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Tárgy: A svéd parlament indokolással ellátott véleménye az éves és összevont 
(konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK 
irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról
(COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD))

és a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatára 
vonatkozó sajátos követelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a svéd parlament fentebb megjelölt javaslatról 
szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

A svéd parlament indokolással ellátott véleménye

A szóban forgó javaslatokat a Bizottság a pénzügyi válságra való tekintettel terjesztette elő. A 
parlament helyesnek ítéli meg, hogy figyelembe veszik a könyvvizsgálat pénzügyi stabilitás 
szempontjából játszott szerepét.

A Bizottság célja a két javaslattal az, hogy erősítse a könyvvizsgálók függetlenségét, javítsa a 
könyvvizsgálat minőségét, fokozza a könyvvizsgálói piaci versenyt és megszilárdítsa a 
könyvvizsgálói szolgáltatások belső piacát. Jóllehet a javaslatok határokon átnyúló jellegűek, 
a svéd parlament véleménye szerint kétséges, hogy a könyvvizsgálókra és könyvvizsgálatra 
vonatkozó nemzeti jogszabályok közötti különbségek valóban olyan akadályt jelentenek-e a 
belső piacon, mint amilyenre a Bizottság hivatkozik. A Bizottság javaslata értelmében a 
közérdeklődésre számot tartó jogalanyok könyvvizsgálatára vonatkozó szabályokat egy 
rendeletbe kell foglalni. Mivel a rendelet a tagállamokban közvetlenül alkalmazandó, és 
kizárja a hasonló nemzeti szabályokat, ez e jogalanyok könyvvizsgálata tekintetében 
maximális harmonizációt jelent. A parlament határozottan megkérdőjelezi, hogy az 
intézkedések céljainak elérése érdekében kellőképpen indokolt-e a rendelet formájában 
történő szabályozás.

A parlament továbbá megállapítja, hogy a Bizottság javaslata igen mélyreható, és olyan 
részletes szabályozást vonna maga után, amely a nemzeti szinten jól működő egyedi 
megoldások és az üzleti szféra önszabályozása tekintetében csökkenti a mozgásteret. A 
javaslatok egyes részei továbbá túllépik azt a mértéket, amely a javaslatok Bizottság által 
megjelölt céljai alapján indokolt lenne. Ezenfelül indokolt megkérdőjelezni, hogy a javaslatok 
valóban megfelelő módon elősegítik-e a megjelölt célok elérését.

A fenti okokból a svéd parlament úgy ítéli meg, hogy a Bizottság mindkét javaslata ellentétes 
a szubszidiaritás elvével.

A parlament végezetül hangsúlyozni kívánja, hogy nagyon helyénvaló az üzleti szféra 
önszabályozásának védelme. A bizottsági javaslat egyes részei a könyvvizsgálat tárgyául 
szolgáló jogalanyok számára komoly költségeket eredményeznének. A parlament véleménye 
szerint a munka során abból kellene kiindulni, hogy a vállalkozások adminisztratív terhei és 
költségei ne emelkedjenek.


