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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

7.2.2012

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(16/2012)

Assunto: Parecer fundamentado do Parlamento sueco (Riksdag) sobre a proposta de diretiva 
do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2006/43/CE relativa à 
revisão legal das contas anuais e consolidadas
(COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD))

e sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
aos requisitos específicos para a revisão legal das contas de entidades de interesse 
público (COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, os Parlamentos nacionais podem, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos Presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que 
exponham as razões pelas quais consideram que o projeto em questão não obedece ao 
princípio da subsidiariedade.

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 
observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos.

Junto se remete, para informação, um parecer fundamentado do Parlamento sueco sobre as 
duas propostas em epígrafe.
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ANEXO 2

Parecer fundamentado do Parlamento sueco

A Comissão apresentou as referidas propostas em função da atual crise financeira. O 
Parlamento sueco congratula-se com a chamada de atenção para o papel da revisão de contas 
na estabilidade financeira.

Com estas duas propostas, a Comissão pretende reforçar a independência dos auditores, 
melhorar a qualidade das revisões de contas, aumentar a competitividade do mercado de 
auditoria e reforçar o mercado interno no domínio dos serviços de auditoria. A natureza das 
propostas é claramente transfronteiriça. No entanto, o Parlamento sueco duvida que as 
diferentes legislações nacionais sobre os auditores e as auditorias constituam, de facto, como 
alega a Comissão, o maior obstáculo à criação de um mercado único. As propostas da 
Comissão sugerem que a revisão das contas de entidades de interesse público deve ser 
regulamentada. Uma vez que qualquer regulamento é diretamente aplicável nos Estados-
Membros, excluindo de imediato as regras nacionais correspondentes, esta regulamentação 
implicaria a total harmonização da revisão das contas das referidas entidades. O Parlamento 
sueco coloca seriamente em causa a existência de uma justificação razoável para recorrer a 
um regulamento apenas para alcançar os objetivos estabelecidos pelas propostas.

O Parlamento sueco considera igualmente que as propostas da Comissão são muito 
intervencionistas e que, ao conduzirem a uma regulamentação pormenorizada, reduziriam a 
margem de manobra disponível para a aplicação de soluções nacionais específicas e eficazes, 
bem como a autorregulação do setor. Determinadas partes das propostas ultrapassam ainda os 
limites do razoável, tendo em conta os objetivos anunciados nas propostas da Comissão. 
Além disso, existem motivos para questionar se as propostas iriam realmente contribuir para 
alcançar as metas pretendidas.

À luz do exposto, o Parlamento sueco considera que ambas as propostas da Comissão vão 
contra o princípio da subsidiariedade. 

Para finalizar, o Parlamento sueco gostaria de sublinhar a vital importância de defender a 
prática da autorregulação do setor. Algumas secções das propostas da Comissão sairiam caras 
às entidades auditadas. Na opinião do Parlamento sueco, o ponto de partida para este trabalho 
deve consistir na redução da carga administrativa e dos custos para as empresas.


