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OBVESTILO POSLANCEM
(16/2012)

Zadeva: Obrazloženo mnenje Švedskega parlamenta o predlogu direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za 
letne in konsolidirane računovodske izkaze 
(COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogih podal Švedski 
parlament.
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PRILOGA 2

Obrazloženo mnenje švedskega parlamenta

Komisija je oba predloga pripravila zaradi finančne krize. Švedski parlament pozdravlja 
dejstvo, da je pozornost namenjena vlogi revizije pri finančni stabilnosti.

Cilj Komisije pri obeh predlogih je okrepiti neodvisnost revizorjev, izboljšati kakovost revizij, 
povečati konkurenčnost revizijskega trga in okrepiti notranji trg za revizijske storitve. Narava 
predlogov je vsekakor čezmejna, vendar pa švedski parlament dvomi, da bi razlike v 
nacionalni zakonodaji o revizorjih in revizijah resnično pomenile oviro za notranji trg, kar trdi 
Komisija. Predloga Komisije pomenita, da bi morala biti pravila o reviziji subjektov javnega 
interesa zajeta v posebni uredbi. Glede na to, da se uredbe v državah članicah uporabljajo 
neposredno in izključujejo ustrezna nacionalna pravila, to pomeni najvišjo stopnjo uskladitve 
revizije za take subjekte. Švedski parlament se resno sprašuje, ali so razlogi za uporabo 
uredbe za izpolnitev ciljev teh ukrepov zadostni.

Švedski parlament tudi ugotavlja, da so predlogi Komisije zelo intervencijski in bi vodili v 
podrobno ureditev, ki bi omejila področje uporabe učinkovitih specifičnih nacionalnih rešitev 
in samoregulacijo samega sektorja. Nekateri deli predlogov gredo tudi predaleč v primerjavi s 
tem, kaj je glede na odkrito navedene cilje iz predlogov Komisije razumno. Poleg tega je več 
razlogov, da se vprašamo, ali so predlogi resnično učinkovit prispevek k doseganju 
zastavljenih ciljev.

Glede na vse to švedski parlament meni, da predloga Komisije nista v skladu z načelom 
subsidiarnosti.

Na koncu bi švedski parlament želel poudariti, da je izredno pomembno podpreti prakso 
samoregulacije sektorja.  Nekateri deli predlogov Komisije bi bili dragi za revidirane 
subjekte. Po mnenju švedskega parlamenta mora biti izhodiščna točka tega dela ta, da se ne bo 
povečalo upravno breme in stroški za podjetja.


