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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/1223 

av 25. juli 2016 

om endring av beslutning 2011/30/EU om likeverdigheten av visse tredjestaters systemer for offentlig tilsyn, 

kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper og om en overgangsperiode for visse 

tredjestatsrevisorers og tredjestatsrevisjonsselskapers revisjonsvirksomhet i Den europeiske union 

[meddelt under nummer K(2016) 4637](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av årsregnskap og 

konsernregnskap, om endring av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 84/253/EØF(1), 

særlig artikkel 46 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til kommisjonsbeslutning 2011/30/EU(2) er revisorer og revisjonsselskaper som avgir revisjonsberetninger om 

årsregnskaper eller konsernregnskaper for selskaper som er registrert i tredjestatene oppført i vedlegg II til nevnte 

beslutning, og hvis omsettelige verdipapirer er opptatt til notering på et regulert marked i en medlemsstat, unntatt fra 

kravene i artikkel 45 i direktiv 2006/43/EF for visse regnskapsår, forutsatt at de gir vedkommende myndigheter i nevnte 

medlemsstat visse opplysninger. 

2) Kommisjonen har vurdert systemene for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og 

revisjonsselskaper i de tredjestatene som er oppført i vedlegg II til beslutning 2011/30/EU. Vurderingene ble gjort med 

bistand fra den europeiske gruppen av tilsynsorganer for revisorer i lys av kriteriene fastsatt i artikkel 29, 30 og 32 i 

direktiv 2006/43/EF, som gjelder for medlemsstatenes systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og 

sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper. Det framgår av disse vurderingene at Mauritius, New Zealand og Tyrkia 

har systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper som 

oppfyller krav som tilsvarer dem som er fastsatt i artikkel 29, 30 og 32 i direktiv 2006/43/EF. Derfor bør disse 

systemene anses som likeverdige med medlemsstatenes systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og 

sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper. 

3) Det endelige målet med samarbeidet mellom medlemsstatene og tredjestatene om systemene for offentlig tilsyn, 

kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper bør være å skape gjensidig tillit til de 

respektive tilsynssystemene på grunnlag av deres likeverdighet. 

4) Bermuda, Caymanøyene, Egypt og Russland har innført eller er i ferd med å innføre systemer for offentlig tilsyn, 

kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper. Ettersom disse systemene nylig er blitt 

opprettet, mangler det fortsatt visse opplysninger, reglene gjennomføres ikke fullt ut, kontroller utføres ikke eller 

sanksjoner iverksettes ikke. For at det skal kunne foretas en ytterligere vurdering med sikte på å treffe en beslutning om 

disse systemenes likeverdighet, må det innhentes ytterligere opplysninger fra disse tredjestatene for bedre å forstå disse 

systemene. Det er derfor hensiktsmessig å forlenge overgangsperioden fastsatt i beslutning 2011/30/EU for revisorer og 

revisjonsselskaper som avgir revisjonsberetninger om årsregnskaper eller konsernregnskaper for selskaper som er 

registrert i disse tredjestatene, og hvis omsettelige verdipapirer er opptatt til notering på et regulert marked i en 

medlemsstat.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 27.7.2016, s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 250/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87. 

(2) Kommisjonsbeslutning 2011/30/EU om likeverdigheten av visse tredjestaters systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser 

og sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper og om en overgangsperiode for visse tredjestatsrevisorers og tredjestatsrevisjons-

selskapers revisjonsvirksomhet i Den europeiske union (EUT L 15 av 20.1.2011, s. 12). 
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5) For å verne investorene bør revisorer og revisjonsselskaper som avgir revisjonsberetninger om årsregnskaper eller 

konsernregnskaper for selskaper som er registrert i tredjestatene oppført i vedlegg II til beslutning 2011/30/EF, og hvis 

omsettelige verdipapirer er opptatt til notering på et regulert marked i en medlemsstat, kunne fortsette sin 

revisjonsvirksomhet i Unionen uten å være registret i henhold til artikkel 45 i direktiv 2006/43/EF i en ytterligere 

periode som løper fra 1. august 2016 til 31. juli 2018, forutsatt at de framlegger nødvendige opplysninger. I slike tilfeller 

bør disse revisorene og revisjonsselskapene kunne fortsette sin virksomhet i samsvar med den berørte medlemsstatens 

krav når det gjelder revisjonsberetninger om årsregnskaper eller konsernregnskaper for regnskapsår som begynner i 

tidsrommet fra 1. august 2016 til 31. juli 2018. Denne beslutning berører ikke medlemsstatenes myndighet til å la slike 

revisorer og revisjonsselskaper omfattes av deres undersøkelses- og sanksjonssystemer. 

6) Kommisjonen vil regelmessig overvåke utviklingen i tilsyns- og reguleringssamarbeidet med tredjestater. Beslutningen 

om å gi likeverdighet eller forlenge overgangsperioden berører ikke Kommisjonens mulighet til når som helst å 

gjennomgå beslutningen. Denne gjennomgåelsen kan medføre at anerkjennelsen av likeverdighet tilbakekalles, eller at 

overgangsperioden avsluttes før tiden. Beslutning 2011/30/EU bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 48 nr. 1 i direktiv 

2006/43/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I beslutning 2011/30/EU gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 1 skal nytt tredje ledd lyde: 

 «Med hensyn til artikkel 46 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF oppfyller følgende tredjestaters systemer for offentlig tilsyn, 

kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper krav som skal anses som likeverdige med 

kravene i artikkel 29, 30 og 32 i nevnte direktiv i forbindelse med revisjonsvirksomhet knyttet til årsregnskaper eller 

konsernregnskaper for regnskapsår som begynner 1. august 2016 eller senere: 

1) Mauritius 

2) New Zealand 

3) Tyrkia» 

2) Artikkel 2 nr. 2 skal lyde: 

 «2.  En medlemsstat skal ikke anvende artikkel 45 i direktiv 2006/43/EF på revisorer og revisjonsselskaper som avgir 

revisjonsberetninger om årsregnskaper eller konsernregnskaper for selskaper som er registrert i tredjestatene oppført i 

vedlegg II til denne beslutning, og hvis omsettelige verdipapirer er opptatt til notering på et regulert marked i nevnte 

medlemsstat i henhold til artikkel 4 nr. 1 punkt 14 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF(1), for regnskapsår som 

begynner i tidsrommet fra 2. juli 2010 til 31. juli 2018, forutsatt at den berørte revisor eller det berørte revisjonsselskap 

framlegger følgende opplysninger for vedkommende myndigheter i den medlemsstaten: 

a) Navn og adresse på den berørte revisor eller det berørte revisjonsselskap, og opplysninger om disses juridiske struktur. 

b) Dersom revisoren eller revisjonsselskapet tilhører et nett, en beskrivelse av dette nettet. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 

85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 93/22/EØF (EUT L 145 av 

30.4.2004, s. 1). 
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c) De revisjonsstandardene og uavhengighetskravene som er blitt anvendt på den aktuelle revisjonen. 

d) En beskrivelse av revisjonsselskapets interne kvalitetskontrollsystem. 

e) Opplysning om hvorvidt og når den seneste kvalitetssikringskontrollen av revisoren eller av revisjonsselskapet ble 

foretatt, med mindre disse opplysningene framlegges av tredjestatens vedkommende myndighet, og nødvendige 

opplysninger om resultatet av kontrollen. Dersom de nødvendige opplysningene om resultatet av den siste kvalitets-

sikringskontrollen ikke er offentlige, skal medlemsstatenes vedkommende myndigheter behandle disse opplysningene 

fortrolig.» 

3) Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegget til dette vedtak. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 25. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Valdis DOMBROVSKIS 

 Visepresident 

 ______  

VEDLEGG 

«VEDLEGG II 

TREDJESTATER 

Bermuda 

Caymanøyene 

Egypt 

Russland» 

 __________  


