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Θέμα : Αιτιολογημένη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Σλοβακίας 
για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων 
δημοσίου συμφέροντος 
(COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι 
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 
είναι αρμόδια για τη συμμόρφωση προς την αρχή της επικουρικότητας.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου της 
Δημοκρατίας της Σλοβακίας σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ

55η Συνεδρίαση

Απόφαση αριθ. 197
της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Εθνικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της 
Σλοβακίας

της 2ας Φεβρουαρίου 2012

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Εθνικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της 
Σλοβακίας

αφού συζήτησε το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου 
συμφέροντος COM(2011)0779,

Α. επισημαίνει ότι

η αγορά ελέγχου θα πρέπει να ρυθμίζεται με σεβασμό της εθνικής νομοθεσίας των κρατών 
μελών·

Β. εκφράζει ανησυχία

σχετικά με τις επιπτώσεις της καθιέρωσης ενός εξαντλητικού καταλόγου αμοιβών για τη 
διεξαγωγή των υποχρεωτικών ελέγχων οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος· αντιτίθεται επίσης 
στην απαγόρευση παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών·

Γ. εκφράζει την αντίθεσή του

στις προϋποθέσεις σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις και τις ετήσιες καταστάσεις 
εσόδων·

Δ. διαφωνεί

με την υποχρεωτική εναλλαγή των ελεγκτικών εταιρειών, η οποία πρόκειται να καθιερωθεί 
με την έναρξη ισχύος του κανονισμού·

Ε. θεωρεί ότι

η επιλεχθείσα προσέγγιση για τον καθορισμό μεγάλων οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος δε 
λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη εθνικών αγορών ελέγχου διαφορετικού μεγέθους στα κράτη 
μέλη·

ΣΤ. εκτιμά ότι

δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να καταδεικνύουν την αναγκαιότητα ρυθμίσεων στη 
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μορφή ενός κανονισμού για την επίτευξη των στόχων·

Ζ. σημειώνει ότι

οι προτεινόμενοι κανόνες για την παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών δεν πρόκειται να 
οδηγήσουν στη βελτίωση της ποιότητας ελέγχου των λογαριασμών των οντοτήτων δημοσίου 
συμφέροντος, αλλά θα προκαλέσουν εντέλει στρέβλωση της δομής της αγοράς ελέγχου·

Η. θεωρεί προβληματικούς

τους περιορισμούς που επιβάλλονται στην αυτονομία των ελεγκτικών επιμελητηρίων και τη 
μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών που αυτοί 
συνεπάγονται·

Θ. πιστεύει ότι

η αξιολόγηση των επιπτώσεων δεν επιτυγχάνει την ακριβή αποτίμηση των δαπανών που θα 
προκύψουν μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού για τους ελεγκτές, τις εταιρίες ελέγχου, 
την αρχή εποπτείας, τις οντότητες δημοσίου συμφέροντος και τα κράτη μέλη, και, 
γενικότερα, δεν παρέχει μια πιο λεπτομερή ανάλυση του πιθανού κόστους για τα κράτη μέλη·

Ι. τονίζει ότι

η υφιστάμενη οδηγία 2006/43/ΕΚ περιλαμβάνει μηχανισμούς με τους οποίους επιτυγχάνεται 
ο επιθυμητός στόχος για τη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου και την ενίσχυση της 
αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των λογαριασμών·

ΙΑ. εγκρίνει

την αιτιολογημένη γνώμη για το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο 
οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον 
υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος COM(2011)779, σύμφωνα με το 
άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου 2, που επισυνάπτεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, και αφορά την 
εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

ΙΒ. αναθέτει

στον πρόεδρο της επιτροπής

να ενημερώσει τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, τον 
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Οικονομικών της Δημοκρατίας της 
Σλοβακίας, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το 
εγκριθέν ψήφισμα.

/υπογραφές/ /υπογραφές/
Dušan Švantner Ivan Štefanec
Kamil Homoľa Πρόεδρος της επιτροπής
Ελεγκτές
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Αιτιολογημένη γνώμη

1. Η διεξαγωγή ελέγχων σε κάθε κράτος μέλος συνδέεται άμεσα με το εθνικό πλαίσιο. Ως 
εκ τούτου, οι ιδιαιτερότητες της εθνικής νομοθεσίας σε τομείς όπως η φορολογία και οι 
κοινωνικές υποθέσεις είναι καθοριστικοί παράγοντες για τη διάρθρωση των εθνικών 
αγορών ελέγχου. Η προσέγγιση που καθορίζεται στον κανονισμό, η οποία βασίζεται 
στην εναρμόνιση των κανονιστικών μηχανισμών, δε λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά 
μεγέθη των κρατών μελών και τη διαφορετική διάρθρωση των αγορών τους.  
Θεωρούμε ότι είναι δυσανάλογη η εφαρμογή των προτεινόμενων μηχανισμών σε 
οντότητες διαφορετικού μεγέθους στην ΕΕ. Επιπλέον, οι προτεινόμενοι κανόνες 
σχετικά με την παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών δεν πρόκειται να συμβάλουν στη 
βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου των λογαριασμών οντοτήτων δημοσίου 
συμφέροντος - η οποία αποτελεί έναν από τους στόχους του κανονισμού - αλλά θα 
προκαλέσουν εντέλει στρεβλώσεις στη δομή της αγοράς ελέγχου.

2. Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην απαγόρευση παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών, 
βάσει της οποίας ο καταστατικός ελεγκτής μπορεί να παρέχει περιορισμένο αριθμό 
υπηρεσιών από έναν εξαντλητικό κατάλογο υπηρεσιών συναφούς δημοσιονομικού 
ελέγχου και υπηρεσιών που ενδέχεται να προκαλούν σύγκρουση συμφερόντων, μόνο με 
την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής ή της επιτροπής ελέγχου.

3. Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στις προϋποθέσεις σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές 
εκθέσεις και τις ετήσιες καταστάσεις εσόδων. Η επιβολή υποχρεωτικού ελέγχου 
υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής ενός κανονισμού, καθώς αυτή ρυθμίζεται από την 
οδηγία για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές 
δηλώσεις και τις συναφείς εκθέσεις ορισμένων τύπων επιχειρήσεων.

4. Η υπάρχουσα νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τον εν λόγω τομέα - με τη μορφή οδηγιών 
- έχει εφαρμοστεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από τα κράτη μέλη· επομένως, η εν 
λόγω προσέγγιση έχει διασφαλίσει την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων και τη 
συνεκτίμηση των εθνικών ιδιαιτεροτήτων. Η ρύθμιση των αγορών ελέγχου μέσω του 
προτεινόμενου κανονισμού σχετικά με τον έλεγχο των οντοτήτων δημοσίου 
συμφέροντος θα μειώσει τη δυνατότητα ευέλικτης και αποτελεσματικής αντίδρασης 
των κρατών μελών στις μεταβολές των εθνικών οικονομικών συνθηκών. 

5. Θεωρούμε ότι είναι προβληματικοί οι περιορισμοί που επιβάλλονται στην αυτονομία 
των ελεγκτικών επιμελητηρίων και η συνακόλουθη μεταφορά αρμοδιοτήτων, οι οποίες 
προσδιορίζονται ανεπαρκώς στον κανονισμό, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
και Αγορών. Επίσης, παραμένει αμφιλεγόμενος ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων 
επιβολής κυρώσεων.

6. Εφιστούμε την προσοχή στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου κανονισμού, η οποία 
ορίζει ότι οι έλεγχοι στην ΕΕ θα πρέπει να διεξάγονται σε ένα εναρμονισμένο πλαίσιο 
και βάσει μιας συντονισμένης προσέγγισης. Η πρόταση κανονισμού, με την παρούσα 
έκταση και μορφή της, υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω πλαισίου·  ως εκ 
τούτου, θεωρούμε ότι η παρέμβαση της ΕΕ είναι απρόσφορη και άσκοπη. Στο πλαίσιο 
αυτής της αξιολόγησης, παραπέμπουμε επίσης στο πρωτόκολλο (αριθ. 25) για την 
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άσκηση συντρέχουσας αρμοδιότητας, το οποίο προβλέπει ότι η αρμοδιότητα της ΕΕ δεν 
εκτείνεται στο σύνολο του τομέα, αλλά μόνο στα στοιχεία που ρυθμίζονται από την εν 
λόγω νομοθετική πράξη της Ένωσης.

7. Παραθέτουμε την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση 
αριθ. C-376/98, στην οποία ορίζεται ότι το άρθρο 100 Α, παράγραφος 1, της Συνθήκης 
για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (νυν άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της ΕΕ) δεν μπορεί να ερμηνευτεί υπό την έννοια ότι παρέχει στον 
κοινοτικό νομοθέτη γενική αρμοδιότητα για τη ρύθμιση της εσωτερικής αγοράς, και 
επιπλέον, ότι απλώς και μόνο η διαπίστωση διαφορών μεταξύ των εθνικών 
κανονιστικών ρυθμίσεων ή ο αφηρημένος κίνδυνος να προκαλέσουν οι διαφορές αυτές 
εμπόδια στην άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών ή στρεβλώσεις του ανταγωνισμού 
δεν επαρκούν για να δικαιολογήσουν τη χρήση του άρθρου 100 Α ως νομικής βάσης 
για τη θέσπιση μέτρων σε επίπεδο ΕΕ. 

8. Ο ορισμός των «μεγάλων οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος» στο άρθρο 4 της 
πρότασης κανονισμού δημιουργεί ανισότητες για οντότητες ίσης σημασίας για το 
δημόσιο συμφέρον στα διάφορα κράτη μέλη, θίγοντας ως εκ τούτου την αρχή της 
ασφάλειας δικαίου όσον αφορά τις ήδη υπάρχουσες ρυθμίσεις. Επιπλέον, περιορίζεται 
η αρμοδιότητα που διαθέτουν τα κράτη μέλη επί του παρόντος για τον καθορισμό 
άλλων επιχειρήσεων οι οποίες θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

9. Η ασάφεια της πρότασης κανονισμού είναι προφανής στο άρθρο 10, παράγραφος 6, το 
οποίο παρέχει στην Επιτροπή την εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων με 
στόχο την προσαρμογή του καταλόγου των «υπηρεσιών συναφούς δημοσιονομικού 
ελέγχου». Η δυνατότητα τροποποίησης των εν λόγω υπηρεσιών θα είχε σοβαρές 
επιπτώσεις στη διεξαγωγή ελέγχων και, ως εκ τούτου, θα διακυβεύονταν η επίτευξη 
των επιδιωκόμενων σκοπών.

10. Η εκτίμηση των επιπτώσεων δεν επιτυγχάνει την ακριβή αποτίμηση των δαπανών που 
θα προκύψουν μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού για τους ελεγκτές, τις εταιρείες 
ελέγχου, την αρχή εποπτείας, τις οντότητες δημοσίου συμφέροντος και τα κράτη μέλη, 
και, γενικότερα, δεν παρέχει μια πιο λεπτομερή ανάλυση του πιθανού κόστους για τα 
κράτη μέλη.


