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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

(20/2012)

Tárgy: a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a közérdeklődésre számot tartó 
jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló, 
indokolással ellátott véleménye
(COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a szlovák Nemzeti Tanácsnak a fentebb megjelölt 
javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG NEMZETI TANÁCSA EURÓPAI ÜGYEKKEL 
FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁGA

55. ülés

Az Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa Európai Ügyekkel Foglalkozó Bizottságának 
197. sz. állásfoglalása

2012. február 2.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Európai Ügyekkel Foglalkozó Bizottsága

megvitatva a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatára 
vonatkozó egyedi követelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatot (COM(2011)0779),

A. hangsúlyozza, hogy

a könyvvizsgálati piacot olyan módon kell szabályozni, amely tiszteletben tartja a tagállamok 
nemzeti jogszabályait;

B. kifejezi aggodalmát

a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatára vonatkozó díjak 
mindenre kiterjedő listája bevezetésének következményei miatt; továbbá nem ért egyet a nem 
könyvvizsgálói szolgáltatások nyújtásának tilalmával;

C. kifogást emel

az éves pénzügyi beszámolókhoz és az éves eredménykimutatáshoz kapcsolódó 
követelmények ellen;

D. nem ért egyet

a könyvvizsgáló cégek kötelező rotációjával, amely a rendelet hatálybalépését követően 
kerülne bevezetésre;

E. véleménye szerint

a nagyméretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyok meghatározására választott 
megközelítés nem veszi figyelembe a tagállamok nemzeti könyvvizsgálati piacainak eltérő 
méretét;

F. úgy ítéli meg, hogy

nem áll rendelkezésre elégséges bizonyíték arra nézve, hogy rendeleti formába öntött 
szabályok szükségesek a célkitűzések eléréséhez;
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G. megállapítja, hogy

a nem könyvvizsgálói szolgáltatások nyújtásáról szóló javasolt szabályok nem fogják javítani 
a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok éves beszámolói könyvvizsgálatának minőségét, 
hanem végül a könyvvizsgálati piac szerkezetét torzítják csak el;

H. problémásnak ítéli

a könyvvizsgálói kamara autonómiáját korlátozó intézkedéseket és a hatáskörök ebből 
következő átruházását az Európai Értékpapír-piaci Hatóságra;

I. véleménye szerint

a hatásvizsgálat nem sorolja fel a rendelet hatálybalépése után a könyvvizsgálók, 
könyvvizsgáló cégek, a felügyelő hatóság, a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok és az 
egyes tagállamok esetében felmerülő sajátos költségeket, illetve általában véve nem nyújt 
alapos elemzést az egyes tagállamok esetleges költségeit illetően;

J. hangsúlyozza, hogy

a jelenleg hatályos 2006/43/EK irányelv tartalmazza azokat az eszközöket, amelyek révén el 
lehet érni a könyvvizsgálat minőségi javulására, valamint a beszámolók hitelességének és 
megbízhatóságának megerősítésére vonatkozó célkitűzést;

K. jóváhagyja

a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló, a Lisszaboni Szerződéshez 
csatolt 2. jegyzőkönyv 6. cikkének megfelelően a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok 
jog szerinti könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről szóló európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0779) szóló, indokolással ellátott 
véleményt;

L. utasítja

a bizottság elnökét,

hogy az elfogadott állásfoglalásról értesítse a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 
elnökét, a Szlovák Köztársaság miniszterelnök-helyettesét és pénzügyminiszterét, az Európai 
Bizottság elnökét, az Európai Parlament elnökét és az Európai Unió Tanácsának elnökét.

(aláírások) (aláírások)
Dušan Švantner Ivan Štefanec
Kamil Homoľa a bizottság elnöke
Hitelesítők

Indokolással ellátott vélemény

1. A könyvvizsgálatok elvégzése minden tagállamban szorosan kapcsolódik a nemzeti 
jogszabályi környezethez. A nemzeti szabályozásnak például az adózás és a szociális 
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ügyek terén fennálló sajátosságai ezért a nemzeti könyvvizsgálati piac alakulásának 
kulcsfontosságú tényezői. A rendeletben meghatározott megközelítés – amely a 
szabályozó eszközök harmonizációján alapul – nem veszi figyelembe a tagállamok 
eltérő méreteit és piacaik eltérő szerkezetét.  Véleményünk szerint a javasolt 
eszközöknek az egész EU-ra kiterjedő, különböző méretű jogalanyokra való 
alkalmazása aránytalan. Ezenkívül a nem könyvvizsgálói szolgáltatások nyújtásáról 
szóló javasolt szabályok nem fogják javítani a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok 
éves beszámolói könyvvizsgálatának minőségét – ami pedig a rendelet célkitűzéseinek 
egyike lenne –, hanem végül a könyvvizsgálati piac szerkezetét torzítják csak el.

2. Nem értünk egyet a nem könyvvizsgálói szolgáltatások nyújtásának tilalmával, amely 
szerint a jog szerinti könyvvizsgálók a kapcsolódó pénzügyi ellenőrzési szolgáltatások 
részletes listájáról csak korlátozott számú szolgáltatást nyújthatnak, illetve olyan 
szolgáltatásokat, amelyek összeférhetetlenséget okozhatnak, csak az illetékes hatóság 
vagy az audit bizottság előzetes engedélyével nyújthatnak.

3. Ellenezzük az éves pénzügyi beszámolókhoz és az éves eredménykimutatáshoz 
kapcsolódó követelményeket. A könyvvizsgáló általi kötelező ellenőrzés előírása 
túlmutat egy rendelet hatályán, mivel e kérdést a vállalkozások meghatározott fajtáinak 
éves pénzügyi kimutatásairól, konszolidált pénzügyi kimutatásairól és kapcsolódó 
beszámolóiról szóló irányelv szabályozza.

4. Az e téren hatályos európai uniós jogszabályokat – irányelvek formájában – jelentősebb 
problémák nélkül hajtották végre a tagállamok; sőt, e megközelítés biztosította, hogy 
elérjék a kívánt célokat és figyelembe vegyék a nemzeti sajátosságokat. A 
könyvvizsgálati piacoknak a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok 
könyvvizsgálatáról szóló rendeletre irányuló javaslat révén történő szabályozása 
korlátozza a tagállamok arra való képességét, hogy rugalmasan és eredményesen 
változtassanak a nemzeti gazdasági feltételeken.

5. Problémásnak tartjuk a könyvvizsgálói kamara autonómiáját korlátozó rendelkezéseket 
és a hatáskörök ebből következő – a rendeletben elégtelenül meghatározott –
átruházását az Európai Értékpapír-piaci Hatóságra. A szankcionálási hatáskör
meghatározása szintén vitatható.

6. Felhívjuk a figyelmet a rendeletjavaslat indokolására, amely szerint az Európai Unióban 
zajló könyvvizsgálatoknak harmonizált keretrendszerben és összehangolt elvek alapján 
kell zajlania. A javasolt módosítások – mind mértéküket, mind formájukat tekintve –
túlmutatnak az ily módon meghatározott keretrendszer hatáskörén; ezért nem 
megfelelőnek és szükségtelennek tartjuk az EU fellépését. Értékelésünk során 
hivatkozunk a megosztott hatáskörök gyakorlásáról szóló, 25. számú jegyzőkönyvre, 
amely szerint az EU hatásköre gyakorlásának hatálya csak a szóban forgó európai uniós 
aktus által szabályozott elemekre terjed ki, nem pedig a teljes területre.

7. Idézzük az Európai Bíróság C 376/98 számú ítéletét, amely szerint az Európai
Közösséget létrehozó szerződés 100a. cikke (1) bekezdése (jelenleg az EUMSZ 114. 
cikke) nem értelmezhető úgy, hogy az a belső piac szabályozására vonatkozó általános 
jogkört ruház a közösségi jogalkotásra, továbbá hogy a nemzeti szabályozások eltérő 
volta, az alapvető szabadságok korlátozásának elméleti veszélye, vagy a verseny 
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torzulásának egyszerű megállapítása nem elegendő a 100a. cikk európai uniós szintű 
intézkedések elfogadásához szolgáló jogalapként történő alkalmazásához.

8. A „nagyméretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyok” fogalmának javasolt 
meghatározása (4. cikk) egyenlőtlen viszonyokat teremt az egyes tagállamok számára 
azonos jelentőséggel bíró jogalanyok számára közérdeklődésre számot tartó jellegük 
tekintetében, ezáltal kétségbe vonva a jogbiztonság elvét a lefektetett szabályok 
vonatkozásában. Ez szűkíti a tagállamoknak a rendelet által érintett más társaságok 
meghatározására vonatkozó jelenlegi hatáskörét is.

9. A módosítási javaslat egyértelműségének hiánya nyilvánvaló a 10. cikk (6)
bekezdésében, amely feljogosítja a Bizottságot, hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a „kapcsolódó pénzügyi ellenőrzési szolgáltatások” jegyzékének 
alkalmazása céljából. E szolgáltatások módosításának lehetővé tétele jelentős hatással 
van a könyvvizsgálat elvégzésére, így jelentős mértékben veszélyezteti a kívánt célok 
elérését.

10. A hatásvizsgálat nem sorolja fel a rendelet hatálybalépése után a könyvvizsgálók, 
könyvvizsgáló cégek, a felügyelő hatóság, a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok és 
az egyes tagállamok esetében felmerülő sajátos költségeket, illetve általában véve sem 
nyújt alaposabb elemzést az egyes tagállamok esetleges költségeit illetően.


