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Przedmiot: Uzasadniona opinia parlamentu Szwecji w sprawie wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 
2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych
(COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD))

oraz w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań 
sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego
(COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty 
przekazania projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, 
że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego Komisja Prawna jest odpowiedzialna za 
przestrzeganie zasady pomocniczości.

Posłowie są proszeni o zapoznanie się z uzasadnioną opinią szwedzkiego Riksdagu w sprawie 
wyżej wymienionych wniosków.
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ZAŁĄCZNIK II

Uzasadniona opinia szwedzkiego Riksdagu

Komisja przedstawiła omawiane tu wnioski na tle kryzysu finansowego. Riksdag z 
zadowoleniem przyjmuje fakt zwrócenia uwagi na rolę kontroli w dziedzinie stabilności 
finansowej.

W przypadku obu wniosków celem Komisji było wzmocnienie niezależności organów 
kontrolnych, poprawa jakości kontroli, poprawa konkurencyjności na rynku kontroli, a także 
wzmocnienie wewnętrznego rynku usług kontroli. Choć wnioski mają charakter 
transgraniczny, to jednak zdaniem Riksdagu wątpliwe jest, czy różnice pomiędzy 
ustawodawstwem poszczególnych krajów jeżeli chodzi o organy i działania kontrolne 
rzeczywiście stanowią przeszkodę dla rynku wewnętrznego, jak twierdzi Komisja. Według 
wniosków Komisji zasady dotyczące kontroli jednostek interesu publicznego powinny mieć 
formę rozporządzenia. Ponieważ rozporządzenia stosowane są bezpośrednio przez państwa 
członkowskie i wykluczają odnośne przepisy krajowe, oznacza to maksymalną harmonizację 
kwestii kontroli takich organów. Riksdag poddaje zdecydowanie w wątpliwość istnienie 
wystarczających powodów opracowania regulacji w formie rozporządzenia, aby osiągnąć cel 
przewidziany dla tego środka.

Riksdag konstatuje ponadto, że wnioski Komisji są bardzo radykalne i mogłyby doprowadzić 
do szczegółowych regulacji, które ograniczą pole działania dla krajowych rozwiązań 
szczegółowych oraz samoregulację sektora. Niektóre części wniosków wychodzą miejscami 
znacznie dalej, niż jest to uzasadnione, biorąc pod uwagę ich cele założone przez Komisję. 
Ponadto można by wątpić, czy omawiane wnioski w rzeczywiście racjonalny sposób 
przyczyniają się do realizacji określonych celów.

W związku z powyższą argumentacją Riksdag jest zdania, że oba wnioski Komisji są 
sprzeczne z zasadą pomocniczości.

Na koniec Riksdag zwraca uwagę, że bardzo ważna jest ochrona samoregulacji tego sektora. 
Części wniosków Komisji mogłyby oznaczać dodatkowe koszty dla przedsiębiorstw 
podlegających kontroli. Zdaniem Riksdagu punktem wyjścia dla prowadzonych prac powinno 
być staranie, by obciążenia administracyjne i koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa nie 
wzrastały.


