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EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Teisės reikalų komitetas

8.2.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS
(20/2012)

Tema: Slovakijos Respublikos pagrįsta nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito 
reikalavimų projekto
(COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

Pagal Protokolo (Nr. 2) dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 
projekto perdavimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 
pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 
subsidiarumo principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Teisės reikalų komitetas atsakingas už 
subsidiarumo principo laikymąsi.

Pridedama susipažinti pagrįsta Slovakijos Respublikos Nacionalinės Tarybos nuomonė dėl 
minėtojo pasiūlymo.
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PRIEDAS

SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS NACIONALINĖS TARYBOS EUROPOS REIKALŲ 
KOMITETAS

55-asis posėdis

Rezoliucija Nr. 197
Slovakijos Respublikos Nacionalinės Tarybos Europos reikalų komitetas,

2012 m. vasario 2 d.

Slovakijos Respublikos Nacionalinės Tarybos Europos reikalų komitetas,

aptaręs Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių viešojo intereso įmonių 
teisės aktų nustatyto audito reikalavimų projektą (COM(2011)0779),

A. pabrėžia, kad

audito rinka turėtų būti reguliuojama taip, kad būtų laikomasi valstybių narių nacionalinių 
įstatymų;

B. išreiškia susirūpinimą 

dėl išsamaus viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito mokesčių sąrašo sudarymo 
pasekmių; be to, nesutinka su ne audito paslaugų teikimo uždraudimu;

C. išreiškia nepritarimą

reikalavimams, susijusiems su metinėmis finansinėmis ataskaitomis ir metinėmis pajamų 
ataskaitomis;

D. nesutinka

su privaloma audito įmonių rotacija, kuri būtų įvesta įsigaliojus reglamentui;

E. mano, kad

didelių viešojo intereso įmonių apibrėžimo metodas pasirinktas neatsižvelgus į valstybių narių 
nevienodos apimties audito rinkas;

F. mano, kad

nėra pakankamai įrodymų, kad tikslams pasiekti reikalingos taisyklės reglamento pavidalu;

G. pažymi, kad

siūlomos ne audito paslaugų teikimo taisyklės nepagerins viešojo intereso įmonių ataskaitų 
audito kokybės, bet galiausiai tik iškreips audito rinkos struktūrą;
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H. laiko problemiškais

apribojimus, taikomus audito rūmų autonomijai, ir dėl to vykdomą įgaliojimų perdavimą 
Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucijai;

I. mano, kad

atlikus poveikio vertinimą nepateikiamos konkrečios išlaidos, kurias, įsigaliojus reglamentui, 
patirs auditoriai, audito įmonės, priežiūros institucija, viešojo intereso įmonės ir atskiros 
valstybės narės, ir apskritai jame nėra išsamesnės išlaidų, kurių gali turėti pavienės valstybės 
narės, analizės;

J. pabrėžia, kad

esamoje Direktyvoje 2006/43/EB numatomos priemonės, kuriomis turėtų būti pasiektas 
norimas audito kokybės gerinimo ir ataskaitų patikimumo stiprinimo tikslas; 

K. patvirtina,

remdamasis prie Lisabonos sutarties pridėto Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo 6 straipsniu, pagrįstą nuomonę dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito 
reikalavimų projekto (COM(2011) 779);

L. paveda

komiteto pirmininkui

pranešti Slovakijos Respublikos Nacionalinės Tarybos pirmininkui, Ministro Pirmininko 
pavaduotojui ir Slovakijos Respublikos finansų ministrui, Europos Komisijos pirmininkui, 
Europos Parlamento pirmininkui ir Europos Sąjungos Tarybos pirmininkui apie priimtą 
nutarimą.

/parašai/ /parašai/
Dušan Švantner Ivan Štefanec
Kamil Homoľa komiteto pirmininkas
vertintojai

Pagrįsta nuomonė

1. Auditas kiekvienoje valstybėje narėje yra glaudžiai susijęs su tos valstybės narės 
aplinka. Todėl nacionalinio reguliavimo ypatumai tokiose srityse kaip mokesčiai ir 
socialiniai reikalai yra esminiai nacionalines audito rinkas formuojantys veiksniai. 
Taikant šiame reglamente, kuris grindžiamas reguliavimo priemonių derinimu, išdėstytą 
požiūrį neatsižvelgiama į skirtingą valstybių narių dydį ir skirtingą jų rinkų struktūrą. 
Mes manome, kad taikyti siūlomas priemones skirtingų dydžių įmonėms visoje ES yra 
neproporcinga. Be to, siūlomos ne audito paslaugų teikimo taisyklės nepagerins viešojo 
intereso įmonių ataskaitų audito kokybės (tai yra vienas iš reglamento uždavinių), bet 
galiausiai tik iškreips audito rinkos struktūrą.
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2. Nesutinkame su draudimu teikti ne audito paslaugas, kai teisės aktų nustatytas 
auditorius gali teikti tik tam tikras baigtiniame susijusių finansinių audito paslaugų ir 
paslaugų, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, sąraše išvardytas paslaugas ir tik gavęs 
kompetentingos institucijos arba audito komiteto išankstinį pritarimą.

3. Prieštaraujame reikalavimams, susijusiems su metinėmis finansinėmis ataskaitomis ir 
metinėmis pajamų ataskaitomis. Privalomo reikalavimo, kad auditorius atliktų patikras, 
nustatymas viršija reglamento aprėptį, nes tai reguliuojama direktyva dėl metinių 
finansinių ataskaitų, konsoliduotų finansinių ataskaitų ir tam tikrų tipų įmonių susijusių 
ataskaitų.

4. Esami šios srities ES teisės aktai (direktyvos) valstybių narių įgyvendinami be didelių 
sunkumų. Toks požiūris net padėjo užtikrinti, kad būtų pasiekti norimi tikslai ir kad 
būtų atsižvelgta į nacionalinius ypatumus. Reguliuojant audito rinkas siūlomu 
reglamentu dėl viešojo intereso įmonių audito sumažės valstybių narių gebėjimas 
lanksčiai ir efektyviai reaguoti į kintančias nacionalinės ekonomikos sąlygas.

5. Manome, kad audito rūmų autonomijos apribojimai ir dėl to perduodami įgaliojimai 
(kurie šiame reglamente nepakankamai apibrėžti) Europos vertybinių popierių ir rinkos 
priežiūros institucijai kelia problemų. Įgaliojimai taikyti sankcijas taip pat lieka 
ginčytini.

6. Atkreipiame dėmesį į reglamento projekto aiškinamąjį memorandumą, kuriame 
teigiama, kad auditas visoje Sąjungoje turėtų būti atliekamas pagal suderintą ir 
koordinuojamą tvarką. Siūlomas keitimas savo mastu ir forma peržengia čia apibrėžtos 
sistemos aprėptį; todėl manome, kad ES veiksmai yra netinkami ir nebūtini. Pateikdami 
šį vertinimą taip pat nurodome Protokolą (Nr. 25) dėl kompetencijos pasidalijimo, 
kuriame teigiama, kad ES kompetencija apima tik tuos aspektus, kurie reglamentuojami 
atitinkamu Sąjungos teisės aktu, bet neapima visos srities.

7. Remiamės Europos Teisingumo Teismu sprendimu Byloje C-376/98, kuriame teigiama, 
jog negali būti aiškinama, kad Europos Bendrijos steigimo sutarties 100a straipsnio 
(dabar SESV 114 straipsnis) 1 dalimi Bendrijos teisėkūros institucijai suteikiamos 
bendro pobūdžio galios reglamentuoti vidaus rinką, ir kad siekiant pateisinti 100a 
straipsnio naudojimą kaip teisinį pagrindą ES lygmens priemonėms priimti nepakanka 
tik rasti nacionalinių taisyklių nesutapimų ar nustatyti abstraktų kliudymo naudotis 
pagrindinėmis laisvėmis arba konkurencijos iškraipymo pavojų.

8. Siūlomame teisės akte pateikiama „didelių viešojo intereso įmonių“ (4 straipsnis) 
apibrėžtimi sukuriamos nevienodos sąlygos įmonių, kurios, būdamos viešojo intereso 
įmonės, dėl savo pobūdžio atskirose valstybėse narėse laikomos tokiomis pat 
reikšmingomis, atžvilgiu, ir taip iškeliamos abejonės nustatytų taisyklių teisinio tikrumo 
principu. Tai taip pat susiaurina dabartinę valstybių narių kompetenciją nustatyti kitas 
įmones, kurioms turėtų būti taikomas šis reglamentas.

9. Tai, kad siūlomas teisės akto projektas stokoja aiškumo, akivaizdu 10 straipsnio 6 
dalyje, pagal kurią Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, kuriuose būtų 
patikslintas „susijusių finansinių audito paslaugų“ sąrašas. Leidimas keisti tokias 
paslaugas gali turėti labai didelį poveikį audito atlikimui, taigi jis labai sutrukdytų siekti 
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norimų tikslų.

10. Poveikio vertinime neišvardytos konkrečios išlaidos, kurias įsigaliojus reglamentui 
patirs auditoriai, audito įmonės, priežiūros institucija, viešojo intereso įmonės ir atskiros 
valstybės narės, ir apskritai jame trūksta išsamesnės išlaidų, kurių gali turėti pavienės 
valstybės narės, analizės.


