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8.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(20/2012)

Относно: Мотивирано становище от Националния съвет на Словашката република 
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на 
предприятия от обществен интерес
(COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Националния съвет на 
Словашката република относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА
СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА

55-то заседание

Резолюция № 197
на комисията по европейски въпроси на Националния съвет на Словашката република

от 2 февруари 2012 г.

Комисията по европейски въпроси на Националния съвет на Словашката република,

като обсъди предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия 
от обществен интерес (COM(2011)0779),

А. подчертава, че

пазарът за одиторски услуги следва да бъде регулиран по начин, който зачита 
националното законодателство на държавите членки;

Б. изразява загриженост

относно последиците от въвеждането на изчерпателен списък на таксите за 
задължителен одит на предприятията от обществен интерес; освен това изразява 
несъгласие със забраната за предоставянето на услуги, различни от извършване на 
одит;

В. възразява

срещу изискванията, отнасящи се до годишните финансови отчети и годишните отчети 
за доходите;

Г. изразява несъгласие

със задължителната ротация на одиторските дружества, която ще бъде въведена след 
влизането в сила на регламента;

Д. счита, че

избраният подход за определяне на  големи предприятия от обществен интерес не взема 
под внимание различните размери на националните пазари за одиторски услуги на 
държавите членки;

Е. счита, че

няма достатъчно доказателства, че тези правила под формата на регламент са 
необходими за постигането на целите;
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Ж. отбелязва, че

предложените правила за предоставяне на услуги, различни от извършване на одит, 
няма да доведат до подобрение в качеството на одита на отчетите на предприятията от 
обществен интерес, а в крайна сметка ще доведат само до нарушаване на структурата
на пазара за одиторски услуги;

З. счита за проблемни

ограниченията, наложени на автономията на одитните състави, и последващото 
прехвърляне на правомощия към Европейския орган за ценни книжа и пазари;

И. счита, че

оценката на въздействието не изброява конкретните разходи, които ще настъпят за 
одиторите, одиторските дружества, надзорния орган, предприятията от обществен 
интерес и отделните държави членки след влизането в сила на регламента, и като цяло 
не представя по-задълбочен анализ на евентуалните разходи за отделните държави 
членки;

Й. подчертава, че

действащата Директива 2006/43/ЕО съдържа инструменти, които следва да постигнат 
желаната цел за подобряване на качеството на одита и засилване на доверието и 
надеждността на отчетите;

К. подкрепя,

съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, приложен към Договора от Лисабон, 
мотивираното становище относно предложението за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно специфични изисквания по отношение на 
задължителния одит на предприятия от обществен интерес (COM(2011)779);

Л. възлага

на председателя на комисията

да информира председателя на Националния съвет на Словашката република, 
заместник министър-председателя и министър на финансите на Словашката република, 
председателя на Европейската комисия, председателя на Европейския парламент и 
председателя на Европейския съвет за приетата резолюция.

/подписи/ /подписи/
Dušan Švantner Ivan Štefanec
Kamil Homoľa председател на комисията
проверяващи

Мотивирано становище
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1. Провеждането на одит във всяка държава членка е тясно свързано с националната 
среда. Следователно специфичните особености на националното законодателство 
в области като данъчното облагане и социалните въпроси са ключови фактори при 
формирането на националните пазари за одиторски услуги. Подходът, определен 
в регламента, който се основава на хармонизиращи инструменти за регулиране, не 
взема предвид различните размери на държавите членки и различните структури 
на техните пазари. Ние считаме, че прилагането на предложените инструменти
спрямо предприятия с различни размери в целия ЕС е непропорционално. Освен 
това предложените правила за предоставяне на услуги, различни от извършване 
на одит, няма да доведат до подобрение в качеството на одита на отчетите на
предприятията от обществен интерес, а в крайна сметка ще доведат само до 
нарушаване на структурата на пазара за одиторски услуги;

2. Изразяваме несъгласие със забраната за предоставянето на услуги, различни от 
извършване на одит, съгласно която одиторът, извършващ задължителен одит, 
може да предоставя ограничен брой услуги от изчерпателен списък на свързани с 
одита финансови услуги и услуги, които може да предизвикат конфликт на 
интереси, само с предварителното одобрение на компетентния орган или на 
одиторския комитет.

3. Противопоставяме се на изискванията, отнасящи се до годишните финансови 
отчети и годишните отчети за доходите. Налагането на задължителна проверка от 
одитор излиза извън обхвата на регламента, тъй като това се урежда от 
Директивата относно годишните финансовите отчети, консолидираните 
финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия.

4. Съществуващото законодателство на ЕС в тази област – под формата на 
директиви – е приложено от държавите членки без значителни проблеми; такъв 
подход по-скоро гарантира, че поставените цели са постигнати и че са взети 
предвид националните особености. Регулирането на пазарите за одиторски услуги 
чрез предложения регламент за одитиране на предприятията от обществен 
интерес ще доведе до намаляване на способността на държавите членки да 
реагират на променящите се национални икономически условия по гъвкав и 
ефективен начин.

5. Ние считаме ограниченията, наложени на автономията на одитните състави, и 
последващото прехвърляне на правомощия, които не са достатъчно определени в 
регламента, към Европейския орган за ценни книжа и пазари, за проблематични. 
Определянето на правомощията за налагане на санкции също остава спорно.

6. Обръщаме внимание на обяснителния меморандум към проекта за регламент, в 
който се посочва, че одитите в ЕС следва да се провеждат в рамките на
хармонизирана рамка и въз основа на координиран подход. Предложеното 
изменение – по своята степен и форма – надхвърля обхвата на така определената 
рамка; поради това считаме действията на ЕС за неправилни и ненужни. При тази 
оценка ние също се позоваваме на Протокол (№ 25) на упражняването на 
областите на споделена компетентност, който гласи, че приложното поле на 
упражняването на компетентност на ЕС обхваща само уредените от въпросния акт 
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на Съюза елементи и следователно не обхваща цялата област.

7. Цитираме решението на Европейския съд по дело C-376/98, в което се посочва, че 
член 100а, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност 
(понастоящем член 114 от ДФЕС) не може да се тълкува в смисъл, че предоставя 
на общностния законодател общо правомощие да регламентира вътрешния пазар, 
и освен това, че за да се обоснове използването на член 100а като правно 
основание за приемането на мерки на равнище ЕС не е достатъчно само да се 
открият различия между националните правни уредби или абстрактен риск от 
препятстване на основните свободи или от нарушения на конкуренцията.

8. Предложеното изменение на определението на „големи предприятия от 
обществен интерес“ (член 4) създава неравнопоставени условия за предприятия, 
които имат подобно значение за отделните държави членки с оглед на 
обществения им интерес, като по този начин принципът на правна сигурност по 
отношение на установените правила се поставя под съмнение. Това също стеснява 
настоящия обхват на компетентност на държавите членки при определяне на 
други дружества, влизащи в обхвата на регламента.

9. Неяснотата на проекта за изменение е очевидна в член 10, параграф 6, с който се 
дава право на Комисията да приема делегирани актове с цел адаптиране на 
списъка на „на свързаните с одита финансови услуги“. Разрешаването на промяна 
на тези услуги би могло да окаже силно въздействие върху извършването на 
одити и по този начин значително да подкопае постигането на поставените цели.

10. Оценката на въздействието не изброява конкретните разходи, които ще настъпят 
за одиторите, одиторските дружества, надзорния орган, предприятията от 
обществен интерес и отделните държави членки след влизането в сила на 
регламента, и като цяло не представя по-задълбочен анализ на евентуалните 
разходи за отделните държави членки.


