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Ref.: Aviz motivat al Parlamentului suedez (Riksdag) referitor la propunerea de 
directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 
2006/43/EC privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate
(COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD))

și privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes 
public (COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

În temeiul articolului 6 din Protocolul (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă un aviz motivat din partea Parlamentului suedez la cele două 
propuneri menționate mai sus.
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ANEXA 2

Aviz motivat al Parlamentului suedez

Comisia a prezentat propunerile actuale în lumina crizei financiare. Parlamentul suedez salută 
faptul că se atrage atenția la rolul auditului în stabilitatea financiară.

Obiectivul Comisiei, prin aceste două propuneri, este de a consolida independența auditorilor, 
de a îmbunătăți calitatea auditului, pentru a face piața auditului mai competitivă și a consolida 
piața internă pentru serviciile de audit. Propunerile sunt cu siguranță de natură 
transfrontalieră, dar Parlamentul suedez își exprimă îndoiala că diferențele din legislația 
națională cu privire la auditori și audit constituie în mod real bariera din calea pieței unice, așa 
cum pretinde Comisia. Propunerea Comisiei înseamnă că normele privind auditarea entităților 
de interes public trebuie să fie acoperite de un regulament. Având în vedere faptul că un 
regulament este direct aplicabil în statele membre și exclude normele corespunzătoare 
naționale, acest fapt înseamnă maximă armonizare pentru auditarea acestor entități. 
Parlamentul suedez ridică serioase semne de întrebare dacă există suficiente motive pentru 
utilizarea unui regulament pentru a atinge obiectivele măsurilor.

Parlamentul suedez ia act, de asemenea, de faptul că propunerile Comisiei sunt foarte 
intervenționiste și că ar conduce la un regulament detaliat care reduce domeniul soluțiilor 
naționale specifice eficiente și autoreglementarea de către sector.  Anumite secțiuni ale 
propunerii depășesc, de asemenea, rezonabilul în lumina obiectivelor asumate de propunerile 
Comisiei. Există, în plus, motive de a se întreba dacă propunerile aduc într-adevăr o 
contribuție reală la atingerea obiectivelor declarate.

În lumina celor de mai sus, Parlamentul suedez consideră că cele două propuneri ale Comisiei 
nu respectă principiul subsidiarității.

În final, Parlamentul suedez ar dori să sublinieze că este esențial ca sectorul să mențină 
practica autoreglementării. Anumite secțiuni ale propunerilor Comisiei ar fi costisitoare 
pentru entitățile care fac obiectul unui audit. În opinia Parlamentului suedez, acest demers 
trebuie să aibă ca punct de pornire efortul de a nu crește povara administrativă și costurile 
pentru întreprinderi. 


