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Betreft: Gemotiveerd advies van de Zweedse Rijksdag inzake het voorstel voor een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 
2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en 
geconsolideerde jaarrekeningen
(COM(2011)0778 – C7/0461/2011 – 2011/0389(COD))

alsmede inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële 
overzichten van organisaties van openbaar belang
(COM(2011)0779 – C7/0470/2011 – 2011/0359(COD))

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 
toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 
met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Hierbij gaat ter informatie een gemotiveerd advies van de Zweedse Rijksdag inzake 
bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE 2

Gemotiveerd advies van de Zweedse Rijksdag

Tegen de achtergrond van de financiële crisis heeft de Commissie de thans actuele voorstellen 
voorgelegd. De Rijksdag acht het een goede zaak dat de rol die controle voor de financiële 
stabiliteit speelt de aandacht krijgt.

De Commissie richt zich er met beide voorstellen op, de onafhankelijkheid van de controleurs 
te versterken, de controlekwaliteit te verbeteren, de markt voor controlewerkzaamheden meer 
aan concurrentie bloot te stellen en de interne markt voor controlediensten te versterken. Het 
voostel heeft stellig een grensoverschrijdend karakter, maar volgens de Rijksdag is het de 
vraag of verschillen in de nationale wetgeving met betrekking tot controles en controleurs 
werkelijk zulke belemmeringen van de interne markt uitmaken als de Commissie beweert. Het 
Commissievoorstel houdt in dat de regels voor de controle van organisaties van algemeen 
belang in een verordening moeten worden opgenomen. Aangezien een verordening 
rechtstreeks van toepassing wordt in de lidstaten en dienovereenkomstige nationale regels 
uitsluit houdt dit een maximumharmonisering op het punt van de controle op dergelijke 
organisaties in. De Rijksdag twijfelt er sterk aan of er voor het bereiken van het doel van de 
maatregelen voldoende reden is voor een regeling in de vorm van een verordening.

Verder constateert de Rijksdag dat het voorstel van de Commissie zeer ingrijpend is en leidt 
tot een gedetailleerde regeling die de ruimte voor nationale, goed functionerende speciale 
oplossingen en de zelfregulering van het bedrijfsleven beperkt. Het voorstel gaat deels ook 
verder dan hetgeen redelijk is tegen de achtergrond van de doelen die de Commissie voor het 
voorstel aangeeft. Bovendien is het de vraag of met het voorstel werkelijk een effectieve 
bijdrage wordt geleverd aan het bereiken van de vermelde doelen.

Op grond van het bovenstaande acht de Rijksdag beide Commissievoorstellen in strijd met het 
subsidiariteitsbeginsel.

Afsluitend wil de Rijksdag erop wijzen dat het essentieel is de zelfregulering van het 
bedrijfsleven in stand te houden. Sommige delen van de voorstellen zullen de gecontroleerde 
bedrijven voor hoge kosten plaatsen. Volgens de Rijksdag moet als uitgangspunt voor 
maatregelen gelden dat de administratieve lasten en kosten voor de bedrijven niet hoger 
mogen worden.


