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Temats: Slovākijas Republikas Valsts padomes pamatots atzinums par Eiropas Parlamenta 
un Padomes regulas projektu par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām 
revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās
(COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja(-as) ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais priekšlikums neatbilst 
subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Slovākijas Republikas Valsts padomes pamatots 
atzinums par minēto priekšlikumu.
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PIELIKUMS

SLOVĀKIJAS REPUBLIKAS VALSTS PADOMES EIROPAS LIETU KOMITEJA

55. tikšanās

Slovākijas Republikas Valsts padomes Eiropas lietu komitejas
Rezolūcija Nr. 197

(2012. gada 2. februāris)

Slovākijas Republikas Valsts padomes Eiropas lietu komiteja

pēc Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekta par īpašām prasībām attiecībā uz 
obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās COM(2011)0779 apspriešanas

A. uzsver, ka 

revīziju tirgus regulējumā būtu jāņem vērā dalībvalstu tiesību akti;

B. pauž bažas

par izsmeļoša saraksta, kurā apkopotas maksas saistībā ar sabiedriskas nozīmes struktūru 
obligāto revīziju, ieviešanas sekām; turklāt nepiekrīt ar revīziju nesaistītu pakalpojumu 
sniegšanas aizliegumam;

C. iebilst

pret prasībām saistībā ar gada finanšu pārskatiem un gada peļņas aprēķiniem;

D. iebilst

pret obligātu revīzijas uzņēmumu rotāciju, ko ieviestu pēc regulas stāšanās spēkā;

E. uzskata, ka

izvēlētajā pieejā attiecībā uz lielu sabiedriskas nozīmes struktūru definēšanu nav ņemti vērā 
atšķirīgie dalībvalstu revīzijas tirgu izmēri;

F. uzskata, ka

nav pietiekamu pierādījumu, kas apliecinātu, ka mērķu sasniegšanai ir vajadzīgi noteikumi 
regulējuma veidā;

G. norāda, ka

ierosinātie noteikumi par ar revīziju nesaistīto pakalpojumu sniegšanu nenodrošinās 
sabiedriskas nozīmes struktūru finanšu pārskatu kvalitātes uzlabošanos, bet galu galā tikai 
kropļos revīzijas tirgus struktūru;
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H. uzskata par problemātiskiem

ierobežojumus, kas piemēroti revīzijas palātu autonomijai, kā arī pilnvaru nodošanu Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādei;

I. uzskata, ka

ietekmes novērtējumā nav uzskaitītas īpašās izmaksas, kas revidentiem, revīzijas 
uzņēmumiem, pārraudzības iestādēm, sabiedriskas nozīmes struktūrām un atsevišķām 
dalībvalstīm radīsies pēc regulas stāšanās spēkā, un tajā kopumā nav sniegta izsmeļošāka 
analīze par atsevišķu dalībvalstu iespējamajām izmaksām;

J. uzsver, ka 

spēkā esošajā Direktīvā 2006/43/EK ir paredzēti instrumenti, kuriem būtu jānodrošina vēlamo
mērķu sasniegšana, proti, jāuzlabo revīziju kvalitāte un jānostiprina pārskatu uzticamība;

K. atbalsta

pamatotu atzinumu par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projektu par īpašām prasībām 
attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās COM(2011)779 atbilstīgi 
Lisabonas līgumam pievienotā Protokola (Nr. 2) par subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principu piemērošanu 6. pantam;

L. uzdod

komitejas priekšsēdētājam

informēt par pieņemto rezolūciju Slovākijas Republikas Valsts padomes priekšsēdētāju, 
Slovākijas Republikas premjerministra vietnieku un finanšu ministru, Eiropas Komisijas 
priekšsēdētāju, Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju un Eiropadomes priekšsēdētāju.

/paraksti/ /paraksti/
Dušan Švantner Ivan Štefanec
Kamil Homoľa Komitejas priekšsēdētājs
Verificētāji

Pamatots atzinums

1. Revīziju veikšana katrā dalībvalstī ir cieši saistīta ar apstākļiem konkrētajā valstī. 
Tādējādi valsts regulējuma īpatnības tādās jomās kā nodokļu piemērošana un sociālie 
jautājumi ir būtisks faktors, veidojot valsts revīzijas tirgu. Regulā paredzētajā pieejā, kas 
balstās uz regulējuma instrumentu saskaņošanu, nav ņemti vērā atšķirīgie dalībvalstu 
izmēri un dažādās to tirgu struktūras. Mēs uzskatām, ka ierosināto instrumentu 
piemērošana atšķirīgu mērogu struktūrām visā Eiropas Savienībā ir nesamērīga. Turklāt 
ierosinātie noteikumi par ar revīziju nesaistīto pakalpojumu sniegšanu nenodrošinās 
sabiedriskas nozīmes struktūru finanšu pārskatu kvalitātes uzlabošanos, kas ir viens no 
regulas mērķiem, bet galu galā tikai kropļos revīzijas tirgus struktūru.
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2. Mēs iebilstam pret aizliegumu sniegt ar revīziju nesaistītus pakalpojumus, kas paredz, 
ka apstiprināts revidents var sniegt ierobežotu skaitu pakalpojumu, kas minēti izsmeļošā 
ar finanšu revīziju saistīto pakalpojumu un pakalpojumu, kas varētu izraisīt interešu 
konfliktu, sarakstā, tikai pēc kompetentās iestādes vai revīzijas komitejas iepriekš 
sniegta apstiprinājuma saņemšanas.

3. Mēs iebilstam pret prasībām saistībā ar gada finanšu pārskatiem un gada peļņas 
aprēķiniem. Obligāta revidenta sniegta apstiprinājuma noteikšana neietilpst regulas 
darbības jomā, jo šo jautājumu regulē Direktīva par noteiktu veidu uzņēmumu gada 
finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem.

4. Dalībvalstis šajā jomā spēkā esošos ES tiesību aktus (direktīvu veidā) ir īstenojušas bez 
būtiskām grūtībām. Šāda pieeja drīzāk ir nodrošinājusi vēlamo mērķu sasniegšanu un to, 
ka ir ņemti vērā valsts īpašie apstākļi. Revīzijas tirgu regulēšana, izmantojot ierosināto 
regulu par sabiedriskas nozīmes struktūru revīziju, mazinās dalībvalstu spēju elastīgā un 
efektīvā veidā reaģēt uz mainīgajiem ekonomiskajiem apstākļiem valstī.

5. Mēs uzskatām, ka revīzijas palātu autonomijai piemērotie ierobežojumi un no tā 
izrietošā pilnvaru nodošana Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei, kas regulā nav 
pietiekami izsmeļoši aplūkota, ir problemātisks jautājums. Arī pilnvaru noteikšana 
sankciju piemērošanas jomā ir strīdīgs aspekts.

6. Mēs aicinām vērst uzmanību uz regulas projekta paskaidrojuma rakstu, kurā ir norādīts, 
ka revīzijas Eiropas Savienībā būtu jāveic saskaņotas sistēmas ietvaros, īstenojot 
koordinētu pieeju. No tā izriet, ka ierosināto grozījumu mērogs un formulējums 
pārsniedz noteikto regulējuma darbības jomu. Tāpēc mēs uzskatām, ka šī Eiropas 
Savienības rīcība ir nepiemērota un nevajadzīga. Šajā novērtējumā mēs atsaucamies arī 
uz 25. protokolu par kopīgas kompetences īstenošanu, kurā ir paredzēts, ka ES 
kompetenču darbības joma attiecas tikai uz tiem elementiem, kas noteikti attiecīgajā 
Savienības aktā un tādēļ neattiecas uz visu jomu.

7. Mēs citējam Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu lietā Nr. C-376/98, kurā ir norādīts, ka 
Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 100.a panta 1. punktu (tagad Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 114. pants) nedrīkst interpretēt tādā nozīmē, ka tas piešķir Kopienas 
likumdevējam vispārīgas pilnvaras regulēt iekšējo tirgu, kā arī minēts, ka, lai attaisnotu 
100.a panta kā tiesiskā pamata izmantošanu, nepietiek vienkārši konstatēt atšķirības 
valstu regulējumos vai abstraktu pamatbrīvību ierobežošanas vai konkurences 
kropļošanas draudus.

8. Ierosinātajā grozījumā sniegtā „lielu sabiedriskas nozīmes struktūru” definīcija 
(4. pants) rada nevienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem, kas to sabiedriskās 
nozīmes dēļ atsevišķām dalībvalstīm ir vienlīdz svarīgi, tādā veidā radot šaubas par 
tiesiskās drošības principu attiecībā uz spēkā esošajiem noteikumiem. Tas arī sašaurina 
pašreizējo dalībvalstu kompetences jomu saistībā ar citu uzņēmumu noteikšanu, uz 
kuriem attiektos regula.

9. Grozījumu projekta skaidrības trūkums ir redzams 10. panta 6. punktā, kas Komisijai 
paredz pilnvaras pieņemt deleģētos aktus nolūkā pielāgot „ar finanšu revīziju saistīto 
pakalpojumu” sarakstu. Atļauja veikt ar šādiem pakalpojumiem saistītas izmaiņas varētu 
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radīt būtiskas sekas revīziju izpildes jomā un tā ievērojami kavēt vēlamo mērķu 
sasniegšanu.

10. Ietekmes novērtējumā nav uzskaitītas īpašās izmaksas, kas revidentiem, revīzijas 
uzņēmumiem, pārraudzības iestādēm, sabiedriskas nozīmes struktūrām un atsevišķām 
dalībvalstīm radīsies pēc regulas stāšanās spēkā, un tajā kopumā nav sniegta 
izsmeļošāka analīze par atsevišķu dalībvalstu iespējamajām izmaksām.


