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Subiect: Aviz motivat al Consiliului Național al Republicii Slovacia cu privire la 
propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
cerințele specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public
(COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa Președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă, în scop informativ, un aviz motivat din partea Consiliului Național 
ala Republicii Slovace privind propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE DIN CADRUL CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL REPUBLICII SLOVACE

A 55-a reuniune

Rezoluția nr. 197
a Comisiei pentru afaceri europene a Consiliului Național al Republicii Slovace 

din 2 februarie 2012

Comisia pentru afaceri europene a Consiliului Național al Republicii Slovace 

după ce a discutat propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind dispoziții specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public 
(COM(2011)0779),

A. subliniază că

piața auditului trebuie reglementată într-un mod care să respecte legislația națională a statelor 
membre;

B. își exprimă îngrijorarea

cu privire la consecințele introducerii unei liste exhaustive de taxe pentru auditul statutar al 
entităților de interes public; își exprimă, în plus, dezacordul cu privire la interzicerea prestării 
altor servicii decât cele de audit;

C. se opune

cerințelor legate de rapoartele financiare anuale și de declarațiile anuale de venit;

D. își exprimă dezacordul

cu privire la rotația obligatorie a firmelor de audit care va fi introdusă odată cu intrarea în 
vigoare a regulamentului;

E. consideră că 

abordarea aleasă pentru a defini entitățile de interes public de dimensiuni mari nu ține seama 
de mărimile diferite ale piețelor naționale de audit ale statelor membre;

F. consideră că

nu există dovezi suficiente în sprijinul faptului că un regulament ar fi necesar pentru atingerea 
obiectivelor;

G. ia act de faptul că
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normele propuse cu privire la prestarea de alte servicii în afară de audit nu vor determina o 
îmbunătățire a calității auditării conturilor entităților de interes public, ci vor servi doar la 
denaturarea structurii pieței de audit;

H. consideră problematice

restricțiile asupra autonomiei camerelor de audit, precum și transferul ulterior al atribuțiilor 
către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe

I. consideră că 

evaluarea de impact nu include cheltuielile specifice pe care le vor suporta, în urma intrării în 
vigoare a regulamentului, auditorii, firmele de audit, autoritatea de supraveghere, entitățile de 
interes public și statele membre și, în general, nu oferă o analiză mai aprofundată a costurilor 
potențiale pentru fiecare stat membru în parte;

J. subliniază că

actuala Directivă 2006/43/CE include instrumente cu ajutorul cărora ar trebui să se realizeze 
obiectivele propuse, de creștere a calității auditurilor și consolidare a credibilității și fiabilității 
conturilor;

K. aprobă,

în conformitate cu articolul 6 din protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, anexat la tratatul de la Lisabona, avizul motivat privind propunerea de 
Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele specifice referitoare 
la auditul statutar al entităților de interes public (COM(2011)779);

L. încredințează

președintelui comisiei

sarcina de a informa președintele Consiliului Național al Republicii Slovace, viceprim-
ministrul și ministrul de finanțe al Republicii Slovace, Președintele Comisiei Europene, 
Președintele Parlamentului European și Președintele Consiliului Uniunii Europene cu privire 
la rezoluția adoptată.

semnături semnături
Dušan Švantner Ivan Štefanec
Kamil Homoľa Președintele comisiei
Verificatori

Aviz motivat

1. Efectuarea auditurilor în statele membre este strâns legată de mediul din fiecare dintre 
acestea. De aceea, specificul reglementărilor naționale în domenii precum fiscalitatea 
sau afacerile sociale sunt factori esențiali în configurarea piețelor naționale de audit. 
Abordarea adoptată în regulament, bazată pe armonizarea instrumentelor de 
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reglementare, nu ține seama de mărimile diferite ale statelor membre, și nici de 
structurile diferite ale piețelor lor. Considerăm că aplicarea instrumentelor propuse unor 
entități de diferite dimensiuni din UE este disproporționată. În plus, normele propuse cu 
privire la prestarea de alte servicii în afară de audit nu vor determina o îmbunătățire a 
calității auditării conturilor entităților de interes public - care constituie unul dintre 
obiectivele regulamentului - ci vor servi doar la denaturarea structurii pieței de audit.

2. Nu suntem de acord cu interzicerea oferirii altor servicii decât auditul, conform căreia 
auditorul statutar poate oferi un număr limitat de servicii, dintr-o listă exhaustivă de 
servicii de audit financiar conexe și servicii care ar putea genera un conflict de interese, 
numai cu aprobarea prealabilă a autorității competente sau a comisiei de audit.

3. Suntem împotriva cerințelor legate de rapoartele financiare anuale și de declarațiile 
anuale de venit. Impunerea unei verificări obligatorii de către un auditor depășește 
domeniul de aplicare al prezentului regulament, aceasta intrând sub incidența Directivei 
privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe 
ale anumitor tipuri de entități.

4. Legislația UE din acest domeniu - sub formă de directive - a fost implementată de 
statele membre fără probleme semnificative; mai mult, abordarea respectivă a asigurat 
realizarea obiectivelor fixate și luarea în considerare a specificului național. 
Reglementarea piețelor de audit conform propunerii de regulament privind auditul 
entităților de interes public va reduce capacitatea statelor membre de a reacționa în mod 
flexibil și eficace la condițiile economice naționale în schimbare.

5. Considerăm că restricționarea autonomiei camerelor de audit și transferul rezultant al 
competențelor, insuficient definite în regulament, către Autoritatea europeană pentru 
valori mobiliare și piețe, este un aspect problematic. Definiția competențelor de 
sancționare este și ea discutabilă.

6. Atragem atenția asupra expunerii de motive a propunerii de regulament, în care se 
afirmă că, în UE, auditurile ar trebui efectuate într-un cadru armonizat și pe baza unei 
abordări coordonate. Modificarea propusă, prin amplitudinea și forma sa, depășește 
sfera de aplicabilitate a cadrului astfel definit;  de aceea, considerăm că acțiunea UE 
este inadecvată și nenecesară. Afirmând aceasta, trimitem și la Protocolul nr. 25 privind 
exercitarea competențelor partajate, în care se prevede că sfera de exercitare a 
competențelor UE include doar acele elemente care sunt reglementate de actul în cauză 
al Uniunii și, prin urmare, nu include întregul domeniu.

7. Trimitem la hotărârea Curții Europene de Justiție în cauza C-376/98, în care se arată că 
articolul 100a alineatul (1) din Tratatul de instituire a Comunității Europene (actualul 
articol 114 din TFUE) nu poate fi interpretat în sensul că acesta conferă legiuitorului 
comunitar o putere generală de a reglementa piața internă, precum și că, pentru a 
justifica utilizarea articolului 100a ca temei juridic pentru adoptarea unor măsuri la 
nivelul UE, nu este suficient să se constate pur și simplu disparități între normele 
naționale sau un risc teoretic de împiedicare a exercitării libertăților fundamentale ori de 
denaturare a concurenței.

8. Noua definiție propusă pentru „entitățile de interes public de dimensiuni mari” (articolul 
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4) creează condiții inegale pentru entități de importanță echivalentă în fiecare stat 
membru prin valența lor de interes public, punând astfel sub semnul întrebării principiul 
securității juridice în privința normelor stabilite. De asemenea, se diminuează sfera 
competențelor statelor membre de a desemna și alte companii care ar putea intra sub 
incidența regulamentului.

9. Lipsa de claritate a propunerii de modificare este manifestă în articolul 10 alineatul (6), 
care conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în scopul adaptării listei 
„serviciilor conexe de audit financiar”.  Permiterea modificării acestor servicii ar putea 
avea un efect profund asupra efectuării auditurilor și ar submina astfel în mare măsură 
realizarea obiectivelor urmărite.

10. Evaluarea de impact nu include cheltuielile specifice pe care le vor suporta, în urma 
intrării în vigoare a regulamentului, auditorii, firmele de audit, autoritatea de 
supraveghere, entitățile de interes public și statele membre și, în general, nu oferă o 
analiză mai aprofundată a costurilor potențiale pentru fiecare stat membru în parte.


