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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

7.2.2012

TEATIS LIIKMETELE
(16/2012)

Teema: Rootsi Parlamendi (Riksdag) põhjendatud arvamus, mis käsitleb Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepanekut, millega muudetakse direktiivi 
2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud 
aruannete kohustuslikku auditit
(COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)),

ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanekut avaliku huvi üksuste 
kohustusliku auditiga seonduvate erinõuete kohta (COM(2011)0779 – C7-
0470/2011 – 2011/0359(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Rootsi parlamendi (Riksdag) põhjendatud arvamus 
mõlema ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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ET

2. LISA

Riksdagi põhjendatud arvamus

Komisjon on esitanud praegused ettepanekud seoses finantskriisiga. Riksdag väljendab 
heameelt asjaolu üle, et on pööratud tähelepanu auditi rollile finantsstabiilsuse tagamisel.

Komisjoni kahe ettepaneku eesmärk on suurendada audiitorite sõltumatust, tõsta auditite 
kvaliteeti, parandada konkurentsi audiitorteenuste turul ning tugevdada audiitorteenuste 
siseturgu. Ettepanekud on kahtlemata piiriülese olemusega, kuid Riksdag väljendab kahtlust, 
kas erinevused audiitoreid ja auditeerimist puudutavates siseriiklikes õigusaktides tõepoolest 
kujutavad endast sellist takistust ühtse turu jaoks, nagu komisjon seda väidab. Komisjoni 
ettepanekud tähendavad, et avaliku huvi üksuste auditeerimise korda hakataks reguleerima 
määrusega. Arvestades, et määrus on vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides ja välistab 
vastavad siseriiklikud eeskirjad, tähendab see selliste üksuste auditeerimise maksimaalset 
ühtlustamist. Riksdag avaldab tõsist kahtlust, kas on piisavalt alust kasutada nende meetmete 
eesmärkide saavutamiseks määrust.

Samuti märgib Riksdag, et komisjoni ettepanekud on väga sekkuva iseloomuga ning annaksid 
tulemuseks üksikasjaliku määruse, mis piiraks konkreetsete ja tõhusate siseriiklike lahenduste 
kohaldamisala ja valdkonna eneseregulatsiooni. Mõned ettepanekute osad lähevad ka 
kaugemale sellest, mis oleks mõistlik lähtuvalt komisjoni ettepanekutes väljendatud 
eesmärkidest. Lisaks on põhjust kahelda, kas ettepanekud tõepoolest aitavad tulemuslikult 
kaasa väljendatud eesmärkide saavutamisele.

Eespool öeldut silmas pidades on Riksdag seisukohal, et komisjoni nimetatud kaks 
ettepanekut ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele.

Lõpetuseks sooviks Riksdag rõhutada, et on tähtis säilitada mainitud valdkonnas 
eneseregulatsiooni tava. Mõned komisjoni ettepanekutes toodud osad tähendaksid 
auditeeritavatele üksusele väga suuri väljaminekuid. Riksdagi arvates peab nimetatud 
tegevuse lähtekohaks olema, et sellega ei kaasne täiendavat halduskoormust ega suuremaid 
kulusid äriühingutele.


