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Tema: Švedijos Karalystės Parlamento (Riksdago) pagrįsta nuomonė dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/43/EB 
dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos 
finansinės atskaitomybės audito
(COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)),

ir dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių viešojo intereso 
įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų
(COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo įstatymo galią turinčio akto projekto 
pateikimo gali pareikši Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą 
nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo 
principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Teisės reikalų komitetas atsakingas už 
subsidiarumo principo laikymąsi.

Pridedama susipažinti Švedijos Parlamento pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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Švedijos Karalystės Parlamento (Riksdago) pagrįsta nuomonė

Komisija, atsižvelgdama į finansinę krizę, pateikė minėtuosius šiuo metu aktualius 
pasiūlymus. Riksdagas teigiamai vertina tai, kad siekiant užtikrinti finansų stabilumą skiriama 
dėmesio audito vaidmeniui.

Tikslai, kurių Komisija siekia pagal šiuos du pasiūlymus, aprėpia auditorių nepriklausomumo 
skatinimą, audito kokybės gerinimą, didesnio audito rinkos konkurencingumo užtikrinimą ir 
audito paslaugų vidaus rinkos stiprinimą. Pasiūlymai yra akivaizdžiai tarpvalstybinio 
pobūdžio, tačiau, pasak Riksdago, kyla abejonių, ar nacionalinių teisės aktų dėl auditorių ir 
audito skirtumai išties yra kliūtis vidaus rinkai, kaip teigia Komisija. Pagal Komisijos 
pasiūlymą į reglamentą būtų įtrauktos viešojo intereso įmonių audito taisyklės. Kadangi 
reglamentas tiesiogiai taikomas valstybėse narėse ir pagal jį atmetamos atitinkamos 
nacionalinės taisyklės, tai reiškia, kad šių įmonių auditas bus maksimaliai suderintas. 
Riksdagas labai abejoja, ar esama pakankamai pagrindo taikyti reglamentą siekiant pagal 
minėtąsias priemones numatytų tikslų.

Riksdagas taip pat pažymi, kad Komisijos pasiūlymai labai plataus užmojo ir kad remiantis 
jais numatomas visapusiškas reguliavimas, pagal kurį būtų apribota konkrečių veiksmingų 
nacionalinių sprendimų taikymo sritis ir sektoriaus savireguliacija. Įvertinus Komisijos 
pasiūlymuose išdėstytus tikslus matyti, kad kai kurios Komisijos pasiūlymų nuostatos aprėpia 
daugiau negu priimtina. Be to, yra priežasčių abejoti, ar remiantis pasiūlymais tikrai būtų
veiksmingai prisidėta prie nurodytų tikslų siekio.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, Riksdagas mano, kad du minėtieji Komisijos pasiūlymai 
prieštarauja subsidiarumo principui.

Pagaliau Riksdagas norėtų pabrėžti, kad itin svarbu išsaugoti sektoriaus savireguliaciją. Kai 
kurios Komisijos pasiūlymų nuostatos brangiai kainuotų įmonėms, kurių auditas atliekamas. 
Riksdago nuomone, darbo atskaitos taškas turi būti įsitikinimas, kad neturėtų didėti įmonių 
administracinė našta ir jų išlaidos.


