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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW
(20/2012)

Przedmiot: Uzasadniona opinia Rady Narodowej Republiki Słowackiej, dotycząca wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań 
finansowych jednostek interesu publicznego
(COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty 
przekazania projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, 
że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego Komisja Prawna jest odpowiedzialna za 
przestrzeganie zasady pomocniczości.

Posłowie są proszeni o zapoznanie się z uzasadnioną opinią Rady Narodowej Republiki 
Słowackiej w sprawie wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

KOMISJA RADY NARODOWEJ REPUBLIKI SŁOWACKIEJ

DS. EUROPEJSKICH

55. posiedzenie

197

Uchwała

Komisji Rady Narodowej Republiki Słowackiej do spraw Europejskich

z dnia 2 lutego 2012 r.

Komisja Rady Narodowej Republiki Słowackiej do spraw Europejskich

omówiła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych 
jednostek interesu publicznego COM(2011)0779,

A. podkreśla, że

regulacja rynku usług biegłych rewidentów musi odbywać się z poszanowaniem krajowego 
ustawodawstwa poszczególnych państw członkowskich;

B. wyraża obawy

w związku z następstwami wprowadzenia wyczerpująco określonych opłat za ustawowe 
badania sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, a jednocześnie nie zgadza 
się z wprowadzeniem zakazu świadczenia usług niezwiązanych z badaniem sprawozdań 
finansowych;

C. wyraża negatywne stanowisko

odnośnie do wymogów dotyczących rocznych sprawozdań finansowych i rocznych 
rachunków zysków i strat;

D. nie zgadza się

z obowiązkową rotacją firm audytorskich, która zostałaby wprowadzona po wejściu w życie 
przedmiotowego rozporządzenia;

E. wyraża opinię, że

w wybranej metodzie wyznaczania dużych jednostek interesu publicznego nie uwzględniono 
zróżnicowanej wielkości rynków usług biegłych rewidentów w poszczególnych państwach 
członkowskich;
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F. uważa, że

brak jest wystarczającego uzasadnienia tego, że do osiągnięcia wyznaczonych celów 
niezbędne są uregulowania w formie rozporządzenia;

G. odnotowuje, że

wnioskowane zasady w obszarze świadczenia usług innych niż usługi biegłych rewidentów 
nie przyczyniają się do osiągnięcia wyższej jakości badania sprawozdań finansowych 
jednostek interesu publicznego, lecz w ostatecznym efekcie mają wpływ jedynie na strukturę 
rynku usług biegłych rewidentów;

H. uważa za problematyczne

ograniczenie samorządności izb biegłych rewidentów i wynikające z tego przesunięcie 
kompetencji na rzecz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych;

I. wyraża opinię, że

w ocenie skutków nie wyszczególniono, jakie konkretne koszty miałyby powstać dla biegłych 
rewidentów, firm audytorskich, organów nadzoru i jednostek interesu publicznego oraz dla 
poszczególnych państw członkowskich po zastosowaniu rozporządzenia w praktyce; 
całkowicie brak w niej bardziej szczegółowej analizy potencjalnych kosztów, jakie miałyby 
ponieść poszczególne państwa członkowskie;

J. podkreśla, że

w obecnie obowiązującej dyrektywie 2006/43/WE przewidziano instrumenty, które mają 
doprowadzić do poprawy jakości usług biegłych rewidentów i zwiększenia przejrzystości i 
wiarygodności sprawozdań finansowych;

K. uchwala,

zgodnie z art. 6 załączonego do Traktatu z Lizbony Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania 
zasad pomocniczości i proporcjonalności, uzasadnioną opinię dotyczącą wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie szczegółowych wymogów 
dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego 
COM(2011) 779;

L. zobowiązuje 

przewodniczącego komisji

do powiadomienia o podjętej uchwale przewodniczącego Rady Narodowej Republiki 
Słowackiej, wicepremiera rządu i ministra finansów Republiki Słowackiej, przewodniczącego 
Komisji Europejskiej, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego 
Rady Unii Europejskiej.

podpisy:
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Dušan Švantner Ivan Štefanec

Kamil Homoľa przewodniczący komisji

zatwierdził

Uzasadniona opinia

1. Świadczenie usług przez biegłych rewidentów w każdym państwie członkowskim jest 
ściśle związane ze specyfiką poszczególnych krajów. Do czynników decydujących o 
kształtowaniu się krajowych rynków usług biegłych rewidentów należy szczególny 
charakter uregulowań na szczeblu krajowym w takich obszarach, jak podatki lub 
kwestie społeczne. W przyjętym w rozporządzeniu podejściu polegającym na 
ujednoliceniu instrumentów regulacyjnych nie uwzględniono zróżnicowanej wielkości 
państw członkowskich ani struktury ich rynków. Stosowanie wnioskowanych 
instrumentów w całej UE w odniesieniu do różnych dużych jednostek uważamy za 
nieproporcjonalne. Podobnie wnioskowane zasady w obszarze świadczenia usług 
innych niż usługi biegłych rewidentów nie przyczyniają się do osiągnięcia wyższej 
jakości badania sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, lecz w 
ostatecznym rozrachunku mają wpływ jedynie na strukturę rynku usług biegłych 
rewidentów.

2. Nie zgadzamy się z wprowadzeniem zakazu świadczenia usług niezwiązanych z 
badaniem sprawozdań finansowych, czemu towarzyszy sformułowanie wyczerpującego 
wykazu powiązanych usług finansowych świadczonych przez biegłych rewidentów –
usług, które mogą prowadzić do konfliktu interesów, a z których biegły rewident może 
świadczyć wybrane usługi, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody wydanej przez 
właściwy organ lub komitet ds. audytu.

3. Negatywne stanowisko utrzymujemy również odnośnie do wymogów dotyczących 
rocznych sprawozdań finansowych i rocznych rachunków zysków i strat. Obowiązek 
kontroli przez biegłego rewidenta wykracza poza ramy rozporządzenia w takim 
zakresie, w jakim jest on regulowany przez dyrektywę w sprawie rocznych sprawozdań 
finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań 
niektórych rodzajów jednostek.

4. Dotychczasowe prawodawstwo na szczeblu Unii Europejskiej było wdrażane za 
pośrednictwem dyrektyw, a realizacja ich przepisów przez poszczególne państwa 
członkowskie nie wiązała się z większymi trudnościami. Przeciwnie – praktyka ta 
gwarantowała osiągnięcie wyznaczonych celów, a także umożliwiała uwzględnienie 
szczególnych uwarunkowań panujących w każdym z krajów w przedmiotowym 
obszarze prawodawstwa. Regulacja rynków usług biegłych rewidentów w postaci 
wnioskowanego rozporządzenia w obszarze badania sprawozdań finansowych jednostek 
interesu publicznego doprowadzi do spadku elastyczności i efektywności reakcji państw 
członkowskich UE na zmieniające się warunki gospodarcze w danym kraju.

5. Za budzące wątpliwości uważamy także ograniczenie samorządności izb biegłych 
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rewidentów i wynikające z tego przesunięcie kompetencji na rzecz Europejskiego 
Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, którego zakres działalności nie 
został w rozporządzeniu należycie określony. Kwestią problematyczną pozostaje też 
określanie obszarów kompetencji w zakresie sankcji.

6. Zwracamy również uwagę na uzasadnienie wnioskowanego rozporządzenia, zgodnie z 
którym regulacja usług biegłych rewidentów w UE ma się odbywać w 
zharmonizowanych ramach i przy skoordynowanym podejściu. Zakres i forma 
wnioskowanych zmian wykraczają poza nakreślone granice, w związku z czym 
działania UE uważamy za niewłaściwe i nieproporcjonalne w stosunku do 
uzasadnionych potrzeb. W niniejszej opinii opieramy się również na wykładni 
Protokołu (nr 25) w sprawie wykonywania kompetencji dzielonych, zgodnie z którym 
zakres wykonywania tych kompetencji obejmuje wyłącznie elementy regulowane 
przedmiotowym aktem Unii, w związku z czym nie obejmuje całej dziedziny.

7. Nasze wnioski sformułowaliśmy również w oparciu o orzeczenie Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-376/98, w którym stwierdza się, iż art. 100a
ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (obecnie art. 114 TFUE) nie 
można interpretować tak, że na jego podstawie UE uzyskuje ogólne kompetencje do 
regulowania rynku wewnętrznego, a dla uzasadnienia jego stosowania nie wystarczy 
jedynie stwierdzenie występowania różnic w przepisach prawa krajowego i 
abstrakcyjnego ryzyka występowania przeszkód w korzystaniu z podstawowych 
swobód lub występowania zakłóceń konkurencji.

8. We wnioskowanym akcie prawnym zdefiniowane zostały „duże jednostki interesu 
publicznego” (art. 4), co stanowi podstawę do nierównego traktowania jednostek 
mających dla państw członkowskich jednakowe znaczenie z punktu widzenia ich 
interesu publicznego; narusza to zasadę pewności prawa odnośnie do ustanowionego 
aktu prawnego. Prowadzi to także do ograniczenia kompetencji państw członkowskich 
również przy wyznaczaniu innych firm, do których miałby zastosowanie przedmiotowy 
przepis.

9. O niejednoznacznym charakterze wnioskowanego przepisu świadczy też brzmienie art. 
10 ust. 6, na mocy którego Komisja Europejska została uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych w celu dostosowania wykazu „pokrewnych usług rewizji finansowej”. 
Dopuszczenie do regulacji tych usług może mieć zasadniczy wpływ na wykonywanie 
usług przez biegłych rewidentów i w ten sposób znacząco osłabić wyznaczone cele.

10. W ocenie skutków nie wyszczególniono, jakie konkretne koszty miałyby powstać dla 
biegłych rewidentów, firm audytorskich, organów nadzoru i jednostek interesu 
publicznego oraz dla poszczególnych państw członkowskich po zastosowaniu 
rozporządzenia w praktyce. Całkowicie brak w niej bardziej szczegółowej analizy 
potencjalnych kosztów, jakie miałyby ponieść poszczególne państwa członkowskie.


