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Temats: Zviedrijas Riksdāga pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/43/EK, ar ko paredz gada 
pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas
(COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD))

un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par īpašām prasībām 
attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās

(COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja(-as) ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais priekšlikums/projekts 
neatbilst subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Zviedrijas Riksdāga pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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2. PIELIKUMS

Zviedrijas Riksdāga pamatots atzinums

Komisija ir iesniegusi šos priekšlikumus finanšu krīzes kontekstā. Riksdāgs atzinīgi vērtē to, 
ka tiek pievērsta uzmanība revīzijas lomai finanšu stabilitātes nodrošināšanā.

Komisijas mērķis abos priekšlikumos ir stiprināt revidentu neatkarību, uzlabot revīzijas 
kvalitāti, palielināt konkurenci revīzijas tirgū un stiprināt revīzijas pakalpojumu iekšējo tirgu. 
Priekšlikumiem nepārprotami ir transversāls raksturs, tomēr Riksdāgs apšauba, vai atšķirības 
valstu tiesību aktos attiecībā uz revidentiem un revīziju patiešām rada tādus šķēršļus iekšējā 
tirgū, kā apgalvo Komisija. Komisijas priekšlikums paredz, ka noteikumus par revīziju 
sabiedriskas nozīmes struktūrās nosaka regulā. Tā kā regula ir tieši piemērojama dalībvalstīs 
un izslēdz attiecīgus valsts līmeņa noteikumus, tas nozīmē, ka jautājumā par šādu struktūru 
revīziju notiek maksimāla saskaņošana. Riksdāgs stipri apšauba, ka ir pietiekams iemesls 
noteikumus paredzēt regulas veidā, lai sasniegtu pasākumu mērķus.

Turklāt Riksdāgs secina, ka Komisijas priekšlikumi ir stipri ierobežojoši un novestu pie sīki 
izstrādāta regulējuma, kas mazina valstu iespējas raiti rast īpašus risinājumus un īstenot 
nozaru pašregulāciju. Dažas priekšlikumu daļas arī pārsniedz to, kas būtu nepieciešams, 
ņemot vērā mērķus, kādus Komisija plāno sasniegt ar priekšlikumiem. Turklāt ir iemesls 
apšaubīt, vai priekšlikumi patiešām mērķtiecīgi veicina izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Ņemot vērā minēto, Riksdāgs uzskata, ka abi Komisijas priekšlikumi ir pretrunā 
subsidiaritātes principam.

Visbeidzot, Riksdāgs vēlas norādīt, ka ir ļoti svarīgi veicināt nozaru pašregulējumu. 
Komisijas priekšlikumu dažas daļas radītu revidējamiem uzņēmumiem lielas izmaksas. 
Riksdāgs uzskata, ka pamatā jābūt nosacījumam, ka administratīvais slogs un izmaksas 
uzņēmumiem nepalielinās.


