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Vec: Odôvodnené stanovisko Parlamentu Švédskeho kráľovstva (Riksdagen) k návrhu 
smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných 
účtovných závierok
(COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)),

a k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných požiadavkách 
týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu
(COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Parlamentu Švédskeho kráľovstva (Riksdagen) 
k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA 2

Odôvodnené stanovisko Parlamentu Švédskeho kráľovstva (Riksdagen)

V čase finančnej krízy Komisia predložila uvedené návrhy. Švédsky parlament považuje za 
správne vyzdvihnúť význam auditu pre finančnú stabilitu.

Cieľom Komisie v prípade oboch návrhov je posilniť nezávislosť audítorov, zlepšiť kvalitu 
auditov, zvýšiť hospodársku súťaž na trhu audítorských služieb a posilniť vnútorný trh 
audítorských služieb. Návrhy sú jednoznačne cezhranične zamerané, avšak švédsky parlament 
vyjadruje pochybnosti o tom, či rozdiely vo vnútroštátnych predpisoch týkajúcich sa 
audítorov a auditu spôsobujú prekážky pre vnútorný trh, ako tvrdí Komisia. Komisia vo 
svojom návrhu uvádza, aby sa pravidlá auditu subjektov verejného záujmu ustanovili 
v nariadení. Keďže nariadenie sa stáva priamo uplatniteľným v členských štátoch a vylučuje 
protichodné vnútroštátne predpisy, znamená to čo najväčšiu harmonizáciu oblasti auditov 
takýchto subjektov. Švédsky parlament vyjadruje silné pochybnosti o tom, či na dosiahnutie 
cieľa takéhoto opatrenia je regulácia formou nariadenia dostatočne odôvodnená.

Okrem toho švédsky parlament konštatuje, že návrh Komisie predstavuje veľký zásah a jeho 
výsledkom by bol podrobný právny predpis, ktorým sa zmenší priestor pre osobitné účinné 
riešenia na vnútroštátnej úrovni a samoregulácie tohto odvetvia. Návrh v niektorých častiach 
dokonca prekračuje hranicu toho, čo je primerané, pokiaľ ide o ciele, ktoré si Komisia týmto 
návrhom stanovila. Okrem toho je odôvodnené položiť si otázku, či návrh skutočne 
primeraným spôsobom prispieva k dosiahnutiu vytýčených cieľov.

Na základe uvedeného sa švédsky parlament domnieva, že obidva návrhy Komisie sú 
v rozpore so zásadou subsidiarity.

Záverom by švédsky parlament chcel zdôrazniť, že je veľmi dôležité zachovať samoreguláciu 
tohto odvetvia. Časti návrhu Komisie by tak pre auditované spoločnosti znamenali vysoké 
náklady. Podľa názoru švédskeho parlamentu musí iniciatíva vychádzať z toho, že 
administratívna záťaž a náklady podnikov sa nezvýšia.


