
CM\891592ET.doc PE480.867v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

8.2.2012

TEATIS LIIKMETELE
(20/2012)

Teema: Slovaki Vabariigi Rahvuskogu põhjendatud arvamus, mis käsitleb ettepanekut 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus avaliku huvi üksuste 
kohustusliku auditiga seonduvate erinõuete kohta
(COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Slovaki Vabariigi Rahvuskogu põhjendatud
arvamus ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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LISA

SLOVAKI VABARIIGI RAHVUSKOGU

EUROOPA ASJADE KOMISJON

55. istung

Slovaki Vabariigi Rahvuskogu Euroopa asjade komisjoni

2. veebruari 2012. aasta

R e s o l u t s i o o n

nr 197

Slovaki Vabariigi Rahvuskogu Euroopa asjade komisjon,

olles arutanud ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus avaliku huvi 
üksuste kohustusliku auditiga seonduvate erinõuete kohta KOM(2011) 779,

A. rõhutab, et

audititurgu tuleb reguleerida nii, et seejuures austatakse liikmesriikide siseriiklikke õigusakte;

B. väljendab muret

avaliku huvi üksuste kohustusliku auditi ammendavalt kindlaks määratud tasude sisseviimise 
tagajärgede pärast ning samas ei nõustu keeluga osutada kutsetegevusväliseid teenuseid;

C. väljendab vastuseisu

nõuetele, mis puudutavad majandusaasta raamatupidamisaruannet ja majandusaasta 
kasumiaruannet;

D. ei ole nõus

audiitorühingute kohustusliku rotatsiooniga, mis viidaks sisse määruse jõustumise järel;

E. on seisukohal, et

valitud lähenemisviis suurte avaliku huvi üksuste kindlaksmääramisele ei võta arvesse 
liikmesriikide siseriiklike audititurgude erinevat suurust;

F. leiab, et

puuduvad piisavad tõendid selle kohta, et eesmärkide saavutamiseks on vajalik reguleerimine 
määruse vormis;

G. märgib, et
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väljapakutud eeskirjad muude teenuste kui auditi osutamise reguleerimise valdkonnas ei aita 
kaasa avaliku huvi üksuste raamatupidamisaruannete auditi parema kvaliteedi saavutamisele, 
vaid mõjutavad lõppkokkuvõttes üksnes auditituru struktuuri;

H. peab problemaatiliseks

auditikodade autonoomia piiramist ning sellest tulenevat volituste üleandmist Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalvele;

I. on seisukohal, et

mõjuhinnangus ei tooda välja määruse jõustumise järel audiitorite, audiitorühingute, 
järelevalveasutuste, avaliku huvi üksuste ja liikmesriikide jaoks tekkivaid konkreetseid 
kulusid ning et üldiselt puudub selles liikmesriikide potentsiaalsete kulude üksikasjalikum 
analüüs;

J. rõhutab, et

praegune direktiiv 2006/43/EÜ sisaldab vahendeid, millega võiks saavutada taotletava 
eesmärgi parandada auditi kvaliteeti ning suurendada raamatupidamisaruannete 
usaldusväärsust ja tõesust;

K. kiidab heaks

kooskõlas Lissaboni lepingule lisatud subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 artikliga 6 põhjendatud arvamuse, mis käsitleb 
ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus avaliku huvi üksuste 
kohustusliku auditiga seonduvate erinõuete kohta KOM(2011) 779;

L. teeb ülesandeks

komisjoni esimehele

teavitada vastuvõetud resolutsioonist Slovaki Vabariigi Rahvuskogu esimeest, Slovaki 
Vabariigi asepeaministrit ja rahandusministrit, Euroopa Komisjoni presidenti, Euroopa 
Parlamendi presidenti ja Euroopa Liidu Nõukogu eesistujat.

Dušan Švantner Ivan Štefanec

Kamil Homoľa komisjoni esimees

tõendaja

Põhjendatud arvamus:

1. Auditi läbiviimine igas liikmesriigis on tihedalt seotud siseriikliku olustikuga. Riikliku 
korralduse omapära valdkondades, nagu maksustamine või sotsiaalküsimused, on seega 
üheks siseriiklike audititurgude kujunemise määravatest teguritest. Määruses esitatud 
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lähenemisviis, mis põhineb regulatiivsete vahendite ühtlustamisel, ei võta arvesse 
liikmesriikide erinevat suurust ega nende turgude struktuuri. Peame väljapakutud 
vahendite kohaldamist kogu ELi piires eri suurusega üksuste suhtes 
ebaproportsionaalseks. Samuti ei aita väljapakutud eeskirjad muude teenuste kui auditi 
osutamise reguleerimise valdkonnas kaasa avaliku huvi üksuste 
raamatupidamisaruannete auditi parema kvaliteedi saavutamisele, mis on üks määruse
eesmärkidest, vaid mõjutavad lõppkokkuvõttes üksnes auditituru struktuuri.

2. Me ei nõustu keeluga osutada kutsetegevusväliseid teenuseid, kusjuures ammendavalt 
määratakse kindlaks nimekiri auditiga seonduvatest finantsteenustest ning teenustest, 
millega võib kaasneda huvide konflikt, millest valitud teenuseid võib vannutatud 
audiitor osutada ainult siis, kui selleks on saadud pädeva asutuse või auditikomitee 
eelnev luba.

3. Oleme vastu ka nõuetele, mis puudutavad majandusaasta raamatupidamisaruannet ja 
majandusaasta kasumiaruannet. Audiitoripoolse kinnitamise kohustus läheb kaugemale 
määruse reguleerimisalast, kuna seda reguleeritakse direktiiviga teatavat liiki ettevõtjate 
aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud 
aruannete kohta.

4. Senine õiguslik korraldus Euroopa Liidu tasandil – mida teostati direktiivide kujul ja 
nende rakendamise kaudu liikmesriikide poolt – ei toonud kaasa suuremaid probleeme, 
vaid otse vastupidi – see tagas eesmärkide saavutamise ja aitas samas kaasa ka 
siseriiklike omapärade arvessevõtmisele kõnealuses reguleerimise valdkonnas. 
Audititurgude reguleerimine avaliku huvi üksuste auditeerimise valdkonna jaoks 
väljapakutud määruse kujul vähendab ELi liikmesriikide võimet reageerida muutuvatele 
majandustingimustele antud riigis paindlikult ja tulemuslikult.

5. Peame problemaatiliseks auditikodade autonoomia piiramist ning sellest tulenevat 
volituste Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele üleandmist, mida ei ole määruses 
piisavalt määratletud. Küsitavaks jääb ka sanktsioonide rakendamise volituste 
määratlus.

6. Juhime tähelepanu ka määruse ettepaneku seletuskirjale, kus on mainitud, et ELis tuleks 
auditit läbi viia lähtuvalt ühtlustatud raamistikust ja koordineeritud lähenemisviisist. 
Väljapakutud korralduse ulatus ja vorm ületavad selliselt määratletud raamid ning 
seetõttu ei pea me ELi-poolset tegevust asjakohaseks ega vajalikuks. Meie selline 
hinnang tugineb ka protokollile nr 25 jagatud pädevuse teostamise kohta, mille kohaselt 
hõlmab ELi jagatud pädevuse teostamise ulatus üksnes neid elemente, mida asjaomane 
ELi õigusakt reguleerib, ega laiene kogu valdkonnale.

7. Tugineme Euroopa Kohtu otsusele kohtuasjas C-376/98, milles märgitakse, et EÜ 
asutamislepingu artikli 100a (praegune Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 114) 
lõiget 1 ei või tõlgendada nii, et see annab ELile üldised volitused siseturu 
reguleerimiseks, ning et selle valimist ELi tasandil meetmete võtmise õiguslikuks 
aluseks ei saa õigustada üksnes tõdemusega, et siseriiklike normide vahel on 
lahknevusi, või abstraktse võimalusega, et see võib põhjustada põhivabaduste piiramist 
või konkurentsi moonutamist.
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8. Sellega, et väljapakutud korralduses määratletakse „suured avaliku huvi üksused” 
(artikkel 4), luuakse liikmesriikide jaoks võrdselt olulistele üksustele nende avaliku 
huviga seotuse seisukohast ebavõrdsed tingimused, millega seatakse kahtluse alla 
õiguskindluse põhimõte selles osas, mis puudutab kehtestatud õiguslikku korraldust. 
Samuti kitsendatakse sellega liikmesriikide seniseid volitusi muude ühingute 
kindlaksmääramisel, mille suhtes kõnealust reguleerimist kohaldataks.

9. Väljapakutud korralduse ebaselgus väljendub ka artikli 10 lõikes 6, millega antakse 
Euroopa Komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud õigusakt, et kohandada „auditiga 
seonduvate finantsteenuste” nimekirja. Nimetatud teenuste muutmise lubamine võib 
oluliselt mõjutada auditi läbiviimist ning seega raskendada märkimisväärselt püstitatud 
eesmärkide saavutamist.

10. Mõjuhinnangus ei tooda välja määruse jõustumise järel audiitorite, audiitorühingute, 
järelevalveasutuste, avaliku huvi üksuste ja liikmesriikide jaoks tekkivaid konkreetseid 
kulusid ning üldiselt puudub selles liikmesriikide potentsiaalsete kulude üksikasjalikum 
analüüs.


