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Asia: Slovakian tasavallan parlamentin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista
((COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Slovakian tasavallan parlamentin perusteltu lausunto edellä 
mainitusta ehdotuksesta.
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SLOVAKIAN TASAVALLAN PARLAMENTIN EUROOPPA-ASIOIDEN VALIOKUNTA

55. kokous

Päätöslauselma N:o 197
Slovakian tasavallan parlamentin Eurooppa-asioiden valiokunta

annettu 2 päivänä helmikuuta 2012

Slovakian tasavallan parlamentin Eurooppa-asioiden valiokunta,

joka on käsitellyt ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisen edun 
kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista 
COM(2011)0779,

A. korostaa, että

tilintarkastusmarkkinoita on säänneltävä tavalla, joka kunnioittaa jäsenvaltioiden kansallista 
lainsäädäntöä;

B. on huolissaan

seurauksista, jos otetaan käyttöön yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteisiä 
tilintarkastuksia koskeva tyhjentävä palkkioluettelo; vastustaa lisäksi tilintarkastuksen 
oheispalvelujen tarjoamisen kieltämistä;

C. ilmoittaa vastustavansa

vuositilinpäätöksiä ja vuotuisia tuloslaskelmia koskevia vaatimuksia;

D. vastustaa

tilintarkastusyhteisön pakollista rotaatiota, joka otettaisiin käyttöön asetuksen voimaantulon 
jälkeen;

E. on sitä mieltä, että

suurten yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen määrittelyyn valitussa 
lähestymistavassa ei oteta huomioon jäsenvaltioiden erikokoisia kansallisia 
tilintarkastusmarkkinoita;

F. katsoo, että

ei ole riittävästi todisteita siitä, että tavoitteiden saavuttamiseksi säännöistä on välttämätöntä 
säätää asetuksella;

G. toteaa, että
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tilintarkastuksen oheispalvelujen tarjoamiseen ehdotetut säännöt eivät paranna yleisen edun 
kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastusta, vaan vääristävät lopulta vain
tilintarkastusmarkkinoiden rakennetta;

H. pitää ongelmallisina

tilintarkastuskamarien itsenäisyyteen kohdistettavia rajoituksia ja tästä johtuvaa valtuuksien 
siirtämistä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle;

I. on sitä mieltä, että

vaikutusten arvioinnissa ei kyetty antamaan luetteloa täsmällisistä kustannuksista, joita 
asetuksen voimaantulo aiheuttaa tilintarkastajille, tilintarkastusyrityksille, 
valvontaviranomaiselle, yleisen edun kannalta merkittäville yhteisöille ja yksittäisille 
jäsenvaltioille, eikä siinä yleensäkään kyetty tarjoamaan perusteellista analyysia yksittäisille 
jäsenvaltioille mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista;

J. korostaa, että

olemassa oleva direktiivi 2006/43/EY sisältää välineitä, joiden avulla voidaan saavuttaa 
toivotut tavoitteet eli parantaa tilintarkastuksen laatua ja vahvistaa tilinpäätösten uskottavuutta 
ja luotettavuutta;

K. hyväksyy

Lissabonin sopimukseen liitetyssä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista 
koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 6 artiklan mukaisesti annettavan perustellun lausunnon 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisen edun kannalta 
merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista 
COM(2011)0779;

L. kehottaa

valiokunnan puheenjohtajaa

välittämään tiedon tästä päätöslauselmasta Slovakian tasavallan parlamentin puhemiehelle, 
Slovakian tasavallan varapääministerille ja valtiovarainministerille, komission 
puheenjohtajalle, Euroopan parlamentin puhemiehelle ja Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajalle.

/allekirjoitukset/ /allekirjoitus/
Dušan Švantner Ivan Štefanec
Kamil Homoľa valiokunnan puheenjohtaja
varmentajat

Perusteltu lausunto

1. Tarkastusten suorittaminen on kussakin jäsenvaltiossa tiiviisti yhteydessä kansalliseen 
toimintaympäristöön. Kansallisen lainsäädännön erityispiirteet muun muassa verotuksen 
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ja sosiaaliasioiden alalla muovaavat siksi merkittävästi kansallisia 
tilintarkastusmarkkinoita. Tässä asetuksessa esitetyssä lähestymistavassa, joka perustuu 
sääntelyvälineiden harmonisointiin, ei oteta huomioon jäsenvaltioiden kokoeroja eikä 
niiden markkinoiden erilaisia rakenteita. Siksi ehdotettuja välineitä on suhteetonta 
soveltaa erikokoisiin yhteisöihin kaikkialla unionissa. Lisäksi tilintarkastuksen 
oheispalvelujen tarjoamiseen ehdotetut säännöt eivät paranna yleisen edun kannalta 
merkittävien yhteisöjen tilintarkastusta, mikä on yksi asetuksen tarkoituksista, vaan 
vääristävät lopulta vain tilintarkastusmarkkinoiden rakennetta.

2. Vastustamme tilintarkastuksen oheispalvelujen tarjoamisen kieltämistä, jolloin 
lakisääteinen tilintarkastaja voi tarjota rajatun määrän palveluja, jotka sisältyvät 
kattavaan luetteloon tilintarkastuksen liitännäispalveluista ja palveluista, jotka voivat 
johtaa eturistiriitoihin ja joita voidaan tarjota vain, jos toimivaltainen viranomainen tai 
tarkastusvaliokunta antaa siihen ennakkohyväksynnän.

3. Vastustamme vuositilinpäätöksiä ja vuotuisia tuloslaskelmia koskevia vaatimuksia. 
Tilintarkastajan suorittaman tarkastuksen tekeminen pakolliseksi ei kuulu asetuksen 
soveltamisalaan, sillä asiaa säännellään tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, 
konsolidoiduista tilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista annettavalla 
direktiivillä.

4. Jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön nykyisen – direktiivien muodossa annetun –
unionin lainsäädännön tällä alalla ilman merkittäviä ongelmia. Kyseinen lähestymistapa 
onkin varmistanut, että asetetut tavoitteet saavutettiin ja että kansalliset erityispiirteet 
otettiin huomioon. Tilintarkastusmarkkinoiden säänteleminen yleisen edun kannalta 
merkittävien yhteisöjen tilintarkastusta koskevalla asetusehdotuksella vähentää 
jäsenvaltioiden mahdollisuuksia reagoida joustavasti ja tehokkaasti kansallisten 
taloudellisten olosuhteiden muutokseen.

5. Pidämme ongelmallisina tilintarkastuskamarien itsenäisyyteen kohdistettavia rajoituksia 
ja tästä johtuvaa valtuuksien siirtämistä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, 
mitä ei ole määritelty riittävästi asetuksessa. Lisäksi seuraamusvaltuuksien määritelmä 
on kiistanalainen.

6. Pyydämme kiinnittämään huomiota asetusehdotuksen perusteluihin, joissa todetaan, että 
tilintarkastukset olisi tehtävä kaikkialla unionissa yhdenmukaista kehystä noudattaen ja 
yhteensovitetun lähestymistavan perusteella. Asetusehdotus tässä laajuudessa ja 
muodossa ylittää näin määritellyn kehyksen soveltamisalan, ja katsomme siksi, että 
unionin toimet ovat sopimattomia ja tarpeettomia. Viittaamme tässä arvioinnissa myös 
jaetun toimivallan käytöstä tehtyyn pöytäkirjaan (N:o 25), jossa todetaan, että unionin 
toimivallan käytön soveltamisala ei kata kuin kyseessä olevassa unionin säädöksessä 
säädellyt asiat, eikä se siten koske asianomaista alaa kokonaisuudessaan.

7. Viittaamme yhteisöjen tuomioistuimen tuomioon asiassa C-376/98, jossa todetaan, että 
EY:n perustamissopimuksen 100 a artiklan 1 kohtaa (nykyinen Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artikla) ei voida tulkita siten, että sillä annettaisiin 
yhteisön lainsäätäjälle yleistoimivalta sisämarkkinoista säätämiseksi, ja että sen 
perustelemiseksi, että 100 a artiklaa käytetään oikeudellisena perustana unionin tason 
toimenpiteiden hyväksymiseen, ei riitä, että todetaan jäsenvaltioiden kansallisessa 
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lainsäädännössä olevan eroja tai että perusvapauksiin kohdistuvien esteiden tai tästä 
aiheutuvien kilpailun vääristymien abstrakti vaara olisi olemassa.

8. Asetusehdotuksen "suuria yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä" koskevassa 
määritelmässä (4 artikla) luodaan epätasaiset kilpailuedellytykset yhteisöille, jotka ovat 
yleisen edun kannalta yhtä merkittäviä yksittäisissä jäsenvaltioissa, mikä asettaa 
kyseenalaiseksi vahvistettuja sääntöjä koskevan oikeusvarmuuden periaatteen. 
Määritelmä kaventaa myös jäsenvaltioiden nykyistä toimivaltaa määritellä muita 
yrityksiä, joihin asetusta voitaisiin soveltaa.

9. Asetusehdotuksen epäselvyys käy ilmi 10 artiklan 6 kohdassa, jossa siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä, jotta voidaan mukauttaa 'tilintarkastuksen 
liitännäispalveluista' laadittua luetteloa. Kyseisten palvelujen mukauttamisen 
sallimisella olisi merkittävä vaikutus tilintarkastusten suorittamiseen, ja se horjuttaisi 
näin ollen huomattavasti asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

10. Vaikutusten arvioinnissa ei kyetty antamaan luetteloa täsmällisistä kustannuksista, joita 
asetuksen voimaantulo aiheuttaa tilintarkastajille, tilintarkastusyrityksille, 
valvontaviranomaiselle, yleisen edun kannalta merkittäville yhteisöille ja yksittäisille 
jäsenvaltioille, ja siitä puuttuu yleensäkin perusteellinen analyysi yksittäisille 
jäsenvaltioille mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.


