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Betreft: Gemotiveerd advies van de Slowaakse Nationale Raad inzake het voorstel voor 
een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke 
eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van 
openbaar belang
(COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0395(COD))

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 
toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 
met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Hierbij gaat ter informatie een gemotiveerd advies van de Slowaakse Nationale Raad inzake 
bovengenoemd voorstel.



PE480.867v01-00 2/5 CM\891592NL.doc

NL

BIJLAGE

COMMISSIE EUROPESE ZAKEN VAN DE NATIONALE RAAD VAN DE 
SLOWAAKSE REPUBLIEK

55ste vergadering

Resolutie Nr. 197
van de Commissie Europese Zaken van de Nationale Raad van de Slowaakse Republiek

van 2 februari 2012

De Commissie Europese Zaken van de Nationale Raad van de Slowaakse Republiek

na bespreking van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van 
organisaties van openbaar belang (COM(2011)0779),

A. benadrukt dat

de auditmarkt gereguleerd dient te worden op een manier die de nationale wetgeving van de 
lidstaten eerbiedigt;

B. spreekt zijn bezorgdheid uit

over de gevolgen van de invoering van een uitputtende lijst met honoraria voor de wettelijke 
controle van de financiële overzichten van organisaties van openbaar belang; is het bovendien 
oneens met het verbod op het leveren van niet-controlediensten;

C. spreekt zich uit tegen

de vereisten met betrekking tot jaarlijkse financiële verslagen en jaarlijkse winst- en 
verliesrekeningen;

D. is het oneens

met de verplichte roulatie van auditkantoren die zou worden ingevoerd met de 
inwerkingtreding van de verordening;

E. is van mening dat

bij de gekozen aanpak om grote organisaties van openbaar belang te definiëren geen rekening 
wordt gehouden met de verschillende grootte van de nationale auditmarkten van de lidstaten;

F. is van oordeel dat

er onvoldoende bewijs is dat regels in de vorm van een verordening nodig zijn om de 
doelstellingen te bereiken;

G. merkt op dat
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de voorgestelde regels betreffende het verstrekken van niet-controlediensten niet zullen leiden 
tot een verbetering van de kwaliteit van de controles van de rekeningen van organisaties van 
openbaar belang, maar enkel de structuur van de auditmarkt zullen verstoren;

H. is van mening dat

de restricties die worden opgelegd aan de autonomie van controlekamers en de daaruit 
voortvloeiende overdracht van bevoegdheden naar de Europese Autoriteit voor effecten en 
markten problematisch zijn;

I. is van mening dat

in de effectbeoordeling geen overzicht wordt gegeven van de specifieke kosten die de 
inwerkingtreding van de verordening met zich zal meebrengen voor auditors, auditbureaus, de 
toezichthoudende autoriteit, organisaties van openbaar belang en de afzonderlijke lidstaten, en 
dat de effectbeoordeling algemeen beschouwd geen diepgaande analyse bevat van de 
mogelijke kosten voor individuele lidstaten;

J. benadrukt dat

de bestaande richtlijn 2006/43/EG instrumenten bevat waarmee de beoogde doelstellingen 
met betrekking tot de verbetering van de kwaliteit van controles en het verhogen van de 
geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van rekeningen kunnen worden bereikt;

K. bekrachtigt

in overeenstemming met artikel 6 van het aan het Verdrag van Lissabon gehechte Protocol nr. 
2 betreffende de toepassing van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel, het 
gemotiveerd advies inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten 
van organisaties van openbaar belang COM(2011)779;

L. draagt op

aan de voorzitter van de commissie

om de Voorzitter van de Nationale Raad van de Slowaakse Republiek, de Vice-Minister-
President en Minister van Financiën van de Slowaakse Republiek, de Voorzitter van de 
Europese Commissie, de Voorzitter van het Europees Parlement en de Voorzitter van de 
Europese Raad in kennis te stellen van de aangenomen resolutie.

/handtekeningen/ /handtekening/
Dušan Švantner Ivan Štefanec
Kamil Homoľa Voorzitter van de commissie
Stemopnemers

Gemotiveerd advies

1. De nationale omstandigheden spelen een grote rol bij de uitvoering van controles in 
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iedere lidstaat. De bijzonderheden van de nationale regelgeving op gebieden als 
fiscaliteit en sociale zaken zijn bijgevolg factoren die een belangrijke rol spelen bij het 
vormgeven van de nationale auditmarkten. De in de verordening vastgestelde aanpak, 
die gebaseerd is op de harmonisering van regelgevingsinstrumenten, houdt geen 
rekening met de verschillende grootte van de lidstaten en de verschillende structuur van 
hun markten. Wij zijn van mening dat de toepassing van de voorgestelde instrumenten 
op entiteiten met een verschillende grootte in de hele EU niet evenredig is. Bovendien 
zullen de voorgestelde regels betreffende het verstrekken van niet-controlediensten niet 
leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de controles van de rekeningen van 
organisaties van openbaar belang (wat één van de doelstellingen is van de verordening), 
maar enkel de structuur van de auditmarkt verstoren.

2. We zijn het oneens met het verbod op het leveren van niet-controlediensten, krachtens 
hetwelk de wettelijke auditor slechts met de voorafgaande toestemming van de 
bevoegde autoriteit of het auditcomité een beperkt aantal diensten mag leveren die zijn 
opgenomen in een uitputtende lijst van gerelateerde controlediensten en diensten die een 
belangenconflict kunnen veroorzaken.

3. We verzetten ons tegen de vereisten met betrekking tot jaarlijkse financiële verslagen en 
jaarlijkse winst- en verliesrekeningen. Het opleggen van verplichte controle door een 
auditor gaat verder dan het toepassingsgebied van een verordening, aangezien dit valt 
onder de Richtlijn betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde 
financiële overzichten en relevante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen.

4. Bestaande EU-regelgeving op dit gebied (in de vorm van richtlijnen) is zonder 
aanzienlijke problemen door de lidstaten ten uitvoer gelegd. Dergelijke aanpak heeft er 
zelfs voor gezorgd dat de nagestreefde doelstellingen werden bereikt en dat rekening 
werd gehouden met nationale bijzonderheden. De regulering van auditmarkten door 
middel van de voorgestelde verordening betreffende controles van financiële 
overzichten van organisaties van openbaar belang zal de mogelijkheid voor de lidstaten 
verminderen om op een flexibele en doeltreffende manier in te spelen op de 
veranderende nationale economische omstandigheden.

5. We zijn van mening dat de beperkingen die worden opgelegd aan de autonomie van
controlekamers en de daaruit voortvloeiende overdracht van bevoegdheden, die 
onvoldoende gedefinieerd zijn in de verordening, naar de Europese Autoriteit voor 
effecten en markten problematisch zijn. Ook de definitie van sanctiebevoegdheden blijft 
controversieel.

6. We vestigen de aandacht op de bij het voorstel voor een verordening gevoegde 
toelichting, waarin is opgenomen dat controles in de EU binnen een geharmoniseerd 
kader dienen te worden uitgevoerd, op basis van een gecoördineerde aanpak. De 
voorgestelde wijziging gaat zowel qua reikwijdte als qua vorm verder dan het 
toepassingsgebied van het aldus gedefinieerde kader. We zijn bijgevolg van mening dat 
het optreden van de EU ongepast en onnodig is. In het kader van deze beoordeling 
verwijzen we eveneens naar Protocol (nr. 25) betreffende de uitoefening van de 
gedeelde bevoegdheden, waarin is bepaald dat de uitoefening van bevoegdheden door 
de EU enkel betrekking heeft op de door de betrokken handeling van de Unie geregelde 
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materie en niet op het gehele gebied.

7. We verwijzen naar de uitspraak van het Europees Hof van Justitie in zaak C-376/98, 
waarin is opgenomen dat artikel 100 A, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap (nu artikel 114 van het VWEU) niet mag worden 
geïnterpreteerd als zou het de gemeenschapswetgeving een algemene bevoegdheid 
verlenen om de interne markt te reguleren, en verder dat om het gebruik van artikel 100 
A als rechtsgrond voor de goedkeuring van maatregelen op het niveau van de EU te 
rechtvaardigen, de loutere vaststelling van verschillen tussen nationale regelingen en 
van het abstracte risico op belemmeringen van de fundamentele vrijheden of 
mededingingsverstoringen niet voldoende is.

8. De voorgestelde definitie van "grote organisaties van openbaar belang" (artikel 4) zorgt 
voor een ongelijk speelveld voor entiteiten die van gelijk belang zijn voor afzonderlijke 
lidstaten, gelet op hun openbaar belang, waardoor het beginsel van rechtszekerheid in 
het gedrang komt met betrekking tot de vastgestelde regels. Dit beperkt eveneens het 
huidige toepassingsgebied van de bevoegdheid van de lidstaten bij de specificatie van 
andere bedrijven die onder de verordening zouden vallen.

9. Het gebrek aan duidelijkheid in het voorstel blijkt in artikel 10, lid 6, waarmee de 
Commissie de bevoegdheid wordt verleend gedelegeerde handelingen vast te stellen met 
het oog op de aanpassing van de lijst met "gerelateerde financiële controlediensten". 
Indien wijziging van dergelijke diensten wordt toegelaten, kan dit verregaande gevolgen 
hebben voor de uitvoering van controles, wat het bereiken van de nagestreefde 
doelstellingen aanzienlijk kan ondergraven.

10. In de effectbeoordeling wordt geen overzicht gegeven van de specifieke kosten die de 
inwerkingtreding van de verordening met zich zal meebrengen voor auditors, 
auditbureaus, de toezichthoudende autoriteit, organisaties van openbaar belang en de 
afzonderlijke lidstaten, en de effectbeoordeling bevat algemeen beschouwd geen 
diepgaande analyse van de mogelijke kosten voor individuele lidstaten.


