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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου της Σουηδίας (Riksdag) σχετικά με την 
πρόταση οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των 
ενοποιημένων λογαριασμών
(COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD))

και σχετικά με  την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου  για τις ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο 
οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος.
(COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι 
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου του Βασιλείου 
της Σουηδίας (Riksdag) σχετικά με τις δύο ως άνω προτάσεις.
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Αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου της Σουηδίας (Riksdag)

Υπό το φως της σημερινής χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Επιτροπή υπέβαλε τις υπό εξέταση 
προτάσεις. Το κοινοβούλιο της Σουηδίας θεωρεί ορθό να αφιερωθεί προσοχή στο ρόλο που 
διαδραματίζει ο έλεγχος για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Ο στόχος της Επιτροπής με τις δύο προτάσεις είναι να ενισχύσει την ανεξαρτησία των 
ελεγκτών, να βελτιώσει την ποιότητα των ελέγχων, να μεριμνήσει για περισσότερο 
ανταγωνισμό στην αγορά λογιστικού ελέγχου και να στηρίξει την εσωτερική αγορά των 
υπηρεσιών ελέγχου. Οι προτάσεις έχουν σαφώς διασυνοριακό χαρακτήρα, αλλά, κατά την 
άποψη του κοινοβουλίου, είναι αμφίβολο αν οι διαφορές στις εθνικές νομοθεσίες σχετικά με 
τους ελεγκτές και τους ελέγχους συνιστούν στην πραγματικότητα το εμπόδιο στην εσωτερική 
αγορά, το οποίο η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι υπάρχει. Οι προτάσεις της Επιτροπής 
συνεπάγονται ότι οι κανόνες για τον έλεγχο οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος πρέπει να 
καλύπτονται από κανονισμό. Δεδομένου ότι ένας κανονισμός είναι άμεσα εφαρμόσιμος στα 
κράτη μέλη και αποκλείει την ύπαρξη αντίστοιχων εθνικών διατάξεων, αυτό σημαίνει ότι θα 
πρέπει να επιτευχθεί εναρμόνιση μεγίστου βαθμού όσον αφορά τον έλεγχο τέτοιων 
οντοτήτων. Το κοινοβούλιο της Σουηδίας εκφράζει μεγάλες αμφιβολίες για το αν υφίστανται 
επαρκείς λόγοι για την χρησιμοποίηση ενός κανονισμού ενόψει της επίτευξης του στόχου των 
μέτρων.

Το κοινοβούλιο της Σουηδίας διαπιστώνει επίσης ότι οι προτάσεις της Επιτροπής 
συνεπάγονται έντονη παρέμβαση και θα οδηγήσουν σε λεπτομερείς ρυθμίσεις που θα 
περιορίσουν τα περιθώρια για αποτελεσματικές εθνικές ειδικές ρυθμίσεις και για 
αυτορρύθμιση του κλάδου. Ορισμένα τμήματα των προτάσεων υπερβαίνουν επιπλέον τα όρια 
που φαίνονται λογικά υπό το πρίσμα των στόχων που η Επιτροπή αναφέρει στις προτάσεις 
της. Επιπλέον υπάρχουν λόγοι να διερωτηθεί κανείς κατά πόσο οι προτάσεις συμβάλλουν 
πράγματι, κατά τρόπο αποτελεσματικό, στην επίτευξη των δεδηλωμένων στόχων.

Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερθέντων, το κοινοβούλιο της Σουηδίας θεωρεί ότι οι 
δύο προτάσεις της Επιτροπής παραβιάζουν την αρχή της επικουρικότητας.

Τέλος, το κοινοβούλιο επιθυμεί να τονίσει ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να διατηρηθεί η 
πρακτική της αυτορρύθμισης του κλάδου. Ορισμένα τμήματα των προτάσεων της Επιτροπής 
ενδέχεται να συνεπάγονται μεγάλες δαπάνες για τις οντότητες που υποβάλλονται σε έλεγχο. 
Κατά την άποψη του κοινοβουλίου της Σουηδίας, η αφετηρία για τις εργασίες στον εν λόγω 
τομέα πρέπει να είναι η μη αύξηση της διοικητικής επιβάρυνσης και των δαπανών για τις 
επιχειρήσεις.


