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Comissão dos Assuntos Jurídicos
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COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(20/2012)

Assunto: Parecer fundamentado do Conselho Nacional da República Eslovaca sobre o 
projeto de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos 
requisitos específicos para a revisão legal das contas de entidades de interesse 
público
(COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo N.º 2 relativo à Aplicação dos Princípios da 
Subsidiariedade e da Proporcionalidade, qualquer Parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos Presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente para o respeito do 
princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos.

Submete-se à atenção dos Senhores Deputados, em anexo, a título informativo, um parecer 
fundamentado do Conselho Nacional da República Eslovaca sobre a proposta em referência.
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ANEXO

COMISSÃO DOS ASSUNTOS EUROPEUS DO CONSELHO NACIONAL DA 
REPÚBLICA ESLOVACA

55.ª Reunião

Resolução n.º 197 da Comissão dos Assuntos Europeus do Conselho Nacional da República 
Eslovaca, de 2 de fevereiro de 2012

A Comissão dos Assuntos Europeus do Conselho Nacional da República Eslovaca,

Tendo debatido o projeto de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos 
requisitos específicos para a revisão legal das contas de entidades de interesse público 
(COM(2011)0779),

A. Salienta que

o mercado de auditoria deve ser regulamentado no respeito da legislação nacional dos 
Estados-Membros;

B. Manifesta preocupação

com as consequências da introdução de uma lista exaustiva de honorários para a revisão legal 
das contas de entidades de interesse público; discorda, além disso, da proibição de prestação 
de serviços distintos da auditoria;

C. Rejeita

os requisitos relativos aos relatórios financeiros anuais e às declarações de rendimentos 
anuais;

D. Discorda

da rotação obrigatória das sociedades de revisores oficiais de contas passível de ser aplicada 
na sequência da entrada em vigor do Regulamento;

E. Entende que

a abordagem escolhida para definir as grandes entidades de interesse público não tem em 
conta as diferentes dimensões dos mercados de auditoria nacionais dos Estados-Membros;

F. Considera que

não existem provas suficientes de que a elaboração de normas sob a forma de regulamento 
seja necessária para atingir os objetivos traçados;

G. Nota que

as normas propostas para a prestação de serviços distintos da auditoria não conduzirão a uma 
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melhoria da qualidade da revisão das contas das entidades de interesse público, mas que, em 
última instância, servirão apenas para distorcer a estrutura do mercado de auditoria;

H. Considera

problemáticas as restrições impostas à autonomia das câmaras de auditoria e as consequentes 
transferências de poderes para a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados;

I. Observa que

a avaliação de impacto não logra enumerar as despesas específicas em que, na sequência da 
entrada em vigor do regulamento, os auditores, as empresas de auditoria, a autoridade 
supervisora, as entidades de interesse público e cada Estado-Membro terão de incorrer e, em 
geral, não oferece uma análise aprofundada dos potenciais custos para cada Estado-Membro;

J. Realça que

a Diretiva 2006/43/CE, em vigor, contém instrumentos que devem permitir concretizar o 
objetivo visado de melhoria da qualidade do processo de auditoria e reforçar a credibilidade e 
a fiabilidade das contas;

K. Subscreve

nos termos do artigo 6.º do Protocolo N.º 2 relativo à Aplicação dos Princípios da 
Subsidiariedade e da Proporcionalidade, anexo ao Tratado de Lisboa, o parecer fundamentado 
sobre o projeto de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos requisitos 
específicos para a revisão legal das contas de entidades de interesse público 
(COM(2011)0779);

L. Encarrega

o presidente da comissão de transmitir a resolução aprovada ao Porta-Voz do Conselho 
Nacional da República Eslovaca, ao Vice-Primeiro-Ministro e ao Ministro das Finanças da 
República Eslovaca, ao Presidente da Comissão Europeia, ao Presidente do Parlamento 
Europeu e ao Presidente do Conselho Europeu.

/Assinaturas/ /Assinaturas/
Dušan Švantner Ivan Štefanec
Kamil Homoľa Presidente da comissão
Verificadores

Parecer fundamentado

1. A realização de auditorias em cada Estado-Membro está intimamente ligada ao contexto 
nacional. As especificidades da regulamentação nacional em domínios como a 
tributação e os assuntos sociais são, portanto, fatores-chave na estruturação dos 
mercados de auditoria nacionais. A abordagem definida no regulamento, baseada em 
instrumentos de regulamentação harmonizadores, não considera as diferentes dimensões 
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dos Estados-Membros e as estruturas distintas dos seus mercados. Consideramos que a 
aplicação dos instrumentos propostos a entidades de diferentes dimensões na UE é 
desproporcionada. Além disso, as normas propostas para a prestação de serviços 
distintos da auditoria não conduzirão a uma melhoria da qualidade da revisão das contas 
das entidades de interesse público - que é um dos objetivos do regulamento - mas, em 
última instância, servirão apenas para distorcer a estrutura do mercado de auditoria.

2. Discordamos da proibição de prestação de serviços distintos da auditoria, segundo a 
qual o revisor oficial de contas apenas pode prestar um número restrito de serviços 
constantes de uma lista exaustiva de serviços financeiros relacionados com a auditoria e 
de serviços suscetíveis de criar um conflito de interesses, com o aval prévio da 
autoridade competente ou do comité de auditoria.

3. Rejeitamos os requisitos relativos aos relatórios financeiros anuais e às declarações de 
rendimentos anuais. A imposição de verificação obrigatória por um auditor ultrapassa o 
âmbito de aplicação de qualquer regulamento, visto que aquela é regulamentada pela 
Diretiva relativa às demonstrações financeiras anuais, demonstrações financeiras 
consolidadas e relatórios conexos de certo tipo de empresas.

4. A legislação da UE aplicável, sob a forma de diretivas, tem sido executada pelos 
Estados-Membros sem problemas de maior. Na verdade, essa abordagem assegurou o 
cumprimento dos objetivos estabelecidos e o respeito das especificidades nacionais. A 
regulamentação dos mercados de auditoria através do regulamento proposto relativo à 
revisão das contas de entidades de interesse público irá reduzir a capacidade de os 
Estados-Membros reagirem de forma flexível e eficaz à mudança das condições 
económicas a nível nacional.

5. Consideramos problemáticas as restrições impostas à autonomia das câmaras de 
auditoria e as consequentes transferências de poderes, que não estão suficientemente 
enunciadas no regulamento, para a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados. A definição dos poderes de sanção também é discutível.

6. Chamamos a atenção para a exposição de motivos do projeto de regulamento, segundo a 
qual as auditorias na UE devem ser efetuadas no âmbito de um quadro harmonizado e 
com base numa abordagem coordenada. A modificação proposta, no seu alcance e 
forma, ultrapassa o âmbito de aplicação do quadro, tal como definido. Por conseguinte, 
consideramos a intervenção da UE inadequada e desnecessária. Esta apreciação é 
sustentada pela referência ao Protocolo N.º 25 relativo ao Exercício das Competências 
Partilhadas, de acordo com o qual o âmbito do exercício das competências da UE 
apenas abrange os elementos regidos pelo ato da União em causa e, por conseguinte, 
não abrange o domínio na sua totalidade.

7. Citamos o acórdão do Tribunal Europeu de Justiça no âmbito do processo n.º C-376/98, 
segundo o qual se verifica que o n.º 1 do artigo 100.º-A do Tratado que institui a 
Comunidade Económica Europeia (atual artigo 114.º do TFUE) não pode ser 
interpretado no sentido de que o mesmo atribui ao legislador comunitário uma 
competência geral para regulamentar o mercado interno e que, para justificar a 
utilização do artigo 100.º-A como base jurídica para a adoção de medidas a nível da UE, 
não basta encontrar disparidades entre as normas nacionais ou um risco de eventuais 
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obstáculos ao exercício das liberdades fundamentais ou de distorções da concorrência.

8. A proposta de modificação da definição "grandes entidades de interesse público" (artigo 
4.º) cria desigualdades a nível das condições de concorrência para entidades de igual 
importância para cada Estado-Membro, dado o seu caráter de interesse público, assim 
pondo em causa o princípio da segurança jurídica relativamente às normas 
estabelecidas. Esta definição reduz igualmente o atual âmbito de competências dos 
Estados-Membros quanto à especificação de outras empresas suscetíveis de serem 
abrangidas pelo regulamento.

9. A ausência de clareza do projeto de modificação é evidente no parágrafo 6 do artigo 
10.º, que investe a Comissão de poderes para adotar atos delegados com a finalidade de 
adaptar a lista de "serviços financeiros relacionados". O facto de se autorizar a 
modificação desses serviços poderia ter um impacto profundo na realização de 
auditorias e, por conseguinte, minar significativamente a concretização dos objetivos em 
vista.

10. A avaliação de impacto não logra enumerar as despesas específicas em que, na 
sequência da entrada em vigor do regulamento, os auditores, as empresas de auditoria, a 
autoridade supervisora, as entidades de interesse público e cada Estado-Membro terão 
de incorrer e, em geral, não oferece uma análise aprofundada dos potenciais custos para 
cada Estado-Membro.


