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Retsudvalget

8.2.2012

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(20/2012)

Vedr.: Begrundet udtalelse fra Den Slovakiske Republiks Nationalråd om forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om specifikke krav til lovpligtig 
revision af virksomheder af interesse for offentligheden
(COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 
af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 
udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes til orientering en begrundet udtalelse fra Den Slovakiske Republiks 
Nationalråd om det ovennævnte forslag.
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BILAG

DEN SLOVAKISKE REPUBLIKS NATIONALRÅD

UDVALGET OM EUROPÆISKE ANLIGGENDER

55. møde 

197

B e s l u t n i n g

fra Udvalget om Europæiske Anliggender i Den Slovakiske Republiks Nationalråd 

af 2. februar 2012

Udvalget om Europæiske Anliggender i Den Slovakiske Republiks Nationalråd  

har drøftet forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om specifikke krav til 
lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden COM(2011)779, 

A. understreger, at

regulering af revisionsmarkedet bør gennemføres under hensyntagen til den nationale 
lovgivning i de enkelte medlemsstater;

B. udtrykker sin bekymring 

over følgerne af at indføre en udtømmende liste over honorarer for lovpligtig revision af 
virksomheder af interesse for offentligheden og er desuden uenig i forbuddet mod levering af 
ikke-revisionsydelser; 

C. giver udtryk for sin modstand

mod kravene vedrørende årsrapporter og årlige resultatopgørelser; 

D. er uenig i

den obligatoriske rotationsordning for revisionsfirmaer, der vil blive indført efter 
forordningens ikrafttrædelse;

E. er af den opfattelse, at

den valgte tilgang til definitionen af store virksomheder af interesse for offentligheden ikke 
tager hensyn til den varierende størrelse af medlemsstaternes nationale revisionsmarkeder;

F. mener, at

der ikke findes tilstrækkelig begrundelse for, at det er nødvendigt at regulere dette område 
med en forordning for at nå de tilsigtede mål
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G. bemærker, at

de foreslåede regler for levering af ikke-revisionsydelser ikke bidrager til en bedre kvalitet af 
de reviderede regnskaber for virksomheder af interesse for offentligheden, men i sidste ende 
kun bidrager til en ændring af strukturen på revisionsmarkedet;

H. anser det for bekymrende,

at revisionsmyndighedernes uafhængighed indskrænkes, og at beføjelser således overføres til 
Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed;

I. er af den opfattelse, at

konsekvensanalysen ikke anfører, hvilke specifikke omkostninger revisorer, revisionsfirmaer, 
tilsynsmyndigheder, virksomheder af interesse for offentligheden og de enkelte medlemsstater 
vil blive pålagt som følge af forordningens ikrafttrædelse, og at der heri generelt mangler en 
tilbundsgående analyse af de potentielle omkostninger for de enkelte medlemsstater;

J. understreger, at 

det nugældende direktiv 2006/43/EF indeholder instrumenter, som burde opfylde målet om 
forbedring af revisionskvaliteten og styrkelse af tilliden til og pålideligheden af regnskaber;

K. støtter

i overensstemmelse med artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, der er knyttet som bilag til Lissabontraktaten, den begrundede 
udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om specifikke krav til 
lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden COM(2011)779; 

L. anmoder

formanden for udvalget 

om at underrette formanden for Den Slovakiske Republiks Nationalråd, 
vicepremierministeren og finansministeren i Den Slovakiske Republik, Europa-
Kommissionens formand, formanden for Europa-Parlamentet og formanden for Det 
Europæiske Råd om vedtagelsen af denne beslutning.

Dušan Švantner Ivan Štefanec

Kamil Homoľa udvalgsformand

verifikator

Begrundet udtalelse:

1. Gennemførelsen af revisioner i den enkelte medlemsstat er nøje forbundet med de 
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specifikke nationale forhold. Karakteren af de nationale bestemmelser på f.eks. skatte-
og socialområdet er således en af de afgørende faktorer for strukturen på de nationale 
revisionsmarkeder. Forordningens tilgang, som er baseret på en harmonisering af 
reguleringsinstrumenterne, tager ikke hensyn til den varierende størrelse af 
medlemsstaterne og deres markedsstrukturer. Mener, at det er uhensigtsmæssigt at 
anvende de foreslåede instrumenter i hele EU på virksomheder af forskellig størrelse. 
Desuden bidrager de foreslåede regler for levering af ikke-revisionsydelser ikke til en 
bedre kvalitet af de reviderede regnskaber for virksomheder af interesse for 
offentligheden, hvilket er et af forordningens formål. De bidrager i sidste endnu kun til 
en ændring af strukturen på revisionsmarkedet.

2. Vi er uenige i forbuddet mod levering af ikke-revisionsydelser, og at den lovpligtige 
revisor udelukkende efter forudgående godkendelse fra den kompetente myndighed 
eller revisionsudvalget må udføre ydelser, der er opført på en udtømmende liste over 
relaterede finansielle revisionsydelser, og ydelser, der kan medføre interessekonflikter.

3. Vi modsætter os kravene vedrørende årsrapporter og årlige resultatopgørelser. Kravet 
om at kontrollere revisorer ligger uden for dette direktivs anvendelsesområde, eftersom 
dette reguleres af direktivet om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende 
beretninger for visse virksomhedsformer.

4. Den hidtidige EU-lovgivning på området blev udformet som direktiver og gennemført 
af de enkelte medlemsstater, uden at det gav anledning til særlige problemer. Faktisk 
bidrog denne tilgang til at opnå de tilsigtede mål, samtidig med at der blev taget hensyn 
til de specifikke nationale forhold. Regulering af revisionsmarkedet ved hjælp af den 
foreslåede forordning om revision af virksomheder af interesse for offentligheden vil 
begrænse medlemsstaternes mulighed for på fleksibel og effektiv vis at reagere på 
ændringer i den økonomiske situation i det pågældende land.

5. Vi anser det for bekymrende, at revisionsmyndighedernes uafhængighed indskrænkes, 
og at beføjelser, som i forordningen ikke i tilstrækkelig grad er defineret, således 
overføres til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed. Definitionen 
af sanktionsbeføjelser er ligeledes uklar.

6. Vi henviser til begrundelsen til forslaget til forordning, hvori det anføres, at revisioner i 
EU bør udføres inden for en harmoniseret ramme og på grundlag af en koordineret 
indsats. Den foreslåede retsakt går i sit omfang og sin form ud over denne ramme, og vi 
anser derfor EU's initiativ for upassende og unødvendigt. Denne vurdering er desuden 
baseret på protokol nr. 25 om delt kompetence, hvori det fastslås, at EU's udøvelse af 
kompetence på et bestemt område kun omfatter de elementer, der indgår i den 
pågældende EU-retsakt, og derfor ikke omfatter hele området.

7. Vi henviser til Den Europæiske Unions Domstols dom i sagen C-376/98, hvori det 
fastslås, at artikel 100 A, stk. 1, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab 
(nu artikel 114 i TEUF) ikke skal fortolkes således, at den hjemler EU generel 
kompetence til at regulere det indre marked, og at det som begrundelse for anvendelsen 
af denne artikel som retsgrundlag for vedtagelsen af foranstaltninger på EU-plan ikke er 
tilstrækkeligt blot at fastslå, at der er forskel mellem de nationale lovgivninger eller en 
abstrakt risiko for begrænsning af de grundlæggende friheder eller 
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konkurrencefordrejninger.

8. Definitionen af "store virksomheder af interesse for offentligheden" (artikel 4) i den 
foreslåede retsakt skaber ulige vilkår for virksomheder, der har en tilsvarende betydning 
i de enkelte medlemsstater for så vidt angår deres interesse for offentligheden, og 
bringer dermed retssikkerheden i forbindelse med de gældende regler i fare. Dette 
begrænser desuden medlemsstaternes nuværende kompetence, idet der udpeges andre 
virksomheder, som vil blive omfattet af lovgivningen.

9. Uklarheden i den foreslåede retsakt viser sig også i artikel 10, stk. 6, som tillægger 
Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at 
udarbejde en liste over "relaterede finansielle revisionsydelser". Ændringer af disse 
ydelser kan have betydelige konsekvenser for gennemførelsen af revisioner og dermed i 
alvorlig grad undergrave virkeliggørelsen af de tilsigtede mål.

10. Konsekvensanalysen anfører ikke, hvilke specifikke omkostninger revisorer, 
revisionsfirmaer, tilsynsmyndigheder, virksomheder af interesse for offentligheden og 
de enkelte medlemsstater vil blive pålagt som følge af forordningens ikrafttrædelse, og 
generelt mangler der heri en tilbundsgående analyse af de potentielle omkostninger for 
de enkelte medlemsstater.


