vedrører 
kvalitetssikringssystemet og undersøgelses- og disciplinærsystemer. Medlemsstaterne bør dog være i stand til at 
vælge at uddelegere opgaver med relation til disciplinærsystemet til andre myndigheder og organer, forudsat at 
flertallet af de personer, der deltager i ledelsen af den pågældende myndighed eller det pågældende organ, er 
uafhængige af revisorerhvervet. De nationale kompetente myndigheder bør have de nødvendige beføjelser til at 
udføre deres tilsynsopgaver, herunder retten til at få adgang til data, indhente oplysninger og udføre kontroller. 
De skal være specialiseret i tilsyn med finansielle markeder, opfyldelse af forpligtelser med hensyn til regnskabsaf
læggelse eller tilsyn med lovpligtig revision. Det bør imidlertid være muligt, at tilsynet med opfyldelse af forplig
telserne pålagt virksomheder af interesse for offentligheden udføres af de kompetente myndigheder med ansvar 
for tilsynet med sådanne virksomheder. De kompetente myndigheders finansiering bør være fri for enhver form 
for upassende påvirkning fra en revisors eller et revisionsfirmas side. 

(23)  Tilsynets kvalitet kan højnes med et effektivt samarbejde mellem myndigheder med ansvar for forskellige opgaver 
på nationalt plan. Derfor bør de myndigheder, der har beføjelse til at føre tilsyn med opfyldelsen af forpligtelserne 
om lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden, samarbejde med myndigheder med ansvar 
for de i direktiv 2006/43/EF omhandlede opgaver, med myndigheder med ansvar for tilsynet med virksomheder 
af interesse for offentligheden og med de finansielle efterretningsenheder, der er beskrevet i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2005/60/EF (1). 

(24)  Ekstern kvalitetssikring af den lovpligtige revision er afgørende for at sikre en revision af høj kvalitet. Den styrker 
troværdigheden af offentliggjorte finansielle oplysninger og sikrer en bedre beskyttelse for aktionærer, investorer, 
kreditorer og andre berørte parter. Revisorer og revisionsfirmaer bør derfor indgå i et system med kvalitetssikring, 
som de kompetente myndigheder har ansvaret for, hvilket sikrer objektivitet og uafhængighed af revisorerhvervet. 
Kvalitetssikringskontrollen bør udføres på en sådan måde, at hver enkelt revisor eller hvert enkelt revisionsfirma, 
der udfører revisioner af virksomheder af interesse for offentligheden, underkastes kvalitetssikringskontrol på 
grundlag af en risikoanalyse. I tilfælde af at revisorer og revisionsfirmaer udfører lovpligtig revision af andre virk
somheder af interesse for offentligheden end de i artikel 2, nr. 17) og 18), i direktiv 2006/43/EF omhandlede, bør 
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kvalitetssikringskontrollen finde sted mindst hvert tredje år, og i andre tilfælde mindst hvert sjette år. Kommissio
nens henstilling 2008/362/EF af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med revisorer og revisions
firmaer, der reviderer virksomheder af interesse for offentligheden (1), indeholder oplysninger om, hvordan 
kontroller skal udføres. Kvalitetssikringskontroller bør være hensigtsmæssige og stå i et rimeligt forhold til 
omfanget og kompleksiteten af den virksomhed, der udøves af den reviderede revisor eller det reviderede revisi
onsfirma. 

(25)  Markedet for lovpligtige revisionsydelser for virksomheder af interesse for offentligheden udvikler sig med tiden. 
Det er derfor nødvendigt, at de kompetente myndigheder overvåger udviklingen på markedet, navnlig med 
hensyn til risikoen ved en høj markedskoncentration, herunder i specifikke sektorer, og revisionsudvalgenes 
præstation. 

(26) Hvis de kompetente myndigheders aktiviteter er gennemsigtige, vil det hjælpe med at øge investor- og forbruger
tilliden i det indre marked. Derfor bør de kompetente myndigheder være underlagt et krav om regelmæssig 
rapportering om deres aktiviteter og offentliggørelse af oplysninger i sammenfattet form om kontrolresultater og 
-konklusioner eller i individuel form, når medlemsstaterne fastsætter det. 

(27) Samarbejdet mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne kan yde et vigtigt bidrag til at sikre en konse
kvent høj kvalitet af lovpligtige revisioner i Unionen. Derfor bør de kompetente myndigheder i medlemsstaterne 
samarbejde, når det er nødvendigt for at udføre deres tilsynsopgaver for lovpligtige revisioner. De skal overholde 
princippet om, at regulering udføres i hjemlandet, og at tilsyn udføres af den medlemsstat, hvor en revisor eller et 
revisionsfirma er godkendt, og i hvilken den reviderede virksomhed har hjemsted. Samarbejdet mellem de kompe
tente myndigheder bør tilrettelægges inden for rammerne af et udvalg af europæiske revisionstilsynsmyndigheder 
(CEAOB), som bør være sammensat af repræsentanter på højt niveau for de kompetente myndigheder. For at 
fremme en ensartet anvendelse af denne forordning bør CEAOB kunne vedtage ikkebindende retningslinjer eller 
udtalelser. Endvidere bør det lette udvekslingen af oplysninger, rådgive Kommissionen og bidrage til tekniske 
vurderinger og tekniske undersøgelser. 

Med henblik på den tekniske vurdering af offentlige tilsynssystemer i tredjelande og vedrørende det internationale 
samarbejde mellem medlemsstater og tredjelande på dette område bør CEAOB nedsætte en undergruppe, hvis 
formand er det medlem, som den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsyns
myndighed ESMA) (2) har udpeget, og bør anmode om assistance fra — ESMA, den europæiske tilsynsmyndighed 
(Den Europæiske Banktilsynsmyndighed — EBA) (3) eller den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger — EIOPA) (4), for så vidt dennes anmod
ning har tilknytning til det internationale samarbejde mellem medlemsstater og tredjelande om lovpligtig revision 
af virksomheder af interesse for offentligheden, som disse europæiske tilsynsmyndigheder fører tilsyn med. 
Kommissionen varetager CEAOB's sekretariatsopgaver og bør på grundlag af det arbejdsprogram, som CEAOB 
udarbejder, medtage udgifterne hertil i sine overslag for det følgende år. 

(28) Samarbejdet mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder bør omfatte samarbejde om kvalitetssikringskon
troller og assistance til undersøgelser af gennemførelsen af lovpligtige revisioner af virksomheder af interesse for 
offentligheden, herunder i tilfælde hvor den adfærd, der undersøges, ikke udgør en overtrædelse af nogen 
gældende lovbestemmelse eller administrativ bestemmelse i den berørte medlemsstat. De nærmere bestemmelser 
for samarbejdet mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder bør kunne muligheden for oprettelse af kolle
gier af kompetente myndigheder og uddelegering af opgaver blandt myndighederne. De netværk, som revisorer 
og revisionsfirmaer arbejder inden for, bør også inddrages i et sådant samarbejde. De kompetente myndigheder 
bør overholde reglerne om fortrolighed og tavshedspligt. 

27.5.2014 L 158/82 Den Europæiske Unions Tidende DA    

(1) EUT L 120 af 7.5.2008, s. 20. 
(2) Den europæiske tilsynsmyndighed oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 

om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse 
nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84). 

(3) Den europæiske tilsynsmyndighed oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 
om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og 
om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12). 

(4) Den europæiske tilsynsmyndighed oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 
om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsord
ninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, 
s. 48). 



(29)  Kapitalmarkedernes forbundenhed skaber behov for, at de kompetente myndigheder får beføjelse til at samarbejde 
med tilsynsmyndigheder og organer i tredjelande om udveksling af oplysninger eller kvalitetssikringskontroller. 
Hvis samarbejdet med myndigheder i tredjelande vedrører revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, der 
indehaves af en revisor eller et revisionsfirma, finder procedurerne fastsat i direktiv 2006/43/EF anvendelse. 

(30) For at sikre velfungerende kapitalmarkeder er der behov for en holdbar revisionskapacitet og et konkurrence
præget marked for revisionsydelser med et tilstrækkeligt udbud af revisorer og revisionsfirmaer, som kan udføre 
lovpligtige revisioner af virksomheder af interesse for offentligheden. De kompetente myndigheder og Det Euro
pæiske Konkurrencenetværk (ECN) bør rapportere om de forandringer på revisionsmarkedet, som denne forord
ning indfører. 

(31) Tilpasningen af procedurerne for Kommissionens vedtagelse af delegerede retsakter til traktaten om Den Europæ
iske Unions funktionsmåde og navnlig til artikel 290 og 291 heri bør ske fra sag til sag. For at tage højde for 
udviklingen inden for revision og revisorerhvervet bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen. Navnlig er brugen 
af delegerede retsakter nødvendig med henblik på vedtagelse af internationale revisionsstandarder inden for revisi
onspraksis, uafhængig kontrol af og intern kontrol af revisorer og revisionsfirmaer. De vedtagne internationale 
revisionsstandarder bør ikke ændre nogen krav i denne forordning eller føje yderligere krav til disse krav, 
medmindre dette udtrykkelig er fastsat. Det er af særlig vigtighed, at Kommissionen foretager passende høringer i 
sit forberedende arbejde, herunder høringer på ekspertniveau. 

Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. 

(32)  For at skabe retssikkerhed og sikre en gnidningsfri overgang til den ordning, der indføres med denne forordning, 
er det vigtigt at indføre en overgangsordning for ikrafttrædelsen af forpligtelsen til at skifte revisorer og revisions
firmaer og forpligtelsen til at tilrettelægge en udvælgelsesprocedure i forbindelse med valg af revisorer og revisi
onsfirmaer. 

(33) Henvisninger til bestemmelserne i direktiv 2006/43/EF skal forstås som henvisninger til de nationale bestem
melser, der gennemfører disse bestemmelser i direktiv 2006/43/EF. Den nye europæiske revisionsramme, der er 
fastsat ved denne forordning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/56/EU (1), erstatter eksisterende krav 
i direktiv 2006/43/EF og bør fortolkes uden henvisning til foregående instrumenter såsom Kommissionens 
henstillinger, der blev vedtaget under den tidligere ramme. 

(34)  Målene for denne forordning, nemlig præcisering og en mere klar definition af den lovpligtige revisions funktion i 
forbindelse med virksomheder af interesse for offentligheden, forbedring af de oplysninger, som revisoren eller 
revisionsfirmaet afgiver til den reviderede virksomhed, investorer og andre interessenter, forbedring af kommuni
kationskanalerne mellem revisorer og tilsynsmyndigheder for virksomheder af interesse for offentligheden, fore
byggelse af interessekonflikter i udførelsen af ikkerevisionsydelser for virksomheder af interesse for offentligheden, 
reduktion af risikoen for en potentiel interessekonflikt som følge af det eksisterende system, hvor den »reviderede 
virksomhed vælger og betaler revisoren«, eller risikoen for en familiær stilling, lettelse af udskiftningen af og valget 
af revisor eller revisionsfirma for virksomheder af interesse for offentligheden, udvidelse af udvalget af revisorer 
eller revisionsfirmaer for virksomheder af interesse for offentligheden og styrkelse af effektiviteten, uafhængig
heden og konsekvensen i reguleringen af og tilsynet med revisorer og revisionsfirmaer, der udfører lovpligtig revi
sion af virksomheder af interesse for offentligheden, herunder med hensyn til samarbejde på EU-plan, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af deres omfang bedre nås på EU-plan; 
Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. samme artikel, går denne 
forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. 
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(35)  Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som navnlig er nedfældet i Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig retten til respekt for privatliv og familieliv, 
retten til beskyttelse af personoplysninger, friheden til at oprette og drive egen virksomhed, og skal anvendes i 
overensstemmelse med disse rettigheder og principper. 

(36)  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse blev hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i Europa- 
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 og afgav udtalelse den 23. april 2012 (1). 

(37)  Et ny retlig ramme for revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber bør fastsættes i denne forordning, 
og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/56/EU og Kommissionens afgørelse 2005/909/EF (2) bør derfor 
ophæves — 

VEDTAGET DENNE FORORDNING: 

AFSNIT I 

EMNE, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER 

Artikel 1 

Emne 

Denne forordning fastsætter krav til udførelsen af lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for 
virksomheder af interesse for offentligheden, regler for disse virksomheders organisation og udvælgelse af revisorer og 
revisionsfirmaer for at fremme deres uafhængighed og forhindre interessekonflikter samt regler om tilsyn med revisorers 
og revisionsfirmaers opfyldelse af disse krav. 

Artikel 2 

Anvendelsesområde 

1. Denne forordning finder anvendelse på: 

a)  revisorer og revisionsfirmaer, som udfører lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden 

b)  virksomheder af interesse for offentligheden. 

2. Denne forordning finder anvendelse med forbehold af direktiv 2006/43/EF. 

3. Når et andelsselskab som omhandlet i artikel 2, nr. 14), i direktiv 2006/43/EF, en sparekasse eller en tilsvarende 
virksomhed som omhandlet i artikel 45 i direktiv 86/635/EØF eller en dattervirksomhed af eller retssuccessor til et 
andelsselskab, en sparekasse eller en tilsvarende virksomhed, som omhandlet i artikel 45 i direktiv 86/635/EØF, i 
henhold til nationale bestemmelser har pligt eller tilladelse til at være medlem af en nonprofit-revisionsenhed, kan 
medlemsstaten beslutte, at denne forordning eller visse bestemmelser i denne forordning ikke finder anvendelse på 
lovpligtig revision af en sådan virksomhed, forudsat at de principper om uafhængighed, der er fastsat i direktiv 
2006/43/EF, overholdes af den revisor, der udfører den lovpligtige revision for et af medlemmerne, og af personer, som 
har mulighed for at påvirke den lovpligtige revision. 
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4. Når et andelsselskab som omhandlet i artikel 2, nr. 14), i direktiv 2006/43/EF, en sparekasse eller en tilsvarende 
virksomhed som omhandlet i artikel 45 i direktiv 86/635/EØF eller en dattervirksomhed af eller retssuccessor til et 
sådant andelsselskab, en sådan sparekasse eller en sådan tilsvarende virksomhed, som omhandlet i artikel 45 i direktiv 
86/635/EØF, henhold til nationale bestemmelser har pligt eller tilladelse til at være medlem af en nonprofit-revisions
enhed, ville en objektiv, ansvarlig og velinformeret tredjepart ikke konkludere, at det medlemskabsbaserede forhold 
bringer revisorens uafhængighed i fare, forudsat at det ved et sådant revisionsfirmas udførelse af lovpligtig revision for et 
af medlemmerne gælder, at principperne om uafhængighed opfyldes af de revisorer, der udfører revisionen, og af de 
personer, der kan påvirke den lovpligtige revision. 

5. Medlemsstaten underretter Kommissionen og et udvalg af europæiske revisionstilsynsmyndigheder (i det følgende 
benævnt »CEAOB«) som omhandlet i artikel 30, om sådanne undtagelsestilfælde, hvor visse bestemmelser i denne forord
ning ikke har fundet anvendelse. Den tilsender Kommissionen og CEAOB en liste over de bestemmelser i denne forord
ning, der ikke er blevet anvendt i forbindelse med den lovpligtige revision af de virksomheder, der omhandlet i stk. 3, 
sammen med begrundelserne for ikke at anvende bestemmelserne. 

Artikel 3 

Definitioner 

I denne forordning finder definitionerne i artikel 2 i direktiv 2006/43/EF anvendelse, med undtagelse af definitionen af 
»kompetent myndighed«, som er fastsat i denne forordnings artikel 20. 

AFSNIT II 

BETINGELSER FOR UDFØRELSE AF LOVPLIGTIG REVISION FOR VIRKSOMHEDER AF INTERESSE FOR OFFENTLIG
HEDEN 

Artikel 4 

Revisionshonorarer 

1. Honoraret for udførelse af lovpligtig revision for virksomheder af interesse for offentligheden må ikke være et 
betinget honorar. 

Med forbehold af artikel 25 i direktiv 2006/43/EF betyder »betinget honorar« i første afsnit et honorar for revisionsop
gaver, der beregnes på et på forhånd fastlagt grundlag relateret til udfaldet eller resultatet af en transaktion eller resultatet 
af det udførte arbejde. Et honorar betragtes ikke som betinget, hvis en domstol eller en kompetent myndighed har fastsat 
det. 

2. Når en revisor eller et revisionsfirma for den reviderede virksomhed, dens modervirksomhed eller de virksomheder, 
den kontrollerer, i en periode på tre eller flere på hinanden følgende regnskabsår udfører andre ikkerevisionsydelser end 
de i denne forordnings artikel 5, stk. 1, omhandlede, begrænses det samlede honorar til højst 70 % af gennemsnittet af 
de honorarer, der er betalt i de seneste tre på hinanden følgende regnskabsår for revisionen af den reviderede virksomhed 
og, når det er relevant, af dens modervirksomhed, de virksomheder, den kontrollerer, og af det konsoliderede regnskab 
for den virksomhedskoncern. 

Med henblik på begrænsningerne i første afsnit udelukkes andre ikkerevisionsydelser end de i artikel 5, stk. 1, omhand
lede, som er krævet ved EU-lovgivning eller national lovgivning. 

Medlemsstaterne kan fastsætte, at en kompetent myndighed på anmodning af revisoren eller revisionsfirmaet undtagel
sesvist kan tillade, at revisoren eller revisionsfirmaet fritages for kravene i første afsnit med hensyn til en revideret virk
somhed i en periode på højst to regnskabsår. 
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3. Når det samlede honorar, der modtages fra en virksomhed af interesse for offentligheden, i hvert af de seneste tre 
på hinanden følgende regnskabsår udgør over 15 % af det samlede honorar, som den revisor, det revisionsfirma eller, 
når det er relevant, den koncernrevisor, der udfører den lovpligtige revision i hvert af disse regnskabsår, modtager, under
retter en sådan revisor eller et sådant revisionsfirma eller i givet fald en sådan koncernrevisor revisionsudvalget herom 
og drøfter eventuelle trusler mod deres uafhængighed og de foranstaltninger, der er iværksat for at imødegå disse trusler, 
med revisionsudvalget. Revisionsudvalget tager stilling til, om revisionsopgaven bør underkastes en kvalitetssikringskon
trol udført af en anden revisor eller et andet revisionsfirma, før revisionspåtegningen afgives. 

Hvis det honorar, der modtages fra sådan en virksomhed af interesse for offentligheden, fortsat overstiger 15 % af de 
samlede modtagne honorarer for en sådan revisor eller et sådant revisionsfirma eller i givet fald en sådan koncernrevisor, 
som udfører revisionen, beslutter revisionsudvalget på grundlag af objektive oplysninger, om revisoren eller revisionsfir
maet eller koncernrevisoren for den pågældende virksomhed eller gruppe af virksomheder kan fortsætte med at udføre 
lovpligtige revisioner i en ny periode, der dog ikke må overstige to år. 

4. Medlemsstaterne kan stille strengere krav end dem, der er fastsat i denne artikel. 

Artikel 5 

Forbud mod udførelse af ikkerevisionsydelser 

1. En revisor eller et revisionsfirma, der udfører den lovpligtige revision af en virksomhed af interesse for offentlig
heden, eller ethvert medlem af netværket, som revisoren eller revisionsfirmaet tilhører, må ikke direkte eller indirekte 
udføre forbudte ikkerevisionsydelser for den reviderede virksomhed, dennes modervirksomhed eller de af denne kontrol
lerede virksomheder i Unionen i: 

a)  den periode, der ligger imellem begyndelsen af den reviderede periode og afgivelsen af revisionspåtegningen, og 

b)  det regnskabsår, der ligger umiddelbart før den periode, der er omhandlet i litra a), for så vidt angår de ydelser, der er 
omhandlet i andet afsnit, litra g). 

I denne artikel forstås ved forbudte ikkerevisionsydelser: 

a)  skatteydelser relateret til: 

i)  udarbejdelse af skatteblanketter 

ii)  lønskat 

iii)  told 

iv)  udpegelse af offentlige tilskud og skatteincitamenter, medmindre bistand fra revisoren eller revisionsfirmaet i 
forbindelse med sådanne ydelser er retligt påkrævet 

v)  bistand i forbindelse med skattekontroller fra skattemyndighedernes side, medmindre bistand fra revisoren eller 
revisionsfirmaet i forbindelse med sådanne kontroller er retligt påkrævet 

vi)  beregning af direkte og indirekte skat og udskudt skat 

vii)  ydelse af skatterådgivning 

b)  ydelser, der har indflydelse på den reviderede virksomheds ledelse eller beslutningstagning 

c)  bogføring og udarbejdelse af bogholderi og regnskaber 

d)  ydelser i forbindelse med lønninger 

e)  udformning og gennemførelse af procedurer for intern kontrol eller risikostyring relateret til udarbejdelsen af og/eller 
kontrollen med finansiel information eller udformning og gennemførelse af finansielle informationsteknologisystemer 
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f)  vurderingsydelser, herunder vurderinger i forbindelse med aktuarydelser og støtte til retssager 

g)  juridiske ydelser i forbindelse med: 

i)  generel rådgivning 

ii)  forhandling på vegne af den reviderede virksomhed, og 

iii)  tvistløsning i en forsvarende rolle 

h)  ydelser i forbindelse med den reviderede virksomheds interne revisionsfunktion 

i) ydelser i tilknytning til finansiering, kapitalstruktur og kapitalallokering og den reviderede virksomheds investerings
strategi, bortset fra levering af forsikringsydelser i forbindelse med regnskaber, såsom afgivelse af støtteerklæringer i 
forbindelse med prospekter udstedt af den reviderede virksomhed 

j)  fremme af, handel med eller tegningsgaranti for aktier i den reviderede virksomhed 

k)  ydelser relateret til menneskelige ressourcer med hensyn til: 

i)  ledelse, som betydeligt kan påvirke udarbejdelsen af det bogholderi eller det regnskab, som er underlagt den 
lovpligtige revision, såfremt sådanne ydelser omfatter: 

—  søgning efter eller udvælgelse af kandidater til sådanne stillinger 

—  kontrol af referencerne for kandidater til sådanne stillinger 

ii)  strukturering af det organisatoriske design, og 

iii)  udgiftskontrol. 

2. Medlemsstaterne kan forbyde andre ydelser end dem, der er anført i stk. 1, hvis de anser disse ydelser for at udgøre 
en trussel mod uafhængigheden. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om eventuelle tilføjelser til listen i stk. 1. 

3. Uanset stk. 1, andet afsnit, kan medlemsstaterne tillade levering af de ydelser, der er omhandlet i litra a), nr. i), litra 
a), nr. iv)-vii), og litra f), forudsat at de opfylder følgende krav: 

a)  de har ingen indvirkning eller har ubetydelig indvirkning, hver for sig eller samlet, på de reviderede regnskaber 

b)  skønnet over indvirkningen på det reviderede regnskab er veldokumenteret og forklaret i revisionsprotokollatet til 
revisionsudvalget som omhandlet i artikel 11, og 

c)  uafhængighedsprincipperne som fastlagt i direktiv 2006/43/EF efterkommes af revisor eller revisionsfirmaet. 

4. En revisor eller et revisionsfirma, der udfører lovpligtige revisioner for virksomheder af interesse for offentligheden, 
og, når revisoren eller revisionsfirmaet tilhører et netværk, ethvert medlem af et sådant netværk må udføre andre ikkere
visionsydelser end de forbudte ikkerevisionsydelser i stk. 1 og 2 for den reviderede virksomhed, dennes modervirk
somhed eller de af denne kontrollerede virksomheder efter godkendelse fra revisionsudvalget, når dette har foretaget en 
passende vurdering af trusler mod uafhængigheden og de foranstaltninger, der er anvendt til beskyttelse heraf, i overens
stemmelse med artikel 22b i direktiv 2006/43/EF. Revisionsudvalget udsteder i givet fald retningslinjer vedrørende de i 
stk. 3 omhandlede ydelser. 

Medlemsstaterne må indføre strengere regler, der fastsætter de betingelser, på hvilke en revisor, et revisionsfirma eller et 
medlem af et netværk, som revisoren eller revisionsfirmaet tilhører, må udføre andre ikkerevisionsydelser end de 
forbudte ikkerevisionsydelser i stk. 1 for den reviderede virksomhed, dennes modervirksomhed eller de af denne kontrol
lerede virksomheder. 
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5. Når et medlem af et netværk, som den revisor eller det revisionsfirma, der udfører en lovpligtig revision for en virk
somhed af interesse for offentligheden, tilhører, udfører ikkerevisionsydelser som omhandlet i stk. 1 og 2 for en virk
somhed med hjemsted i et tredjeland, der er kontrolleret af den reviderede virksomhed af interesse for offentligheden, 
vurderer revisoren eller revisionsfirmaet, hvorvidt deres uafhængighed vil være truet, hvis medlemmet af netværket 
udfører sådanne ydelser. 

Hvis revisoren eller revisionsfirmaets afhængighed påvirkes, træffer revisoren eller revisionsfirmaet sikkerhedsforanstalt
ninger i relevant omfang for at imødegå disse trusler ved udførelsen af sådanne ydelser i et tredjeland. Revisoren eller 
revisionsfirmaet må kun fortsætte med at udføre den lovpligtige revision af virksomheden af interesse for offentligheden, 
hvis de i overensstemmelse med artikel 6 i denne forordning og artikel 22b i direktiv 2006/43/EF kan påvise, at disse y
delser ikke vil påvirke deres faglige vurdering og revisionspåtegningen. 

Ved anvendelsen af dette stykke anses: 

a)  deltagelse i den reviderede virksomheds beslutningstagning og udførelse af de i stk. 1, andet afsnit, litra b), c) og e), 
omhandlede ydelser for at påvirke uafhængigheden, og for ikke at kunne imødegås af nogen foranstaltninger 

b)  udførelse af ydelserne omhandlet i stk. 1, andet afsnit, bortset fra litra b), c) og e), for at påvirke uafhængigheden og 
derfor kræve foranstaltninger for at imødegå de trusler, der opstår som følge heraf. 

Artikel 6 

Forberedelser til den lovpligtige revision og vurdering af trusler mod uafhængigheden 

1. Før en revisor eller et revisionsfirma påtager sig eller fortsætter en lovpligtig revision af en virksomhed af interesse 
for offentligheden, skal de, i tillæg til bestemmelserne i artikel 22b i direktiv 2006/43/EF, vurdere og dokumentere 
følgende: 

a)  hvorvidt de opfylder kravene i artikel 4 og 5 i denne forordning 

b)  hvorvidt kravene i artikel 17 i denne forordning er opfyldt 

c) med forbehold af direktiv 2005/60/EF, integriteten for så vidt angår medlemmerne af det tilsynsførende organ, besty
relsen og ledelsen i virksomheden af interesse for offentligheden. 

2. En revisor eller et revisionsfirma: 

a)  bekræfter hvert år skriftligt over for revisionsudvalget, at revisoren, revisionsfirmaet og de revisionspartnere og andre 
ledende revisionsmedarbejdere (senior managers og managers), der udfører den lovpligtige revision, er uafhængige af 
den reviderede virksomhed 

b)  drøfter med revisionsudvalget eventuelle trusler mod deres uafhængighed og de foranstaltninger, der er iværksat for 
at imødegå disse trusler, som dokumenteret af revisoren eller revisionsfirmaet, jf. stk. 1. 

Artikel 7 

Uregelmæssigheder 

Med forbehold af artikel 12 i denne forordning og direktiv 2005/60/EF skal en revisor eller et revisionsfirma, der udfører 
lovpligtig revision af en virksomhed af interesse for offentligheden, hvis de har mistanke om eller har rimelig grund til at 
mene, at der kan opstå eller er opstået uregelmæssigheder, herunder svig med hensyn til den reviderede virksomheds 
regnskaber, underrette den reviderede virksomhed og opfordre den til at undersøge sagen og træffe passende foranstalt
ninger til at behandle sådanne uregelmæssigheder samt forhindre, at de opstår igen. 

Hvis den reviderede virksomhed ikke undersøger sagen, underretter revisoren eller revisionsfirmaet de myndigheder, som 
medlemsstaterne har udpeget til undersøge sådanne uregelmæssigheder. 
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Hvis revisoren eller revisionsfirmaet i god tro meddeler eventuelle uregelmæssigheder som omhandlet i første afsnit til 
disse myndigheder, udgør dette ikke en tilsidesættelse af nogen kontraktlig eller lovmæssig begrænsning af retten til at 
videregive oplysninger. 

Artikel 8 

Kvalitetssikringsgennemgang 

1. Før revisionspåtegningen og -protokollatet, jf. artikel 10 og 11, afgives, udføres der en kvalitetssikringsgennemgang 
for at vurdere, om revisorens eller den ledende revisionspartners erklæring i udkastene er rimelig. 

2. Kvalitetssikringsgennemgangen udføres af en kvalitetssikringskontrollant (i denne artikel herefter benævnt »kontrol
lanten«). Kontrollanten skal være en revisor, som ikke er involveret i udførelsen af den lovpligtige revision, som kvalitets
sikringsgennemgangen vedrører. 

3. Uanset stk. 2 skal en revisor eller et revisionsfirma, hvis den lovpligtige revision udføres af et revisionsfirma, og alle 
revisorerne deltog i udførelsen af revisionen, eller hvis revisionen udføres af en revisor, og revisoren ikke er en partner 
eller ansat i et revisionsfirma, sørge for, at en anden revisor udfører en kvalitetssikringsgennemgang. Videregivelse af 
dokumenter eller oplysninger til den uafhængige kontrollant med henblik på denne artikel udgør ikke et brud på 
tavshedspligten. Dokumenter eller oplysninger, der videregives til kontrollanten med henblik på denne artikel er omfattet 
af tavshedspligt. 

4. Kontrollanten skal i forbindelse med kvalitetssikringsgennemgangen mindst registrere følgende: 

a)  de mundtlige og skriftlige oplysninger, som revisoren eller den ledende revisionspartner har afgivet til støtte for de 
væsentlige vurderinger og de vigtigste resultater af de udførte revisionsprocedurer samt konklusionerne af disse resul
tater, uanset om dette er sket på anmodning fra kontrollanten 

b) revisorens eller den ledende revisionspartners erklæring i udkastene til revisionspåtegningen og -protokollatet, jf. arti
kel 10 og 11. 

5. Kvalitetssikringsgennemgangen skal mindst vurdere følgende: 

a)  revisorens eller revisionsfirmaets uafhængighed af den reviderede virksomhed 

b)  de væsentlige risici, der er relevante for den lovpligtige revision, og som revisoren eller den ledende revisionspartner 
har identificeret i forbindelse med udførelsen af den lovpligtige revision, og de foranstaltninger, disse har truffet for at 
styre disse risici 

c)  revisorens eller den ledende revisionspartners begrundelser, herunder især med hensyn til væsentlighedsniveau og de 
væsentlige risici, der er omhandlet i litra b) 

d)  enhver anmodning om rådgivning til eksterne eksperter, og anvendelsen af denne rådgivning 

e)  arten og omfanget af korrigeret og ikkekorrigeret fejlinformation i regnskabet, der blev identificeret ved udførelsen af 
revisionen 

f) de spørgsmål, der er blevet drøftet med revisionsudvalget og ledelsen og/eller tilsynsorganerne i den reviderede virk
somhed 

g)  de spørgsmål, der er blevet drøftet med kompetente myndigheder og, hvis det er relevant, andre tredjeparter 

h)  hvorvidt de dokumenter og oplysninger, der er udvalgt fra filen af kontrollanten, understøtter revisorens eller den 
ledende revisionspartners erklæring i udkastene til revisionspåtegningen og -protokollatet, jf. artikel 10 og 11. 
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6. Kontrollanten drøfter resultaterne af kvalitetssikringsgennemgangen med revisoren eller den ledende revisions
partner. Revisionsfirmaet etablerer procedurer for fastlæggelsen af den måde, hvorpå eventuel uenighed mellem den 
ledende revisionspartner og kontrollanten skal løses. 

7. Revisoren eller revisionsfirmaet og kontrollanten fører register over resultaterne af kvalitetssikringsgennemgangen 
samt overvejelserne bag disse resultater. 

Artikel 9 

Internationale revisionsstandarder 

Kommissionen tillægges beføjelser til ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 39 at vedtage de 
internationale revisionsstandarder som omhandlet i artikel 26 i direktiv 2006/43/EF vedrørende revisionspraksis og revi
sorers og revisionsfirmaers uafhængighed og interne kvalitetskontrol med henblik på deres anvendelse i Unionen, 
forudsat at de opfylder kravene i artikel 26, stk. 3, litra a), b) og c), i direktiv 2006/43/EF og ikke ændrer eller supplerer 
andre krav i denne forordning end dem, der er fastsat i artikel 7, 8 og 18 i denne forordning. 

Artikel 10 

Revisionspåtegning 

1. Revisoren/revisorerne eller revisionsfirmaet/revisionsfirmaerne fremlægger resultaterne af den lovpligtige revision af 
virksomheden af interesse for offentligheden i en revisionspåtegning. 

2. Revisionspåtegningen skal udarbejdes i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 28 i direktiv 2006/43/EF 
og skal endvidere som minimum: 

a)  angive, af hvem eller af hvilket organ revisoren/revisorerne eller revisionsfirmaet/revisionsfirmaerne blev udpeget 

b)  angive datoen for udpegelsen af revisorerne eller revisionsfirmaerne og det tidsrum, hvor denne eller disse uden 
afbrydelse har varetaget opgaven, herunder tidligere forlængelser og genudpegelser af revisorerne eller revisionsfir
maerne 

c)  til støtte for revisionserklæringen forelægge: 

i)  en beskrivelse af de vigtigste vurderede risici for væsentlig fejlinformation, herunder vurderede risici for væsentlig 
fejlinformation som følge af svig 

ii)  et resumé af revisorens reaktion på disse risici 

iii)  når det er relevant, de vigtigste bemærkninger med hensyn til disse risici. 

Såfremt det er relevant for ovennævnte oplysninger i revisionspåtegningen vedrørende hver enkelt vigtig vurderet 
risiko for væsentlig fejlinformation, skal revisionspåtegning indeholde tydelig henvisning til de relevante oplysninger i 
regnskaberne 

d)  forklare, i hvilket omfang det med den lovpligtige revision blev anset for muligt at opdage uregelmæssigheder, 
herunder svig 

e)  bekræfte, at revisorerklæringen er forenelig med revisionsprotokollatet til revisionsudvalget, jf. artikel 11 

f) erklære, at der ikke er udført forbudte ikkerevisionsydelser som omhandlet i artikel 5, stk. 1, og at revisoren/reviso
rerne eller revisionsfirmaet/revisionsfirmaerne forblev uafhængige i udførelsen af den lovpligtige revision 

g)  angive eventuelle ydelser i tillæg til revisionen, som blev udført af revisoren eller revisionsfirmaet, for den reviderede 
virksomhed og for den virksomhed eller de virksomheder, den kontrollerer, og som ikke er oplyst i ledelsesberet
ningen eller regnskaberne. 
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Medlemsstaterne kan fastsætte yderligere krav til revisionspåtegningens indhold. 

3. Undtagen som krævet i stk. 2, litra e), må revisionspåtegningen ikke indeholde krydshenvisninger til revisionspro
tokollatet til revisionsudvalget, jf. artikel 11. Revisionspåtegningen skal være udarbejdet i et klart og utvetydigt sprog. 

4. I oplysningerne må revisoren eller revisionsfirmaet ikke anvende en kompetent myndigheds navn således, at det 
antydes, at denne myndighed anbefaler eller godkender revisionspåtegningen. 

Artikel 11 

Revisionsprotokollat til revisionsudvalget 

1. Revisorer eller revisionsfirmaer, der udfører lovpligtige revisioner af virksomheder af interesse for offentligheden, 
forelægger et revisionsprotokollat for revisionsudvalget i den reviderede virksomhed senest samtidig med datoen for fore
læggelsen af den i artikel 10 omhandlede revisionspåtegning. Medlemsstaterne kan endvidere stille krav om, at dette revi
sionsprotokollat forelægges for den reviderede virksomheds bestyrelse eller tilsynsorgan. 

Hvis den reviderede virksomhed ikke har et revisionsudvalg, forelægges revisionsprotokollatet for det organ, der varetager 
tilsvarende funktioner i den reviderede virksomhed. Medlemsstaterne kan tillade, at revisionsudvalget forelægger dette 
protokollat for de tredjeparter, der er omhandlet i deres nationale ret. 

2. Revisionsprotokollatet til revisionsudvalget skal være skriftligt. Det skal indeholde en redegørelse for den udførte 
lovpligtige revision og skal som minimum: 

a)  omfatte en erklæring om uafhængighed, jf. artikel 6, stk. 2, litra a) 

b)  hvis revisionen blev udført af et revisionsfirma, angives hver enkelt ledende revisionspartner involveret i revisionen i 
protokollatet 

c)  når revisoren eller revisionsfirmaet har truffet foranstaltninger, med henblik på at dennes eller dettes aktiviteter skal 
udføres af en anden revisor eller et andet revisionsfirma, som ikke er medlem af samme netværk, eller som har 
anvendt eksterne eksperters arbejde, skal protokollatet angive dette og bekræfte, at revisoren eller revisionsfirmaet 
har modtaget en bekræftelse fra den anden revisor eller det andet revisionsfirma og/eller den eksterne ekspert vedrø
rende dennes eller dettes uafhængighed 

d)  beskrive arten, hyppigheden og omfanget af kommunikation med revisionsudvalget eller det organ, der varetager 
tilsvarende funktioner i den reviderede virksomhed, ledelsen og bestyrelsen eller tilsynsorganet i den reviderede virk
somhed, herunder mødedatoerne for disse organer 

e)  indeholde en beskrivelse af omfanget af og tidsplanen for revisionen 

f)  når mere enden revisor eller et revisionsfirma er blevet udpeget, beskrive opgavefordelingen mellem revisorerne og/ 
eller revisionsfirmaerne 

g)  beskrive den anvendte metode, herunder hvilke poster på balancen der er blevet kontrolleret direkte, og hvilke poster 
der er kontrolleret baseret på systemrevision, herunder en forklaring på eventuelle væsentlige forskelle i vægtningen 
af systemrevision i forhold til det foregående år, selv om det foregående års lovpligtige revision blev udført af anden 
revisor eller andre revisorer eller andet revisionsfirma eller andre revisionsfirmaer 

h)  oplyse det kvantitative væsentlighedsniveau, der er anvendt ved udførelsen af den lovpligtige revision af regnskaberne 
som helhed, og, hvis det er relevant, væsentlighedsniveauet eller væsentlighedsniveauerne for særlige klasser af trans
aktionsbalancer eller oplysninger og oplyse de kvalitative faktorer, der blev taget hensyn til ved fastsættelsen af 
væsentlighedsniveauet 

i)  rapportere og forklare skøn vedrørende hændelser eller forhold, der er identificeret under revisionen, og som kan så 
væsentlig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte som going concern og om, hvorvidt de udgør en væsentlig 
usikkerhed, og fremlægge en oversigt over alle garantier, støtteerklæringer, tilsagn om offentlig intervention og andre 
støtteforanstaltninger, der er taget i betragtning ved vurderingen af going concern 
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j)  rapportere om væsentlige mangler i den reviderede virksomheds eller, i forbindelse med konsoliderede regnskaber, 
modervirksomhedens interne kontrolsystem og/eller i regnskabssystemet. For hver sådan væsentlig mangel skal det i 
revisionsprotokollatet anføres, om ledelsen har afhjulpet den pågældende mangel 

k)  rapportere om væsentlige forhold vedrørende forekomst af eller mistanke om manglende overholdelse af love og 
forskrifter eller vedtægter, som er konstateret under revisionen, i det omfang de anses for at være relevante for, at 
revisionsudvalget kan udføre sine opgaver 

l)  rapportere om og bedømme de vurderingsmetoder, der er anvendt for de forskellige poster i årsregnskabet eller det 
konsoliderede regnskab, herunder alle konsekvenser af ændringer af sådanne metoder 

m)  i forbindelse med en lovpligtig revision af konsoliderede regnskaber forklare omfanget af konsolideringen og de af 
den reviderede virksomhed anvendte eksklusionskriterier for eventuelle ikkekonsoliderede virksomheder, og angive, 
om disse kriterier er i overensstemmelse med den finansielle rapporteringsramme 

n)  når det er relevant, identificere eventuelt revisionsarbejde, der i forbindelse med lovpligtig revision af konsoliderede 
regnskaber er udført af tredjelandsrevisor/tredjelandsrevisorer, revisor/revisorer, tredjelandsrevisionsfirma/tredjelands
revisionsfirmaer eller revisionsfirma/revisionsfirmaer, som ikke er medlemmer af samme netværk, som den revisor, 
der har revideret de konsoliderede regnskaber, hører til 

o)  angive, hvorvidt alle anmodninger om forklaringer og dokumenter blev imødekommet af den reviderede virksomhed 

p)  rapportere om: 

i)  alle væsentlige vanskeligheder, som er opstået i løbet af revisionen 

ii)  alle væsentlige forhold, som er fremkommet under revisionen, og som er blevet drøftet eller var genstand for 
korrespondance med ledelsen, og 

iii)  alle andre forhold, som er fremkommet under den lovpligtige revision, og som efter revisorens faglige vurdering 
er væsentlige for overblikket over regnskabsaflæggelsen. 

Medlemsstaterne kan fastsætte yderligere krav til indholdet af revisionsprotokollatet til revisionsudvalget. 

Revisoren/revisorerne eller revisionsfirmaet/revisionsfirmaerne drøfter på anmodning af en revisor, et revisionsfirma eller 
revisionsudvalget væsentlige spørgsmål, som er fremkommet under revisionen, og som er omhandlet i revisionsprotokol
latet til revisionsudvalget, og navnlig i første afsnit, litra j), med den reviderede virksomheds revisionsudvalg, bestyrelse 
eller, når det er relevant, tilsynsorgan. 

3. Når der er udpeget mere end én revisor eller ét revisionsfirma samtidig, og i tilfælde af, at der er opstået uenighed 
mellem dem om revisionsprocedurer, regler for regnskabsaflæggelse eller ethvert andet spørgsmål vedrørende udførelsen 
af den lovpligtige revision, forklares årsagerne til denne uenighed i revisionsprotokollatet til revisionsudvalget. 

4. Revisionsprotokollatet til revisionsudvalget underskrives og dateres. Når et revisionsfirma udfører lovpligtig revi
sion, underskrives revisionsprotokollatet til revisionsudvalget af de revisorer, der udfører den lovpligtige revision på revi
sionsfirmaets vegne. 

5. Revisorerne eller revisionsfirmaerne stiller straks revisionsprotokollatet til rådighed for de kompetente myndig
heder, jf. artikel 20, stk. 1, på anmodning og i overensstemmelse med national ret. 
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Artikel 12 

Indberetning til tilsynsmyndighederne for virksomheder af interesse for offentligheden 

1. Med forbehold af artikel 55 i direktiv 2004/39/EF, artikel 63 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/36/EU (1), artikel 15, stk. 4, i direktiv 2007/64/EF, artikel 106 i direktiv 2009/65/EF, artikel 3, stk. 1, i direktiv 
2009/110/EF og artikel 72 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (2) har den revisor eller det revisions
firma, der udfører den lovpligtige revision af en virksomhed af interesse for offentligheden, pligt til straks at foretage 
indberetning til de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med denne virksomhed af interesse for offentligheden, eller, 
hvis det er fastsat af den pågældende medlemsstat, til den kompetente myndighed, der er ansvarlig for at føre tilsyn med 
revisoren eller revisionsfirmaet, om enhver oplysning vedrørende denne virksomhed, som vedkommende har fået 
kendskab til under udførelsen af den lovpligtige revision, og som kan resultere i et af følgende: 

a) en væsentlig overtrædelse af de love eller administrative bestemmelser, der, hvor det er relevant, omhandler betingel
serne for meddelelse af tilladelse, eller som specielt omhandler gennemførelsen af aktiviteterne i virksomheder af in
teresse for offentligheden 

b)  en væsentlig trussel mod eller væsentlig tvivl om den fortsatte drift af virksomheden af interesse for offentligheden 

c)  nægtelse af at afgive en revisionspåtegning om regnskaberne eller afgivelse af en negativ påtegning eller en påtegning 
med forbehold. 

Revisorerne eller revisionsfirmaerne har også pligt til at indberette enhver oplysning, jf. første afsnit, litra a), b) eller c), 
som de har fået kendskab til under udførelsen af den lovpligtige revision af en virksomhed, som har snævre forbindelser 
med virksomheden af interesse for offentligheden, som de også udfører den lovpligtige revision for. Med henblik på 
denne artikel anvendes udtrykket »snævre forbindelser« i samme betydning som i artikel 4, stk. 1, nr. 38), i Europa-Parla
mentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (3). 

Medlemsstaterne kan kræve supplerende oplysninger af revisoren eller revisionsfirmaet, såfremt det er nødvendigt for et 
effektivt tilsyn med de finansielle markeder som fastsat i national ret. 

2. Der skal etableres en effektiv dialog mellem på den ene side de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med 
kreditinstitutter og forsikringsselskaber, og på den anden side den eller de revisorer og det eller de revisionsfirmaer, der 
udfører den lovpligtige revision af disse institutter og selskaber. Begge dialogens parter skal have ansvar for opfyldelsen 
af dette krav. 

Mindst én gang om året afholder Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) og CEAOB et møde med de revi
sorer og revisionsfirmaer eller netværk, der udfører lovpligtige revisioner af alle globalt systemisk vigtige finansielle insti
tutter, der har tilladelse i Unionen, og som er identificeret internationalt, med henblik på at underrette GSRB om eventu
elle sektorspecifikke eller betydningsfulde forandringer i disse systemisk vigtige finansielle institutioner. 

For at fremme udførelsen af de opgaver, der henvises til i første afsnit, udsteder den europæiske tilsynsmyndighed (Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed — EBA) og den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger — EIOPA) under hensyntagen til nuværende tilsynspraksis retnings
linjer rettet til de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kreditinstitutter og forsikringsselskaber, i overensstem
melse med henholdsvis artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (4) og artikel 16 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (5). 

27.5.2014 L 158/93 Den Europæiske Unions Tidende DA    
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virksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1). 

(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investe
ringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1). 

(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed 
(Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 
2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12). 

(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed 
(Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF 
og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48). 



3. Hvis revisoren eller revisionsfirmaet eller netværket, hvis relevant, i god tro meddeler enhver oplysning som om
handlet i stk. 1 eller enhver oplysning, der er fremkommet under den i stk. 2 omhandlede dialog, til de kompetente 
myndigheder eller til ESRB og CEAOB, udgør dette ikke en tilsidesættelse af nogen kontraktlig eller lovmæssig begræns
ning af retten til at videregive oplysninger. 

Artikel 13 

Beretning om gennemsigtighed 

1. En revisor eller et revisionsfirma, der udfører lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden, 
offentliggør årligt en beretning om gennemsigtighed senest fire måneder efter udgangen af hvert regnskabsår. Denne 
beretning om gennemsigtighed offentliggøres på revisorens eller revisionsfirmaets websted, hvor den skal være tilgæn
gelig i mindst fem år fra datoen for dens offentliggørelse på webstedet. Hvis revisoren er ansat i et revisionsfirma, 
påhviler forpligtelserne i denne artikel revisionsfirmaet. 

En revisor eller et revisionsfirma er berettiget til at opdatere den offentliggjorte årlige beretning om gennemsigtighed. I et 
sådant tilfælde skal revisoren eller revisionsfirmaet angive, at det er en opdateret version af beretningen, og den originale 
version af beretningen skal fortsat være tilgængelig på webstedet. 

Revisorer og revisionsfirmaer underretter de kompetente myndigheder om, at beretningen om gennemsigtighed er blevet 
offentliggjort på revisorens eller revisionsfirmaets websted, eller om, at den er blevet opdateret. 

2. Den årlige beretning om gennemsigtighed skal mindst omfatte følgende: 

a)  en beskrivelse af revisionsfirmaets juridiske struktur og ejerskab 

b)  hvis revisoren eller revisionsfirmaet er medlem af et netværk: 

i)  en beskrivelse af netværket og de retlige og strukturelle aftaler i netværket 

ii)  navnet på hver enkelt revisor, der driver et enkeltmandsfirma, eller på hvert enkelt revisionsfirma, som er medlem 
af netværket 

iii)  de lande, hvor hver enkelt revisor, der driver et enkeltmandsfirma, eller hvert enkelt revisionsfirma, som er 
medlem af netværket, er kvalificeret som revisor eller har sit hjemsted, sit hovedkontor eller sin hovedvirksomhed 

iv)  den samlede opnåede omsætning for revisorer, der driver et enkeltmandsfirma, og revisionsfirmaer, som er 
medlem af netværket, fra lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber 

c)  en beskrivelse af revisionsfirmaets ledelsesstruktur 

d)  en beskrivelse af revisorens eller revisionsfirmaets interne kvalitetskontrolsystem og en erklæring fra bestyrelse eller 
ledelse om, at dette system fungerer effektivt 

e)  en angivelse af, hvornår den seneste kvalitetssikringskontrol, jf. artikel 26, fandt sted 

f)  en liste over virksomheder af interesse for offentligheden, for hvilke revisoren eller revisionsfirmaet i det foregående 
regnskabsår har udført lovpligtig revision 

g) en erklæring om revisorens eller revisionsfirmaets uafhængighedspolitik, hvori det tillige bekræftes, at der er gennem
ført en intern undersøgelse af, hvorvidt den overholdes 

h)  en erklæring om revisorens eller revisionsfirmaets politik for revisorers efteruddannelse, jf. artikel 13 i direktiv 
2006/43/EF 
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i)  oplysninger om grundlaget for partnernes vederlag i revisionsfirmaer 

j)  en beskrivelse af revisorens eller revisionsfirmaets politik vedrørende rotation af ledende revisionspartnere og ansatte 
i overensstemmelse med artikel 17, stk. 7 

k)  hvis disse oplysninger ikke er fremlagt i revisorens eller revisionsfirmaets regnskaber som omhandlet i artikel 4, stk. 2, 
i direktiv 2013/34/EU oplysninger om revisorens eller revisionsfirmaets samlede omsætning opdelt i følgende poster: 

i)  indtægter fra den lovpligtige revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for virksomheder af interesse 
for offentligheden og virksomheder, der indgår i en koncern, hvis modervirksomhed er en virksomhed af interesse 
for offentligheden 

ii)  indtægter fra den lovpligtige revision af andre virksomheders årsregnskaber og konsoliderede regnskaber 

iii)  indtægter fra tilladte ikkerevisionsydelser for virksomheder, der revideres af revisoren eller revisionsfirmaet, og 

iv)  indtægter fra ikkerevisionsydelser for andre virksomheder. 

Revisoren eller revisionsfirmaet kan i særlige tilfælde beslutte ikke at offentliggøre de oplysninger, der kræves i første 
afsnit, litra f), i det omfang det er nødvendigt for at imødegå en overhængende og væsentlig trussel mod en persons 
personlige sikkerhed. Revisoren eller revisionsfirmaet skal kunne dokumentere over for den kompetente myndighed, at 
en sådan trussel eksisterer. 

3. Beretningen om gennemsigtighed underskrives af revisoren eller revisionsfirmaet. 

Artikel 14 

Oplysninger til de kompetente myndigheder 

Revisorer og revisionsfirmaer giver hvert år den kompetente myndighed en liste over de reviderede virksomheder af in
teresse for offentligheden opdelt i indtægter fra de enkelte virksomheder og med disse indtægter opdelt i: 

a)  indtægter fra lovpligtig revision 

b)  indtægter fra andre ikkerevisionsydelser end de i artikel 5, stk. 1, omhandlede, som er krævet efter EU-lovgivningen 
eller nationale lovgivning, og 

c) indtægter fra andre ikkerevisionsydelser end de i artikel 5, stk. 1, omhandlede, som ikke er krævet efter EU-lovgiv
ningen eller national lovgivning. 

Artikel 15 

Registrering 

Revisorer og revisionsfirmaer opbevarer de dokumenter og oplysninger, der henvises til i artikel 4, stk. 3, artikel 6 og 7, 
artikel 8, stk. 4 til 7, artikel 10 og 11, artikel 12, stk. 1 og 2, artikel 14, artikel 16, stk. 2, 3 og 5, i denne forordning og 
artikel 22b, 24a, 24b, 27 og 28 i direktiv 2006/43/EF, i en periode på mindst fem år efter udarbejdelsen af sådanne 
dokumenter eller oplysninger. 

Medlemsstaterne kan kræve, at revisorer og revisionsfirmaer opbevarer de i stk. 1 omhandlede dokumenter og oplysnin
ger i en længere periode i overensstemmelse med deres regler om beskyttelse af personoplysninger og administrative og 
retlige procedurer. 
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AFSNIT III 

UDPEGELSE AF REVISORER ELLER REVISIONSFIRMAER I VIRKSOMHEDER AF INTERESSE FOR OFFENTLIGHEDEN 

Artikel 16 

Udpegelse af revisorer og revisionsfirmaer 

1. Med henblik på anvendelse af artikel 37, stk. 1, i direktiv 2006/43/EF finder bestemmelserne i denne artikels 
stk. 2-5 anvendelse på udpegelse af revisorer eller revisionsfirmaer i virksomheder af interesse for offentligheden, men 
kan være underlagt stk. 7. 

Hvis artikel 37, stk. 2, i direktiv 2006/43/EF finder anvendelse, underretter virksomheden af interesse for offentligheden 
den kompetente myndighed om anvendelsen af de alternative systemer eller fremgangsmåder, der henvises til i den arti
kel. I så fald anvendes stk. 2 til 5 i nærværende artikel ikke. 

2. Revisionsudvalget indgiver en indstilling til bestyrelsen eller tilsynsorganet for den reviderede virksomhed om udpe
gelse af revisorer eller revisionsfirmaer. 

Medmindre det drejer sig om forlængelse af revisionsopgaven, jf. artikel 17, stk. 1 og 2, skal indstillingen begrundes og 
indeholde mindst to valgmuligheder til revisionsopgaven, og revisionsudvalget skal med en behørig begrundelse angive 
sin præference for én af dem. 

Revisionsudvalget angiver i indstillingen, at det ikke er blevet påvirket af tredjeparter, og at det ikke har været underlagt 
nogen af sådanne aftaler som omhandlet i stk. 6. 

3. Medmindre det drejer sig om forlængelse af en revisionsopgave, jf. artikel 17, stk. 1 og 2, skal den i stk. 2 i nærvæ
rende artikel omhandlede indstilling fra revisionsudvalget udarbejdes efter en udvælgelsesprocedure tilrettelagt af den 
reviderede virksomhed i overensstemmelse med følgende kriterier: 

a)  den reviderede virksomhed er berettiget til at opfordre enhver revisor eller ethvert revisionsfirma til at indgive forslag 
til udførelse af den lovpligtige revision, forudsat at artikel 17, stk. 3, overholdes, og at afholdelsen af udbudsproce
duren ikke på nogen måde udelukker deltagelsen i udvælgelsesproceduren af de pågældende revisionsfirmaer, som 
har modtaget mindre end 15 % af det samlede revisionshonorar fra virksomheder af interesse for offentligheden i den 
pågældende medlemsstat i det foregående kalenderår 

b) den reviderede virksomhed udarbejder udbudsmateriale til de pågældende revisorer eller revisionsfirmaer. Udbudsma
terialet skal tydeligt beskrive den reviderede virksomheds forretning og den type lovpligtig revision, der skal udføres. 
Udbudsmaterialet skal indeholde gennemsigtige og ikkediskriminerende udvælgelseskriterier, som den reviderede virk
somhed skal bruge til at evaluere revisorernes eller revisionsfirmaernes forslag 

c)  den reviderede virksomhed er berettiget til at fastlægge proceduren og kan forhandle direkte med interesserede 
bydende i forbindelse med proceduren 

d)  hvis de i artikel 20 omhandlede kompetente myndigheder i henhold til EU-retten eller national ret kræver, at revisorer 
og revisionsfirmaer opfylder visse kvalitetsstandarder, skal disse standarder fremgå af udbudsmaterialet 

e) den reviderede virksomhed vurderer forslagene fra revisorer eller revisionsfirmaer i overensstemmelse med de udvæl
gelseskriterier, der er fastsat i udbudsmaterialet. Den reviderede virksomhed udarbejder en rapport om konklusio
nerne af udvælgelsesproceduren, som skal valideres af revisionsudvalget. Den reviderede virksomhed og revisionsud
valget tager højde for resultater eller konklusioner i en eventuel kontrolrapport om en revisor eller et revisionsfirma, 
der ansøger, jf. artikel 26, stk. 8, som den kompetente myndighed har offentliggjort, jf. artikel 28, litra d) 
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f)  den reviderede virksomhed skal på anmodning kunne dokumentere over for den i artikel 20 omhandlede kompetente 
myndighed, at udvælgelsesproceduren blev udført på en rimelig måde. 

Revisionsudvalget er ansvarligt for den i første afsnit omhandlede udvælgelsesprocedure. 

Med henblik på første afsnit, litra a), offentliggør den i artikel 20, stk. 1, omhandlede kompetente myndighed en liste 
over de pågældende revisorer og revisionsfirmaer, og denne liste skal ajourføres én gang om året. Den kompetente 
myndighed anvender de oplysninger, som revisorer og revisionsfirmaer har givet i henhold til artikel 14, til at foretage 
de relevante beregninger. 

4. Virksomheder af interesse for offentligheden, som opfylder kriterierne i artikel 2, stk. 1, litra f) og t), i direktiv 
2003/71/EF, skal ikke anvende den i stk. 3 omhandlede udvælgelsesprocedure. 

5. Forslaget til den reviderede virksomheds aktionær- eller medlemsgeneralforsamling til udpegelse af revisorer eller 
revisionsfirmaer skal omfatte indstillingen fra revisionsudvalget eller det organ, der varetager tilsvarende funktioner, samt 
angivelse af præferencen, jf. stk. 2. 

Hvis forslaget afviger fra revisionsudvalgets præference, skal begrundelsen for, at revisionsudvalgets indstilling ikke er 
fulgt, angives. Den revisor eller det revisionsfirma, som administrations- eller tilsynsorganet har anbefalet, skal imidlertid 
have deltaget i udvælgelsesproceduren i stk. 3. Dette afsnit anvendes ikke, hvis revisionsudvalgets funktioner varetages af 
administrations- eller tilsynsorganet. 

6. Ethvert aftalevilkår, der indgås mellem en virksomhed af interesse for offentligheden og en tredjepart, og som 
begrænser virksomhedens aktionær- eller medlemsgeneralforsamlings valg som omhandlet i artikel 37 i direktiv 
2006/43/EF til visse kategorier af eller lister over revisorer eller revisionsfirmaer, for så vidt angår udpegelsen af en særlig 
revisor eller et særligt revisionsfirma til udførelse af den lovpligtige revision, er ugyldig. 

Virksomheden af interesse for offentligheden underretter direkte og omgående de i artikel 20 omhandlede kompetente 
myndigheder om tredjeparters eventuelle forsøg på at gøre en sådan aftale gældende eller på anden måde på ukorrekt vis 
påvirke aktionær- eller medlemsgeneralforsamlingens beslutning om valg af revisor eller revisionsfirma. 

7. Medlemsstaterne kan beslutte, at et minimumsantal revisorer eller revisionsfirmaer skal udpeges af virksomheder af 
interesse for offentligheden under visse omstændigheder, og fastsætte betingelser for forholdet mellem de udnævnte revi
sorer eller revisionsfirmaer. 

Hvis en medlemsstat indfører et sådant krav, underretter den Kommissionen og den relevante europæiske tilsynsmyn
dighed herom. 

8. Hvis den reviderede virksomhed har et udpegelsesudvalg, hvori aktionærer eller medlemmer har betydelig indfly
delse, og som har til opgave at fremsætte indstillinger angående udvælgelsen af revisorer, kan medlemsstaten tillade, at et 
udpegelsesudvalg varetager de af revisionsudvalgets funktioner, der er fastsat i denne artikel, og kræve, at indstillingen i 
stk. 2 forelægges for aktionær- eller medlemsgeneralforsamlingen. 

Artikel 17 

Revisionsopgavens varighed 

1. Virksomheden af interesse for offentligheden udpeger en revisor eller et revisionsfirma til en indledende opgave af 
mindst et års varighed. Opgaven kan forlænges. 

Hverken en bestemt revisors eller et bestemt revisionsfirmas indledende opgave eller denne opgave i kombination med 
eventuelt forlængede opgaver må overstige en maksimal varighed af ti år. 

27.5.2014 L 158/97 Den Europæiske Unions Tidende DA    



2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 

a)  kræve, at den indledende opgave som omhandlet i stk. 1 skal vare mere end et år 

b)  fastsætte en maksimal varighed af mindre end ti år for opgaver som omhandlet i stk. 1, andet afsnit. 

3. Efter afslutningen af den i stk. 1, andet afsnit, eller i stk. 2, litra b), omhandlede maksimale varighed af opgaverne 
eller efter afslutningen af den ifølge stk. 4 eller 6 forlængede varighed af opgaverne må hverken revisoren eller revisions
firmaet eller eventuelt andre medlemmer af deres netværk inden for Unionen udføre lovpligtig revision af den samme 
virksomhed af interesse for offentligheden i den efterfølgende periode på fire år. 

4. Uanset stk. 1 og stk. 2, litra b), kan medlemsstaterne fastsætte, at den maksimale varighed i stk. 1, andet afsnit, og 
i stk. 2, litra b), kan forlænges til en maksimal varighed på: 

a)  tyve år, hvis en udbudsprocedure med henblik på lovpligtig revision gennemføres i overensstemmelse med artikel 16, 
stk. 2-5, og får virkning ved afslutningen af den maksimale varighed i stk. 1, andet afsnit, og i stk. 2, litra b), eller 

b)  fireogtyve år, hvis mere end én revisor eller mere end et revisionsfirma efter afslutningen af den maksimale varighed i 
stk. 1, andet afsnit, og i stk. 2, litra b), samtidig udfører en revisionsopgave, forudsat at den lovpligtige revision resul
terer i fremlæggelsen af den fælles revisionspåtegning som omhandlet i artikel 28 i direktiv 2006/43/EF. 

5. Den maksimale varighed omhandlet i stk. 1, andet afsnit, og i stk. 2, litra b), må kun forlænges, hvis bestyrelsen 
eller tilsynsorganet efter indstilling fra revisionsudvalget i overensstemmelse med national ret foreslår aktionær- eller 
medlemsgeneralforsamlingen at forlænge opgaven, og dette forslag godkendes. 

6. Efter afslutningen af den i stk. 1, andet afsnit, i stk. 2, litra b), eller i stk. 4 omhandlede varighed, alt efter hvad der 
er relevant, kan virksomheden af interesse for offentligheden undtagelsesvist anmode den i artikel 20, stk. 1, omhandlede 
kompetente myndighed om en forlængelse med henblik på at genudpege revisoren eller revisionsfirmaet til endnu en 
opgave, når betingelserne i stk. 4, litra a) og b), er opfyldt. En sådan yderligere opgave må højst vare i to år. 

7. De ledende revisionspartnere med ansvar for udførelse af den lovpligtige revision ophører med at deltage i den 
lovpligtige revision af den reviderede virksomhed senest syv år efter datoen for deres udpegelse. De kan ikke igen deltage 
i lovpligtig revision af den reviderede virksomhed, før tre år efter dette ophør. 

Medlemsstaterne kan undtagelsesvis kræve, at de ledende revisionspartnere med ansvar for udførelse af den lovpligtige 
revision ophører med at deltage i den lovpligtige revision af den reviderede virksomhed mindre end syv år efter datoen 
for deres respektive udpegelse. 

Revisoren eller revisionsfirmaet etablerer en passende gradvis rotationsordning med hensyn til de øverste medarbejdere, 
der beskæftiger sig med den lovpligtige revision, herunder mindst de personer, der er registreret som revisorer. Denne 
gradvise rotationsordning skal anvendes i stadier på grundlag af individer snarere end hele revisionsholdet. Den skal stå i 
et rimeligt forhold til omfanget og kompleksiteten af revisorens eller revisionsfirmaets aktiviteter. 

Revisoren eller revisionsfirmaet skal kunne dokumentere over for den kompetente myndighed, at en sådan ordning 
anvendes effektivt og tilpasses omfanget og kompleksiteten af revisorens eller revisionsfirmaets aktiviteter. 

8. Med henblik på denne artikel beregnes revisionsopgavens varighed fra det første regnskabsår, der er omfattet af det 
revisionsopgavebrev, hvor revisoren eller revisionsfirmaet første gang blev udnævnt til at udføre på hinanden følgende 
lovpligtige revisioner af samme virksomhed af interesse for offentligheden. 
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Med henblik på denne artikel medtager revisionsfirmaet andre firmaer, som det har erhvervet, eller som har fusioneret 
med det. 

Hvis der er usikkerhed om, på hvilken dato revisoren eller revisionsfirmaet påbegyndte udførelsen af på hinanden 
følgende lovpligtige revisioner af virksomheden af interesse for offentligheden, f.eks. på grund af selskabsfusioner, erhver
velser eller ændringer i ejerskabsstrukturen, skal revisoren eller revisionsfirmaet øjeblikkelig rapportere en sådan usik
kerhed til den kompetente myndighed, som i sidste ende skal fastslå den relevante dato med henblik på første afsnit. 

Artikel 18 

Sagsmappe 

Erstattes en revisor eller et revisionsfirma af en anden revisor eller et andet revisionsfirma, skal den tidligere revisor eller 
det tidligere revisionsfirma opfylde kravene fastsat i artikel 23, stk. 3, i direktiv 2006/43/EF. 

Med forbehold af artikel 15 giver den tidligere revisor eller det tidligere revisionsfirma også den nye revisor eller det nye 
revisionsfirma adgang til revisionsprotokollaterne som omhandlet i artikel 11 for så vidt angår de foregående år samt til 
eventuelle andre oplysninger, der er afgivet til de kompetente myndigheder i henhold til artikel 12 og 13. 

Den tidligere revisor eller det tidligere revisionsfirma skal kunne dokumentere over for den kompetente myndighed, at 
sådanne oplysninger er givet til den nye revisor eller det nye revisionsfirma. 

Artikel 19 

Revisorers og revisionsfirmaers afskedigelse og fratræden 

Med forbehold af artikel 38, stk. 1, i direktiv 2006/43/EF videresender enhver kompetent myndighed udpeget af en 
medlemsstat i overensstemmelse med artikel 20, stk. 2, oplysninger om revisorers eller revisionsfirmaers afskedigelse 
eller fratræden inden for opgaveperioden og en fyldestgørende forklaring på årsagen hertil til den i artikel 20, stk. 1, 
omhandlede kompetente myndighed. 

AFSNIT IV 

OVERVÅGNING AF REVISORERS OG REVISIONSFIRMAERS AKTIVITETER I FORBINDELSE MED LOVPLIGTIG REVISION 
AF VIRKSOMHEDER AF INTERESSE FOR OFFENTLIGHEDEN 

KAPITEL I 

Kompetente myndigheder 

Artikel 20 

Udpegelse af kompetente myndigheder 

1. De kompetente myndigheder, som er ansvarlige for udførelse af de opgaver, der er fastsat i denne forordning, samt 
for sikring af, at bestemmelserne i denne forordning anvendes, skal udpeges blandt følgende: 

a)  den kompetente myndighed, der er omhandlet i artikel 24, stk. 1, i direktiv 2004/109/EF 

b)  den kompetente myndighed, der er omhandlet i artikel 24, stk. 4, litra h), i direktiv 2004/109/EF 

c)  den kompetente myndighed, der er omhandlet i artikel 32 i direktiv 2006/43/EF. 
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2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne beslutte, at ansvaret for at sikre, at alle eller nogle af bestemmelserne i afsnit III 
i denne forordning anvendes, skal overlades til de kompetente myndigheder, der er omhandlet i: 

a)  artikel 48 i direktiv 2004/39/EF 

b)  artikel 24, stk. 1, i direktiv 2004/109/EF 

c)  artikel 24, stk. 4, litra h), i direktiv 2004/109/EF 

d)  artikel 20 i direktiv 2007/64/EF 

e)  artikel 30 i direktiv 2009/138/EF 

f)  artikel 4, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU 

eller til andre myndigheder udpeget i national ret. 

3. Hvis der er udpeget mere end én kompetent myndighed i henhold til stk. 1 og 2, skal disse myndigheder være 
organiseret på en sådan måde, at deres opgaver er klart fordelt. 

4. Stk. 1, 2 og 3 berører ikke en medlemsstats rettighed til at indføre særskilte retlige og administrative ordninger for 
oversøiske lande og territorier, med hvilke den pågældende medlemsstat har særlige forbindelser. 

5. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om udpegelsen af kompetente myndigheder med henblik på denne 
forordning. 

Kommissionen samler disse oplysninger og offentliggør dem. 

Artikel 21 

Betingelser for uafhængighed 

De kompetente myndigheder skal være uafhængige af revisorer og revisionsfirmaer. 

De kompetente myndigheder kan konsultere eksperter som omhandlet i artikel 26, stk. 1, litra c), med henblik på at 
udføre særlige opgaver og kan også bistås af eksperter, når dette er væsentligt for den korrekte udførelse af deres 
opgaver. I så tilfælde må disse eksperter ikke inddrages i nogen beslutninger, der træffes. 

En person må ikke være medlem af ledelsesorganet eller ansvarlig for disse myndigheders beslutningstagning, hvis denne 
person under sin inddragelse eller i løbet af de seneste tre år har: 

a)  udført lovpligtig revision 

b)  haft stemmerettigheder i et revisionsfirma 

c)  været medlem af et revisionsfirmas bestyrelse, ledelse eller tilsynsorgan 

d)  været partner, ansat eller på anden måde har indgået en kontrakt med et revisionsfirma. 

Disse myndigheders finansiering skal være sikret og fri for enhver form for upassende påvirkning fra revisorers eller revi
sionsfirmaers side. 
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Artikel 22 

Tavshedspligt for kompetente myndigheder 

Tavshedspligten gælder for alle personer, der arbejder eller har arbejdet for eller har indgået kontrakt med eller været 
inddraget i styringen af kompetente myndigheder eller enhver myndighed eller ethvert organ, som har fået overdraget 
opgaver i henhold til denne forordnings artikel 24. Oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, må ikke gives til nogen 
person eller myndighed, medmindre dette kræves i henhold til forpligtelserne fastsat i denne forordning eller en 
medlemsstats love, bestemmelser eller administrative procedurer. 

Artikel 23 

De kompetente myndigheders beføjelser 

1. Med forbehold af artikel 26 må de kompetente myndigheder eller andre offentlige myndigheder i en medlemsstat i 
udførelsen af deres opgaver i henhold til denne forordning ikke forsøge at øve indflydelse på indholdet i revisionspåteg
ninger. 

2. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder tillægges alle de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er 
nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver i henhold til denne forordning i overensstemmelse med bestemmelserne 
i kapitel VII i direktiv 2006/43/EF. 

3. De beføjelser, der er omhandlet i stk. 2, skal mindst omfatte beføjelsen til: 

a) at få adgang til data vedrørende den lovpligtige revision eller andre dokumenter, som indehaves af revisorer eller revi
sionsfirmaer, i enhver form af relevans for udførelsen af deres opgaver og at modtage eller tage en kopi deraf 

b)  at indhente oplysninger vedrørende den lovpligtige revision fra enhver person 

c)  at gennemføre kontrolbesøg på stedet hos revisorer og revisionsfirmaer 

d)  at henvise sager til strafferetlig forfølgelse 

e)  at begære, at eksperter foretager kontrol eller undersøgelser 

f)  at træffe de administrative foranstaltninger og pålægge de sanktioner, der er omhandlet i artikel 30a i direktiv 
2006/43/EF. 

De kompetente myndigheder må kun bruge de beføjelser, der henvises til i første afsnit, i relation til: 

a)  revisorer og revisionsfirmaer, der udfører lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden 

b)  personer, der er involveret i aktiviteter for revisorer og revisionsfirmaer, der udfører lovpligtig revision 

c) reviderede virksomheder af interesse for offentligheden, deres indbyrdes forbundne virksomheder og relaterede tred
jeparter 

d)  tredjeparter, som de revisorer og revisionsfirmaer, der udfører lovpligtig revision af virksomheder af interesse for 
offentligheden, har overdraget visse funktioner eller aktiviteter til og 

e)  personer, der på anden vis har forbindelse til eller er forbundet med revisorer og revisionsfirmaer, der udfører 
lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden. 

4. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder kan udøve deres tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser på 
enhver af følgende måder: 

a)  direkte 

b)  i samarbejde med andre myndigheder 

c)  ved anmodning til de kompetente retslige myndigheder. 
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5. De kompetente myndigheders tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser udøves i fuld overensstemmelse med national ret 
og navnlig med principperne om respekt for privatliv og retten til et forsvar. 

6. Behandling af personoplysninger under udøvelsen af tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser i henhold til denne artikel 
sker i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF. 

Artikel 24 

Uddelegering af opgaver 

1. Medlemsstaterne kan uddelegere eller bemyndige de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 20, stk. 1, 
til at uddelegere alle opgaverne i henhold til denne forordning til andre myndigheder eller organer, der er udpeget eller 
på anden måde er retligt bemyndiget til at udføre sådanne opgaver, bortset fra opgaver vedrørende: 

a)  kvalitetssikringssystemet omhandlet i artikel 26 

b)  undersøgelser som omhandlet i artikel 23 i denne forordning og i artikel 32 i direktiv 2006/43/EF, der er foranlediget 
af dette kvalitetssikringssystem eller af en henvisning fra en anden myndighed, og 

c)  sanktioner, herunder sanktioner og foranstaltninger som omhandlet i kapitel VII i direktiv 2006/43/EF, i forbindelse 
med kvalitetssikringskontroller eller undersøgelse af lovpligtige revisioner af virksomheder af interesse for offentlig
heden. 

2. Enhver udførelse af opgaver af andre myndigheder eller organer skal udtrykkeligt uddelegeres af den kompetente 
myndighed. Den kompetente myndighed skal angive de uddelegerede opgaver og betingelserne for udførelsen heraf. 

Hvis den kompetente myndighed uddelegerer opgaver til andre myndigheder eller organer, skal den kunne kræve at få 
disse beføjelser tilbage fra sag til sag. 

3. Myndighederne eller organerne organiseres således, at der ikke er nogen interessekonflikter. Det endelige ansvar for 
tilsyn med overholdelsen af denne forordning og af gennemførelsesforanstaltningerne vedtaget i henhold hertil ligger hos 
den delegerende kompetente myndighed. 

Den kompetente myndighed underretter Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder om alle 
ordninger vedrørende uddelegering af opgaver med angivelse af de nøjagtige vilkår for regulering af sådan uddelegering. 

4. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne beslutte at uddelegere de opgaver, der er omhandlet i stk. 1, litra c), til andre 
myndigheder eller organer, der er udpeget eller på anden måde er retligt bemyndigede til at udføre sådanne opgaver, når 
flertallet af de personer, der er inddraget i styringen af de pågældende myndigheder eller organer, er uafhængige af revi
sorerhvervet. 

Artikel 25 

Samarbejde med andre kompetente myndigheder på nationalt plan 

De kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 20, stk. 1, og, hvor det er relevant, enhver myndighed, 
som en sådan kompetente myndighed har overdraget opgaver til, samarbejder på nationalt plan med: 

a)  de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 32, stk. 4, i direktiv 2006/43/EF 

b)  de myndigheder der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, uanset om de er udpeget til kompetente myndigheder med 
henblik på denne forordning 

c)  de finansielle efterretningsenheder og kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 21 og 37 i direktiv 
2005/60/EF. 

Med henblik på et sådant samarbejde gælder tavshedspligten i denne forordnings artikel 22. 
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KAPITEL II 

De kompetente myndigheders kvalitetssikring, markedsovervågning og gennemsigtighed 

Artikel 26 

Kvalitetssikring 

1. Ved anvendelsen af denne artikel forstås ved: 

a)  »kontrol«: kvalitetssikringskontrol af revisorer og revisionsfirmaer, der udføres af en inspektør, og som ikke udgør en 
undersøgelse i den i artikel 32, stk. 5, i direktiv 2006/43/EF anvendte betydning 

b)  »inspektør«: en kontrollant, der opfylder kravene i stk. 5, første afsnit, litra a), og som er ansat af eller på anden måde 
har indgået en kontrakt med en kompetent myndighed 

c)  »ekspert«: en fysisk person med særlig sagkundskab inden for finansielle markeder, regnskabsaflæggelse, revision eller 
andre områder, der er relevante for kontrollen, herunder praktiserende revisorer. 

2. De kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 20, stk. 1, etablerer et effektivt system til revisi
onskvalitetssikring. 

De udfører kvalitetssikringskontrol af revisorer og revisionsfirmaer, der udfører lovpligtig revision af virksomheder af in
teresse for offentligheden, på grundlag af en risikoanalyse og 

a)  for så vidt angår revisorer og revisionsfirmaer, der udfører lovpligtig revision af andre virksomheder af interesse for 
offentligheden end dem, der er defineret i artikel 2, nr. 17) og 18), i direktiv 2006/43/EF, mindst hvert tredje år, og 

b)  i andre tilfælde end de i litra a) omhandlede mindst hvert sjette år. 

3. Den kompetente myndighed har følgende ansvar: 

a)  godkendelse og ændring af kontrolmetoderne, herunder kontrol- og opfølgningshåndbøger, indberetningsmetoder og 
periodiske kontrolprogrammer 

b)  godkendelse og ændring af kontrolrapporter og opfølgende rapporter 

c)  godkendelse og udpegning af inspektører til den enkelte kontrol. 

Den kompetente myndighed afsætter tilstrækkelige ressourcer til kvalitetssikringssystemet. 

4. Den kompetente myndighed organiserer kvalitetssikringssystemet på en sådan måde, at det er uafhængigt af de 
revisorer og revisionsfirmaer, der kontrolleres. 

Den kompetente myndighed sikrer, at der indføres passende politikker og procedurer i relation til personalets uafhæn
gighed og objektivitet, herunder inspektørerne, og forvaltningen af kvalitetssikringssystemet. 

5. Den kompetente myndighed skal opfylde følgende kriterier i udpegningen af inspektører: 

a) inspektører skal have tilstrækkelig faglig uddannelse og relevant erfaring inden for lovpligtig revision og regnskabsaf
læggelse kombineret med specifik uddannelse i kvalitetssikringskontrol 

b) en person, som er praktiserende revisor eller er ansat hos eller på anden måde tilknyttet en revisor eller et revisions
firma, må ikke fungere som inspektør 

c)  en person må ikke fungere som inspektør i forbindelse med kontrol af en revisor eller et revisionsfirma, før der er 
gået mindst tre år, efter at denne person ophørte med at være partner med, ansat hos eller på anden måde knyttet til 
denne revisor eller dette revisionsfirma 

d)  inspektørerne erklærer, at der ikke er nogen interessekonflikter mellem dem og den revisor og det revisionsfirma, der 
skal kontrolleres. 
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Uanset stk. 1, litra b), kan den kompetente myndighed antage eksperter til udførelse af specifikke kontroller, hvis der ikke 
er et tilstrækkeligt antal inspektører inden for myndigheden. Den kompetente myndighed kan også bistås af eksperter, 
når dette er nødvendigt for at udføre en kontrol korrekt. I sådanne tilfælde skal de kompetente myndigheder og eksper
terne opfylde kravene i denne bestemmelse. Eksperter må ikke være inddraget i styringen af eller være ansat i eller på 
anden måde have indgået en kontrakt med faglige sammenslutninger og organer, men kan være medlemmer af sådanne 
sammenslutninger eller organer. 

6. Kontrollen skal mindst omfatte følgende områder: 

a)  en vurdering af udformningen af revisorens eller revisionsfirmaets interne kvalitetskontrolsystem 

b)  tilstrækkelig overensstemmelsesprøvning af procedurerne og en kontrol af revisionsfiler i virksomheder af interesse 
for offentligheden med henblik på at kontrollere effektiviteten af det interne kvalitetskontrolsystem 

c)  på baggrund af resultaterne af kontrollen i henhold til dettes stykkes litra a) og b), en vurdering af indholdet af den 
seneste årlige beretning om gennemsigtigheden, som er offentliggjort af en revisor eller et revisionsfirma i overens
stemmelse med artikel 13. 

7. Mindst følgende interne kvalitetskontrolpolitikker og -procedurer hos revisoren eller revisionsfirmaet skal kontrol
leres: 

a)  revisorens eller revisionsfirmaets opfyldelse af gældende revisions- og kvalitetskontrolstandarder samt krav til etik og 
uafhængighed, herunder kravene fastsat i kapitel IV i direktiv 2006/43/EF og artikel 4 og 5 i denne forordning, 
foruden relevante love, forskrifter og administrative bestemmelser i den pågældende medlemsstat 

b) omfanget og kvaliteten af de anvendte ressourcer, herunder opfyldelse af kravene til efteruddannelse som anført i arti
kel 13 i direktiv 2006/43/EF 

c)  opfyldelse af kravene i denne forordnings artikel 4 vedrørende opkrævede revisionshonorarer. 

Med henblik på afprøvning af overensstemmelsen udvælges revisionsfiler på grundlag af en analyse af risikoen for, at den 
lovpligtige revision ikke udføres på tilstrækkelig vis. 

Kompetente myndigheder undersøger også periodisk de metoder, der anvendes af revisorer og revisionsfirmaer til at 
udføre lovpligtig revision. 

Ud over den kontrol, der er omfattet af første afsnit, skal kompetente myndigheder have beføjelse til at udføre andre 
kontroller. 

8. De kontrolresultater og -konklusioner, som henstillingerne er baseret på, herunder resultater og konklusioner i rela
tion til en gennemsigtighedsberetning, skal meddeles til og drøftes med den kontrollerede revisor eller det kontrollerede 
revisionsfirma, før der udarbejdes en endelig kontrolrapport. 

Henstillinger fra kontroller skal gennemføres af den kontrollerede revisor eller det kontrollerede revisionsfirma inden for 
en rimelig tid som fastsat af den kompetente myndighed. En sådan periode må ikke overstige 12 måneder i forbindelse 
med henstillinger om revisorens eller revisionsfirmaets interne kvalitetskontrolsystem. 

9. Der skal udarbejdes en rapport om kontrollen, som skal indeholde de primære konklusioner og henstillinger fra 
kvalitetssikringskontrollen. 
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Artikel 27 

Overvågning af kvalitet og konkurrence på markedet 

1. De i henhold til artikel 20, stk. 1, udpegede kompetente myndigheder og Det Europæiske Konkurrencenetværk 
(ECN), når der er relevant, overvåger regelmæssigt udviklingen på markedet for lovpligtige revisionsydelser til virksom
heder af interesse for offentligheden og vurderer navnlig følgende: 

a)  risiciene ved en høj forekomst af kvalitetsmangler hos en revisor eller et revisionsfirma, herunder systematiske 
mangler inden for et netværk af revisionsfirmaer, der kan føre til lukning af revisionsfirmaer, afbrydelser i udførelsen 
af lovpligtige revisionsydelser i en bestemt sektor eller på tværs af sektorer, yderligere akkumulering af risici for revisi
onsmangler og indvirkningen på den generelle stabilitet i finanssektoren 

b)  koncentrationsniveauerne på markedet, herunder niveauet i bestemte sektorer 

c)  revisionsudvalgenes præstation 

d)  behovet for at træffe foranstaltninger til at reducere de i litra a) omhandlede risici. 

2. Hver kompetent myndighed og ECN udarbejder senest den 17. juni 2016 og mindst hvert tredje år derefter en 
rapport om udviklingen på markedet for lovpligtige revisionsydelser til virksomheder af interesse for offentligheden og 
fremsender den til CEAOB, ESMA, EBA, EIOPA og Kommissionen. 

Kommissionen anvender efter at have hørt CEAOB, ESMA, EBA og EIOPA disse rapporter til at udarbejde en fælles 
rapport om disse udviklinger på EU-plan. Denne fælles rapport fremsendes til Rådet, Den Europæiske Centralbank og 
Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici samt, hvis relevant, Europa-Parlamentet. 

Artikel 28 

De kompetente myndigheders gennemsigtighed 

De kompetente myndigheder skal være gennemsigtige og skal mindst offentliggøre: 

a)  årlige aktivitetsrapporter vedrørende deres opgaver i henhold til denne forordning 

b)  årlige arbejdsprogrammer vedrørende deres opgaver i henhold til denne forordning 

c) en rapport om de overordnede resultater af kvalitetssikringssystemet for et år. Denne rapport skal omfatte oplysnin
ger om henstillinger, opfølgning på henstillinger, tilsynsforanstaltninger og sanktioner. Den skal også omfatte kvanti
tative oplysninger og andre centrale resultatmæssige oplysninger om finansielle ressourcer og personale samt om 
effektiviteten og virkningen af kvalitetssikringssystemet 

d)  sammenfattede oplysninger om kontrolresultater og -konklusioner som omhandlet i artikel 26, stk. 8, første afsnit. 
Medlemsstaterne kan kræve, at disse resultater og konklusioner om individuelle kontroller offentliggøres. 

KAPITEL III 

Samarbejde mellem kompetente myndigheder og forbindelser til de europæiske tilsynsmyndigheder 

Artikel 29 

Pligt til at samarbejde 

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne samarbejder i det omfang, det er nødvendigt med henblik på denne 
forordning, herunder i tilfælde hvor den adfærd, der undersøges, ikke udgør en overtrædelse af en gældende lov eller 
administrativ bestemmelse i deres medlemsstat. 
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Artikel 30 

Oprettelse af CEAOB 

1. Med forbehold af tilrettelæggelsen af et nationalt revisionstilsyn tilrettelægges samarbejdet mellem de kompetente 
myndigheder inden for rammerne af CEAOB. 

2. CEAOB består af et medlem fra hver medlemsstat, der skal fungere som repræsentanter for de kompetente myndig
heder som omhandlet i artikel 32, stk. 1, i direktiv 2006/43/EF, og et medlem, der udpeges af ESMA, i det følgende 
benævnt »medlemmer«. 

3. EBA og EIOPA indbydes til at deltage i møder i CEAOB som observatører. 

4. CEAOB mødes med jævne mellemrum og om nødvendigt efter anmodning fra Kommissionen eller en medlems
stat. 

5. Hvert medlem af CEAOB har én stemme, bortset fra det medlem, der udpeges af ESMA, som ikke er stemmeberet
tiget. Medmindre andet er angivet, vedtages CEAOB's afgørelser med simpelt flertal af dets medlemmer. 

6. Formanden for CEAOB vælges eller afsættes af to tredjedeles flertal af medlemmerne fra en liste over ansøgere, 
som repræsenterer de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 32, stk. 1, i direktiv 2006/43/EF. Formanden 
vælges for en mandatperiode på fire år. Formanden kan ikke sidde i den samme stilling i to på hinanden følgende 
mandatperioder, men kan genvælges efter fire år. 

Næstformanden udpeges eller afsættes af Kommissionen. 

Formanden og næstformanden er ikke stemmeberettigede. 

Hvis formanden træder tilbage eller afsættes, inden vedkommendes mandatperiode slutter, fungerer næstformanden som 
formand indtil det næste møde i CEAOB, hvor der vælges en formand for den resterende del af mandatperioden. 

7. CEAOB: 

a)  letter udvekslingen af oplysninger, ekspertise og bedste praksis med hensyn til gennemførelsen af denne forordning 
og direktiv 2006/43/EF 

b)  yder ekspertbistand til Kommissionen og til de kompetente myndigheder på deres anmodning om spørgsmål med 
tilknytning til gennemførelsen af denne forordning og direktiv 2006/43/EF 

c)  bidrager til den tekniske vurdering af offentlige tilsynssystemer i tredjelande og til det internationale samarbejde 
mellem medlemsstaterne og tredjelandene på dette område som omhandlet i artikel 46, stk. 2, og artikel 47, stk. 3, i 
direktiv 2006/43/EF 

d)  bidrager til tekniske undersøgelser af internationale revisionsstandarder, herunder gennemarbejdelse, med henblik på 
vedtagelse af disse standarder på EU-plan 

e)  bidrager til forbedring af samarbejdsmekanismerne vedrørende tilsyn med revisorer, revisionsfirmaer eller de netværk, 
de indgår i, for virksomheder af interesse for offentligheden 

f)  varetager andre koordinerende opgaver i de tilfælde, der er fastsat i denne forordning eller direktiv 2006/43/EF. 

8. Med henblik på at udføre sine opgaver som omhandlet i stk. 7, litra c), anmoder CEAOB om ESMA's, EBA's eller 
EIOPA's assistance, for så vidt dennes anmodning har tilknytning til det internationale samarbejde mellem medlemsstater 
og tredjelande om lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden, som disse europæiske tilsynsmyn
digheder fører tilsyn med. Hvis der anmodes om en sådan assistance, bistår ESMA, EBA eller EIOPA CEAOB med dennes 
opgave. 

9. Med henblik på at udføre sine opgaver kan CEAOB vedtage ikkebindende retningslinjer eller udtalelser. 

Kommissionen offentliggør de retningslinjer og udtalelser, der vedtages af CEAOB. 
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10. CEAOB overtager alle de nuværende og løbende opgaver, hvor relevant, fra Den Europæiske Gruppe af Revisions
tilsynsorganer (EGAOB), som er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2005/909/EF. 

11. CEAOB kan oprette undergrupper på permanent basis eller ad hoc-basis til at undersøge specifikke spørgsmål i 
henhold til det mandat, som denne fastsætter. Deltagelse i undergruppernes drøftelser kan udvides til kompetente 
myndigheder fra landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (i det følgende benævnt »EØS«) inden for 
revisionstilsyn eller ved indbydelse i det enkelte tilfælde til kompetente myndigheder fra tredjelande/lande uden for EØS 
med forbehold af godkendelse fra CEAOB's medlemmer. Deltagelse af en kompetent myndighed fra lande uden for EU/ 
EØS kan begrænses til en bestemt periode. 

12. CEAOB opretter en undergruppe, som skal udføre de opgaver, der er omhandlet i stk. 7, litra c). Denne under
gruppe har det medlem, der udpeges af ESMA i henhold til stk. 2, som formand. 

13. På anmodning af mindst tre medlemmer eller på eget initiativ kan formanden for CEAOB, når det anses for 
nyttigt og/eller nødvendigt, indbyde eksperter, herunder fagfolk, med specifikke kompetencer i et spørgsmål på dags
ordenen til at deltage i drøftelser i CEAOB eller dets undergrupper som observatører. CEAOB kan indbyde repræsen
tanter for kompetente myndigheder fra tredjelande, som er kompetente inden for revisionstilsyn, til at deltage i drøftelser 
i CEAOB eller dets undergrupper som observatører. 

14. Kommissionen varetager CEAOB's sekretariatsopgaver. CEAOB's udgifter indgår i Kommissionens overslag. 

15. Formanden udarbejder den foreløbige dagsorden for hvert møde i CEAOB under behørig hensyntagen til medlem
mernes skriftlige bidrag. 

16. Formanden eller, i tilfælde af dennes fravær, næstformanden må kun offentliggøre CEAOB's synspunkter eller 
holdning med medlemmernes godkendelse. 

17. CEAOB's drøftelser er ikke offentlige. 

18. CEAOB fastsætter selv sin forretningsorden. 

Artikel 31 

Samarbejde om kvalitetssikringskontrol, undersøgelser og kontrolbesøg 

1. Kompetente myndigheder træffer foranstaltninger til at sikre et effektivt samarbejde på EU-plan om kvalitetssikring
skontrol. 

2. Den kompetente myndighed i en medlemsstat kan anmode om assistance fra den kompetente myndighed i en 
anden medlemsstat med henblik på kvalitetssikringskontrol af revisorer eller revisionsfirmaer, der tilhører et netværk, 
som udfører væsentlige aktiviteter i den anmodede medlemsstat. 

3. Hvis en kompetent myndighed modtager en anmodning fra en kompetent myndighed i en anden medlemsstat om 
at bistå med kvalitetssikringskontrol af en revisor eller et revisionsfirma, der tilhører et netværk, som udfører væsentlige 
aktiviteter i den pågældende medlemsstat, giver denne den anmodende myndighed tilladelse til at bistå med en sådan 
kvalitetssikringskontrol. 

Den anmodende kompetente myndighed er ikke berettiget til at få adgang til oplysninger, som kan krænke nationale 
sikkerhedsregler eller skade den anmodede medlemsstats suverænitet, sikkerhed eller offentlige orden. 
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4. Hvis en kompetent myndighed konkluderer, at der på en anden medlemsstats territorium begås eller er begået 
handlinger i strid med denne forordnings bestemmelser, underretter førnævnte kompetente myndighed den kompetente 
myndighed i den anden medlemsstat herom på en så specifik måde som muligt. Den kompetente myndighed i den anden 
medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger. Den underretter den kompetente myndighed, der har foretaget 
underretningen, om resultatet af foranstaltningen og i videst muligt omfang om væsentlige forhold i sagsforløbet. 

5. En medlemsstats kompetente myndighed kan anmode om, at en anden medlemsstats kompetente myndighed fore
tager en undersøgelse på sin medlemsstats område. 

Den kan ligeledes anmode om, at dele af dens eget personale får mulighed for at ledsage personalet fra den anden 
medlemsstats kompetente myndighed under undersøgelsen, herunder ved kontrolbesøg. 

Undersøgelsen eller kontrolbesøget er underlagt overordnet kontrol af den medlemsstat, på hvis territorium den gennem
føres. 

6. Den anmodede kompetente myndighed kan afvise en anmodning om at udføre en undersøgelse som omhandlet i 
stk. 5, første afsnit, eller om at lade sit personale ledsage af personalet fra en anden medlemsstats kompetente myndighed 
som fastsat i stk. 5, andet afsnit, hvis: 

a)  en sådan undersøgelse eller et sådant kontrolbesøg kan krænke nationale sikkerhedsregler eller skade den anmodede 
medlemsstats suverænitet, sikkerhed eller offentlige orden 

b) der allerede er indledt retsforfølgning vedrørende samme handlinger og over for de samme personer ved myndighe
derne i den anmodede medlemsstat 

c)  myndighederne i den anmodede medlemsstat allerede har afsagt en endelig afgørelse vedrørende de samme personer 
og for de samme handlinger. 

7. I tilfælde af en kvalitetssikringskontrol eller en undersøgelse med grænseoverskridende konsekvenser kan de 
kompetente myndigheder i de pågældende medlemsstater rette en fælles anmodning til CEAOB om at koordinere 
gennemgangen eller undersøgelsen. 

Artikel 32 

Kollegier af kompetente myndigheder 

1. For at lette udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 26, artikel 31, stk. 4-6, i denne forordning og arti
kel 30 i direktiv 2006/43/EF med hensyn til specifikke revisorer, revisionsfirmaer eller deres netværk, kan der oprettes 
kollegier med deltagelse af den kompetente myndighed i hjemlandet og enhver anden kompetent myndighed, hvis: 

a)  revisoren eller revisionsfirmaet udfører lovpligtige revisionsydelser for virksomheder af interesse for offentligheden 
inden for den berørte medlemsstats jurisdiktion, eller 

b)  en afdeling i revisionsfirmaet er etableret inden for den berørte medlemsstats jurisdiktion. 

2. I tilfælde af specifikke revisorer eller revisionsfirmaer fungerer den kompetente myndighed i hjemlandet som koor
dinator. 

3. Med hensyn til specifikke netværk kan de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor netværket udfører 
væsentlige aktiviteter, anmode CEAOB om at oprette et kollegium med deltagelse af de anmodende kompetente myndig
heder. 

4. Senest 15 arbejdsdage efter etableringen af kollegiet af kompetente myndigheder med hensyn til et specifikt 
netværk vælger medlemmerne en koordinator. Hvis medlemmerne ikke kan nå til enighed, udnævner CEAOB en koordi
nator blandt kollegiets medlemmer. 

Kollegiets medlemmer vurderer mindst hvert femte år valget af koordinator for at sikre, at den valgte koordinator stadig 
er den mest passende kandidat til denne stilling. 
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5. Koordinatoren leder møderne i kollegiet, koordinerer kollegiets aktiviteter og sikrer effektiv udveksling af oplysnin
ger mellem kollegiets medlemmer. 

6. Koordinatoren udarbejder senest ti arbejdsdage efter sit valg skriftlige retningslinjer for koordinering inden for 
kollegiets rammer med hensyn til følgende: 

a)  oplysninger, der skal udveksles mellem kompetente myndigheder 

b)  de tilfælde, hvor de kompetente myndigheder skal høre hinanden 

c)  de tilfælde, hvor de kompetente myndigheder kan delegere tilsynsopgaver i overensstemmelse med artikel 33. 

7. Er der ikke enighed om de skriftlige retningslinjer for koordinering, jf. stk. 6, kan ethvert medlem af kollegiet 
henvise sagen til CEAOB. Koordinatoren skal tage behørigt hensyn til rådgivning fra CEAOB om de skriftlige retnings
linjer for koordinering før godkendelse af den endelige tekst. De skriftlige retningslinjer anføres i ét dokument, der inde
holder en fuldt begrundet redegørelse for eventuelle væsentlige afvigelser fra rådgivningen fra CEAOB vedrørende de 
skriftlige retningslinjer. Koordinatoren fremsender de skriftlige retningslinjer til medlemmerne af kollegiet og til CEAOB. 

Artikel 33 

Uddelegering af opgaver 

Den kompetente myndighed i hjemlandet kan uddelegere alle sine opgaver til den kompetente myndighed i en anden 
medlemsstat, forudsat at denne myndighed er indforstået hermed. Uddelegeringen af opgaver berører ikke den uddelege
rende kompetente myndigheds ansvar. 

Artikel 34 

Fortrolighed og tavshedspligt i forbindelse med samarbejde mellem kompetente myndigheder 

1. Tavshedspligten gælder for alle personer, der arbejder eller har arbejdet for organer, som deltager i den ramme for 
samarbejde mellem kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 30. Oplysninger, der er omfattet af tavsheds
pligt, må ikke videregives til en anden person eller myndighed, medmindre sådan videregivelse er nødvendig i forbindelse 
med en retssag eller kræves efter EU-ret eller national ret. 

2. Artikel 22 forhindrer ikke organer, der deltager i den ramme for samarbejde mellem kompetente myndigheder, der 
er omhandlet i artikel 30, og de kompetente myndigheder i at udveksle fortrolige oplysninger. Således udvekslede oplys
ninger er omfattet af den tavshedspligt, der gælder for personer, som er eller tidligere har været beskæftiget hos de 
kompetente myndigheder. 

3. Alle oplysninger, der i henhold til denne forordning udveksles mellem organer, som deltager i den ramme for 
samarbejde mellem kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 30, og de kompetente myndigheder og andre 
myndigheder og organer, betragtes som fortrolige, undtagen når videregivelse heraf kræves efter EU-ret eller national ret. 

Artikel 35 

Beskyttelse af personoplysninger 

1. Medlemsstaterne anvender direktiv 95/46/EF på behandlingen af personoplysninger i medlemsstaterne i medfør af 
denne forordning. 

2. Forordning (EF) nr. 45/2001 finder anvendelse på behandling af personoplysninger i CEAOB, ESMA, EBA og 
EIOPA i medfør af denne forordning og direktiv 2006/43/EF. 
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KAPITEL IV 

Samarbejde med tredjelandes myndigheder og med internationale organisationer og organer 

Artikel 36 

Aftale om udveksling af oplysninger 

1. De kompetente myndigheder kan kun indgå samarbejdsaftaler om udveksling af oplysninger med kompetente 
myndigheder i tredjelande, når de videregivne oplysninger i de pågældende tredjelande er omfattet af regler om tavsheds
pligt, som mindst svarer til dem, der er fastsat i artikel 22 og 34. De kompetente myndigheder underretter øjeblikkeligt 
CEAOB om sådanne aftaler og orienterer Kommissionen om dem. 

Der må kun udveksles oplysninger i henhold til denne artikel, når en sådan udveksling er nødvendig for, at de kompe
tente myndigheder kan udføre deres opgaver i henhold til denne forordning. 

Hvis sådan udveksling af oplysninger omfatter videregivelse af personoplysninger til et tredjeland, skal medlemsstaterne 
opfylde direktiv 95/46/EF, og CEAOB skal opfylde forordning (EF) nr. 45/2001. 

2. De kompetente myndigheder skal samarbejde med de kompetente myndigheder eller andre relevante organer i tred
jelande om kvalitetssikringskontroller og undersøgelser af revisorer og revisionsfirmaer. På anmodning af en kompetent 
myndighed bidrager CEAOB til sådant samarbejde og til etableringen af tilsynskonvergens med tredjelande. 

3. Hvis samarbejdet eller udvekslingen af oplysninger vedrører revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, der 
indehaves af en revisor eller et revisionsfirma, finder artikel 47 i direktiv 2006/43/EF anvendelse. 

4. CEAOB udarbejder retningslinjer for indholdet af samarbejdsaftalerne og udveksling af oplysninger som omhandlet 
i denne artikel. 

Artikel 37 

Videregivelse af oplysninger modtaget fra tredjelande 

Den kompetente myndighed i en medlemsstat må kun videregive fortrolige oplysninger, der er modtaget fra kompetente 
myndigheder i tredjelande, hvis dette er muligt ifølge en samarbejdsaftale, og myndigheden har fået en udtrykkelig tilla
delse fra den kompetente myndighed, der har overført oplysningerne, og hvis oplysningerne kun videregives til de 
formål, hvortil denne kompetente myndighed har givet sin tilladelse, eller når en sådan videregivelse kræves efter EU-ret 
eller national ret. 

Artikel 38 

Videregivelse af oplysninger udleveret til tredjelande 

Den kompetente myndighed i en medlemsstat skal kræve, at fortrolige oplysninger, som den har udleveret til en kompe
tent myndighed i et tredjeland, kun må videregives af den kompetente myndighed til tredjeparter eller myndigheder med 
forudgående udtrykkelig tilladelse fra den kompetente myndighed, der har overført oplysningerne, i overensstemmelse 
med national ret og kun til de formål, hvortil den kompetente myndighed i medlemsstaten har givet sin tilladelse, eller 
når en sådan videregivelse retligt kræves efter EU-ret eller national ret eller er nødvendig i forbindelse med en retssag i 
det pågældende tredjeland. 
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Artikel 39 

Udøvelse af delegerede beføjelser 

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser. 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 
16. juni 2014. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 
udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode. 

3. Den i artikel 9 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tids
punkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 

4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom. 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 9 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, 
at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. 

Artikel 40 

Gennemgang og rapporter 

1. Kommissionen gennemgår og aflægger rapport om, hvordan systemet med samarbejde mellem de kompetente 
myndigheder inden for rammerne af CEAOB som omhandlet i artikel 30 fungerer, og hvor effektivt det er, specielt når 
det gælder udførelsen af CEAOB's opgaver i nævnte artikels stk. 7. 

2. Gennemgangen tager hensyn til den internationale udvikling, navnlig for så vidt angår styrkelsen af samarbejde 
med tredjelandes kompetente myndigheder og bidraget til forbedring af samarbejdsmekanismerne for tilsynet med revi
sorer og revisionsfirmaer for virksomheder af interesse for offentligheden, der tilhører internationale revisionsnetværk. 
Kommissionen afslutter sin gennemgang senest den 17. juni 2019. 

3. Rapporten forelægges for Europa-Parlamentet og Rådet om nødvendigt ledsaget af et lovgivningsforslag. Rapporten 
skal redegøre for fremskridtene med hensyn til samarbejdet mellem de kompetente myndigheder inden for rammerne af 
CEAOB fra rammens ibrugtagning og foreslå yderligere skridt for at effektivisere samarbejdet mellem medlemsstaternes 
kompetente myndigheder. 

4. Kommissionen forelægger senest den 17. juni 2028 en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen 
af denne forordning. 

Artikel 41 

Overgangsbestemmelser 

1. Fra den 17. juni 2020 må en virksomhed af interesse for offentligheden ikke indgå aftale om eller forlænge en revi
sionsopgave med en given revisor eller et givet revisionsfirma, hvis denne revisor eller dette revisionsfirma har udført 
revisionsydelser for den pågældende virksomhed af interesse for offentligheden i en periode på 20 eller flere på hinanden 
følgende år på datoen for denne forordnings ikrafttræden. 

27.5.2014 L 158/111 Den Europæiske Unions Tidende DA    



2. Fra den 17. juni 2023 må en virksomhed af interesse for offentligheden ikke indgå aftale om eller forlænge en revi
sionsopgave med en given revisor eller et givet revisionsfirma, hvis denne revisor eller dette revisionsfirma har udført 
revisionsydelser for den pågældende virksomhed af interesse for offentligheden i en periode på mindst 11, men mindre 
end 20 på hinanden følgende år på datoen for denne forordnings ikrafttræden. 

3. Med forbehold af stk. 1 og 2 kan de revisionsopgaver, der er indgået aftale om før den 16. juni 2014, men som 
stadig er i gang den 17. juni 2016, forblive gyldige indtil afslutningen af den maksimale varighed, der er omhandlet i ar
tikel 17, stk. 1, andet afsnit, eller stk. 2, litra b). Artikel 17, stk. 4, finder anvendelse. 

4. Artikel 16, stk. 3, finder først anvendelse på revisionsopgaver efter udløbet af perioden i artikel 17, stk. 1, andet 
afsnit. 

Artikel 42 

Nationale bestemmelser 

Medlemsstaterne fastsætter passende bestemmelser for at sikre, at denne forordning anvendes effektivt. 

Artikel 43 

Ophævelse af afgørelse 2005/909/EF 

Afgørelse 2005/909/EF ophæves. 

Artikel 44 

Ikrafttræden 

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. 

Den anvendes fra den 17. juni 2016. 

Artikel 16, stk. 6, finder imidlertid anvendelse fra den 17. juni 2017. 

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver 
medlemsstat. 

Udfærdiget i Strasbourg, den 16. april 2014. 

På Europa-Parlamentets vegne 
M. SCHULZ 

Formand  

På Rådets vegne 
D. KOURKOULAS 

Formand   
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