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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

8. 2. 2012

OBVESTILO POSLANCEM
(20/2012)

Zadeva: Obrazloženo mnenje Državnega sveta Republike Slovaške o osnutku uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo 
subjektov javnega interesa
(COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
vsak nacionalni parlament v osmih tednih od datuma, ko mu je bil posredovan osnutek 
zakonodajnega akta, predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije pošlje 
obrazloženo mnenje, zakaj zadevni osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V prilogi vam v vednost pošiljamo obrazloženo mnenje Državnega sveta Republike Slovaške 
o zgoraj navedenem predlogu.
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PRILOGA

ODBOR ZA EVROPSKE ZADEVE DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVAŠKE

55. seja

Resolucija št. 197
Odbora za evropske zadeve Državnega sveta Republike Slovaške

z dne 2. februarja 2012

Odbor za evropske zadeve Državnega sveta Republike Slovaške

je razpravljal o osnutku uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih zahtevah v zvezi z 
obvezno revizijo subjektov javnega interesa COM(2011)0779 ter

A. poudarja, da

bi bilo treba revizijski trg regulirati ob spoštovanju nacionalnih zakonodaj držav članic;

B. je zaskrbljen

zaradi posledic uvajanja izčrpnega cenika za obvezno revizijo subjektov javnega interesa; 
poleg tega se ne strinja s prepovedjo izvajanja nerevizijskih storitev;

C. nasprotuje

zahtevam glede letnih finančnih poročil in letnih izkazov poslovnega izida;

D. se ne strinja

z obvezno menjavo revizijskih podjetij, ki bi nastopila z začetkom veljavnosti Uredbe;

E. meni, da

izbrani pristop k opredelitvi velikih subjektov javnega interesa ne upošteva različnih velikosti 
nacionalnih revizijskih trgov držav članic;

F. meni, da

ni dovolj dokazov, da bi za dosego ciljev potrebovali predpise v obliki uredbe;

G. ugotavlja, da

predlagana pravila o izvajanju nerevizijskih storitev ne bodo izboljšala kakovosti revizij 
računskih izkazov subjektov javnega interesa, temveč bodo zgolj izkrivila strukturo 
revizijskega trga;

H. meni, da

so omejitve samostojnosti revizijskih zbornic in posledičnega prenosa pooblastil na Evropski 
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organ za vrednostne papirje in trge problematične;

I. meni, da

ocena učinka ne našteje specifičnih stroškov, ki jih bodo po začetku veljavnosti te uredbe 
imeli revizorji, revizijska podjetja, nadzorni organi, subjekti javnega interesa ter posamezne 
države članice, ter na splošno ne vsebuje temeljitejše analize potencialnih stroškov 
posameznih držav članic;

J. poudarja, da

obstoječa Direktiva 2006/43/ES vsebuje instrumente, ki bi lahko dosegli želeni cilj, se pravi 
boljšo kakovost revizij in večjo verodostojnost in zanesljivost računovodskih izkazov;

K. potrjuje

obrazloženo mnenje o osnutku uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih zahtevah v 
zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa COM(2011)0779, v skladu s členom 6 
Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, priloženega Lizbonski 
pogodbi;

L. poziva

predsednika odbora,

naj o sprejeti resoluciji obvesti predsednika Državnega sveta Republike Slovaške, namestnika 
predsednika vlade in ministra za finance Republike Slovaške, predsednika Evropske komisije, 
predsednika Evropskega parlamenta in predsednika Evropskega sveta.

/podpisi/ /podpisi/
Dušan Švantner Ivan Štefanec
Kamil Homoľa predsednik odbora
preveritelja

Obrazloženo mnenje

1. Revizije v posameznih državah članicah so tesno povezane z nacionalnim okoljem. 
Državni predpisi na področjih, kot so obdavčitev in socialne zadeve, so zato ključni pri 
oblikovanju nacionalnih revizijskih trgov. Pristop, ki ga določa uredba in ki temelji na 
usklajevanju instrumentov, ne upošteva različnih velikosti držav članic in različnih 
struktur njihovih trgov. Menimo, da uporaba predlaganih instrumentov za subjekte 
različnih velikosti po vseh EU ni sorazmerna. Poleg tega predlagana pravila o izvajanju 
nerevizijskih storitev ne bodo izboljšala kakovosti revizij računskih izkazov subjektov 
javnega interesa, kar je eden od cilje uredbe, temveč bodo zgolj izkrivila strukturo 
revizijskega trga.

2. Ne strinjamo se s prepovedjo izvajanja nerevizijskih storitev, v skladu s katero lahko 
uradni revizor izvaja omejeno število storitev z izčrpnega seznama povezanih storitev 
finančne revizije in storitev, ki bi lahko sprožile konflikt interesov, le ob predhodnem 
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dovoljenju pristojnega organa ali revizijske komisije.

3. Nasprotuje zahtevam glede letnih finančnih poročil in letnih izkazov poslovnega izida. 
Obvezno preverjanje s strani revizorja presega okvir uredbe, saj to ureja Direktiva o 
letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih 
poročilih nekaterih oblik podjetij.

4. Države članice so obstoječo zakonodajo EU na tem področju (v obliki direktiv) začele 
izvajati brez večjih težav; takšen pristop je zagotovil, da so bili cilji doseženi ob 
upoštevanju nacionalnih posebnosti. Ureditev revizijskih trgov s predlagano uredbo o 
reviziji subjektov javnega interesa bo zmanjšala sposobnost držav članic za 
prilagodljivo in učinkovito odzivanje na spreminjajoče se gospodarske razmere v 
posameznih državah.

5. Menimo, da so omejitve samostojnosti revizijskih zbornic in posledični prenos 
pooblastil, ki ga uredba ne opredeli dovolj natančno, na Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge problematični. Sporna je tudi opredelitev pooblastil za sankcije.

6. Opozarjamo na obrazložitveni memorandum k osnutku uredbe, po katerem naj bi bile 
revizije v EU izvajale v usklajenem okviru in na podlagi usklajenega pristopa. Predlog 
spremembe v zdajšnji obliki in obsegu presega predlagani okvir, zato menimo, da je ta 
predlog EU neprimeren in nepotreben. Pri tej oceni se sklicujemo tudi na Protokol (št. 
25) o izvajanju deljenih pristojnosti, ki določa, da obseg izvajanja pristojnosti EU 
zajema le elemente, ki jih ureja zadevni akt Unije, in torej ne zajema celotnega 
področja.

7. Sklicujemo se na sodbo Sodišča Evropske unije v zadevi št. C-376/98, po kateri člena 
100a(1) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (zdaj člen 114 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije) ni mogoče razlagati, kot da bi normodajalcu Skupnosti dajal splošno 
pristojnost za urejanje notranjega trga, ter da za upravičitev izbire člena 100 A kot 
pravne podlage ni dovolj preprosta ugotovitev razlik med nacionalnimi zakonodajami in 
abstraktna nevarnost ovir za temeljne svoboščine ali iz njih izhajajočih izkrivljenosti 
konkurence.

8. Predlog spremembe opredelitve velikih subjektov javnega interesa v členu 4 ustvarja 
neenake konkurenčne pogoje za subjekte primerljivega pomena za posamezne države 
članice glede na to, da so ti subjekti v javnem interesu, kar krši načelo pravne varnosti 
veljavnih predpisov. To tudi manjša pristojnosti držav članic pri določanju drugih 
podjetij, za katera bi veljala ta uredba.

9. Nejasnost osnutka spremembe ponazarja člen 10(6), ki pooblašča Komisijo za 
sprejemanje delegiranih aktov za prilagoditev seznama "povezanih storitev finančne 
revizije". Prilagajanje teh storitev bi lahko imelo daljnosežne posledice za izvajanje 
revizij in bi tako odločilno otežilo doseganje zastavljenih ciljev.

10. Ocena učinka ne našteje specifičnih stroškov, ki jih bodo po začetku veljavnosti te 
uredbe imeli revizorji, revizijska podjetja, nadzorni organi, subjekti javnega interesa ter 
posamezne države članice, ter na splošno ne vsebuje temeljitejše analize potencialnih 
stroškov posameznih držav članic.


