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Asia: Ruotsin valtiopäivien perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten 
lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun direktiivin 2006/43 muuttamisesta 
(COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD))

ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisen edun 
kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista 
erityisvaatimuksista
(COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Ruotsin valtiopäivien perusteltu lausunto kahdesta edellä 
mainitusta ehdotuksesta.
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Ruotsin valtiopäivien perusteltu lausunto

Komissio on esittänyt kyseisen ehdotuksen rahoituskriisin takia. Valtiopäivät pitää 
myönteisenä, että tilintarkastuksen osuuteen rahoitusmarkkinoiden vakauden säilyttämisessä 
kiinnitetään huomiota.

Komission molempien ehdotusten tavoitteena on vahvistaa tilintarkastajien
riippumattomuutta, parantaa tilintarkastusten laatua, lisätä kilpailua tilintarkastusmarkkinoilla 
ja vahvistaa tilintarkastuspalvelujen sisämarkkinoita. Ehdotukset ovat luonteeltaan rajat 
ylittäviä, mutta valtiopäivien mielestä on kyseenalaista, ovatko tilintarkastajia ja 
tilintarkastusta koskevassa kansallisessa lainsäädännössä olevat erot todellakin 
sisämarkkinoiden este, kuten komissio väittää. Komission ehdotus merkitsee, että yleisen 
edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksesta säädettäisiin asetuksella. Koska 
asetus tulee välittömästi voimaan jäsenvaltioissa ja sulkee pois vastaavien kansallisten 
säännösten käytön, kyseisten yhteisöjen tilintarkastus yhdenmukaistettaisiin sillä 
maksimaalisesti. Valtiopäivät ei ole lainkaan vakuuttunut siitä, että on olemassa riittävästi 
syitä antaa asetus kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisäksi valtiopäivät toteaa, että komission ehdotuksella puututaan hyvin merkittävästi 
jäsenvaltioiden sisäisiin asioihin ja että se johtaisi yksityiskohtaiseen sääntelyyn, joka 
vähentää mahdollisuuksia kansallisiin toimiviin erityisratkaisuihin ja elinkeinoelämän 
itsesääntelyyn. Lisäksi ehdotus menee joiltakin osin pitemmälle kuin on kohtuullista 
komission ilmoittamien ehdotuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. On myös syytä kysyä, 
voidaanko ehdotuksen avulla todellakin tarkoituksenmukaisella tavalla saavuttaa asetetut 
tavoitteet.

Edellä mainituista syistä valtiopäivät katsoo, että komission molemmat ehdotukset ovat 
toissijaisuusperiaatteen vastaisia.

Lopuksi valtiopäivät toteaa, että on hyvin tärkeää säilyttää elinkeinoelämän itsesääntely. 
Joistakin komission ehdotuksen osista aiheutuisi suuria kustannuksia tarkastettaville 
yhteisöille. Valtiopäivät katsoo, että hankkeen yhtenä lähtökohtana on oltava, ettei yrityksille
saa aiheutua lisää byrokratiaa ja kustannuksia.


