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Utskottet för rättsliga frågor

8.2.2012

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
(20/2012)

Ärende: Motiverat yttrande från Republiken Slovakiens parlament (Nationalrådet) över 
förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda krav 
avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse
(COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från Republiken Slovakiens parlament 
(Nationalrådet) över ovannämnda förslag.
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BILAGA

REPUBLIKEN SLOVAKIENS PARLAMENT

UTSKOTTET FÖR EUROPAFRÅGOR

55:e sammanträdet

197

Resolution

från utskottet för Europafrågor i Republiken Slovakiens parlament

av den 2 februari 2012

Utskottet för Europafrågor i Republiken Slovakiens parlament

har diskuterat förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda krav 
avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse (COM(2011)0779).

A. Utskottet understryker att

regleringen av revisionsmarknaden ska genomföras med respekt för den nationella 
lagstiftningen i de olika medlemsstaterna.

B. Utskottet uttrycker sin oro över

följderna av att införa en uttömmande förteckning över avgifter för lagstadgad revision av 
företag av allmänt intresse, och motsätter sig dessutom förbudet att tillhandahålla andra 
tjänster än revision.

C. Utskottet motsätter sig

kraven på den årliga redovisningen och den årliga resultaträkningen.

D. Utskottet ogillar

det obligatoriska bytet av revisionsföretag, vilket är tänkt att införas när förslaget till 
förordning träder i kraft.

E. Utskottet anser att

det förfarande som valts för att definiera stora företag av allmänt intresse inte tar hänsyn till
variationen i storlek på de enskilda medlemsstaternas nationella revisionsmarknader.

F. Utskottet anser att

det saknas tillräckliga belägg för att det krävs en reglering i form av en förordning för att 
uppnå målen.
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G. Utskottet konstaterar att

de föreslagna bestämmelserna för tillhandahållande av andra tjänster än revision inte bidrar 
till högre kvalitet på revisionen av årsbokslut för företag av allmänt intresse, utan kommer i 
slutändan att påverka enbart strukturen på revisionsmarknaden.

H. Utskottet ser det som problematiskt att

revisionsbyråernas självbestämmande begränsas och att deras befogenheter därigenom 
förskjuts till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

I. Utskottet är av åsikten att

konsekvensbedömningen inte tar upp de konkreta kostnader som efter att förordningen trätt i 
kraft kommer att uppstå för revisorer, revisionsföretag, tillsynsmyndigheten och företag av 
allmänt intresse, för enskilda medlemsstater, och generellt saknas en grundläggande analys av 
de potentiella kostnaderna för enskilda medlemsstater.

J. Utskottet understryker att

nuvarande direktiv 2006/43/EG innehåller instrument som borde kunna bidra till att uppnå det 
eftersträvade målet att öka kvaliteten på revisionen och att stärka trovärdigheten och 
tillförlitligheten på årsboksluten.

K. Utskottet antar,

i enlighet med artikel 6 i protokoll nr 2 till Lissabonfördraget om tillämpning av 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, det motiverade yttrandet över förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda krav avseende lagstadgad revision av 
företag av allmänt intresse (COM(2011)0779).

L. Utskottet uppdrar

åt utskottets ordförande

att meddela det slovakiska parlamentets talman, Republiken Slovakiens vice premiärminister 
och finansminister, Europeiska kommissionens ordförande, Europaparlamentets talman och 
Europeiska rådets ordförande om att denna resolution har antagits.

Dušan Švantner Ivan Štefanec

Kamil Homoľa utskottets ordförande

kontrollant

Motiverat yttrande:
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1. Revisionsarbetet i varje medlemsstat är tätt knutet till den nationella kontexten. 
Särdragen i de nationella bestämmelserna på områden som skatter eller sociala frågor är 
avgörande när de nationella revisionsmarknaderna skapas. Förordningens strategi att 
göra instrumenten för reglering enhetliga tar inte hänsyn till att medlemsländerna och 
strukturerna på deras marknader är olika stora. Vi anser att tillämpningen av de 
föreslagna instrumenten över hela EU på företag av olika storlek är illa avvägd. 
Dessutom bidrar inte de föreslagna bestämmelserna för tillhandahållandet av andra 
tjänster än revision till högre kvalitet på revision av årsbokslut för företag av allmänt 
intresse, vilket är ett av förordningens syften, utan påverkar i slutändan bara strukturen 
på revisionsmarknaden.

2. Vi samtycker inte till förbudet mot att tillhandahålla andra tjänster än revision, 
varigenom det fastställs en uttömmande förteckning över relaterade finansiella 
revisionstjänster som kan orsaka intressekonflikter och där den lagstadgade revisorn 
enbart kan erbjuda dessa tjänster på grundval av ett tidigare godkännande från 
vederbörligt organ eller revisionskommitté.

3. Vi tar även avstånd från kraven på den årliga redovisningen och den årliga 
resultaträkningen. En obligatorisk revisorskontroll går utöver förordningens 
tillämpningsområde, eftersom detta regleras av direktivet om årsbokslut, sammanställda 
redovisningar och rapporter i vissa typer av företag.

4. Hittills har EU-lagar i form av direktiv och deras införlivande i medlemsstaterna inte 
orsakat några större problem, utan de har tvärtom sett till att de uppsatta målen uppfyllts 
och dessutom bidragit till att nationella särdrag på det lagstiftningsområde det gällt har 
beaktats. Regleringen av revisionsmarknaderna enligt den föreslagna förordningen i 
fråga om revision av företag av allmänt intresse minskar EU-medlemsstaternas förmåga 
att reagera på förändrade ekonomiska villkor på ett flexibelt och effektivt sätt.

5. Vi betraktar även begränsningen av revisionsbyråernas självbestämmande, och den 
förskjutning av befogenheter till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten 
som detta medför, som problematisk. Definitionen av sanktionsbefogenheter är alltjämt 
en öppen fråga.

6. Vi påpekar också att det i motiveringen till den föreslagna förordningen står att 
revisionerna bör harmoniseras på EU-nivå och att de bör ske inom ramen för en 
samordnad strategi. Genom sin omfattning och utformning går den föreslagna 
regleringen utöver den fastställda ramen och vi anser därför att EU:s handlande är 
olämpligt och överskrider gränsen för vad som är nödvändigt. Vi utgår i denna 
bedömning även från lydelsen i protokoll nr 25 om utövandet av delade befogenheter, 
enligt vilket EU:s befogenheter på ett visst område endast ska omfatta de delar som 
styrs av unionsakten i fråga och således inte omfatta hela området.

7. Vi stöder oss också på EU-domstolens dom i mål C-376/98, där det konstateras att 
artikel 100a.1 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nuvarande 
artikel 114 i EUF-fördraget) inte kan tolkas som att den ger EU allmän befogenhet att 
reglera den inre marknaden, och vidare att det som skäl för att tillämpa denna artikel 
som rättslig grund för att vidta åtgärder på EU-nivå inte räcker att enbart konstatera 
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skillnader mellan medlemsstaternas lagstiftning eller en abstrakt risk för att det 
uppkommer hinder för de grundläggande friheterna eller brott mot konkurrensvillkoren.

8. Innebörden av begreppet ”stora företag av allmänt intresse” (artikel 4) som anges i den 
föreslagna ändringen ger orättvisa förfaranden för företag med lika stor betydelse för de 
enskilda medlemsstaterna vad gäller allmänt intresse, varigenom principen om rättslig 
säkerhet äventyras vad gäller fastställda regler. Detta kringskär också medlemsstaternas 
nuvarande befogenheter när det gäller att utse andra företag som skulle ha omfattats av 
förordningen.

9. Tvetydigheten i den föreslagna förordningen framgår också av artikel 10.6, som ger 
kommissionen befogenhet att anta en delegerad akt i syfte att anpassa förteckningen 
över ”relaterade finansiella revisionstjänster”. Att tillåta reglering av sådana tjänster kan 
på ett avgörande sätt påverka revisionsarbetet, och samtidigt avsevärt underminera de 
eftersträvade målen.

10. Konsekvensbedömningen tar inte upp de konkreta kostnader som efter att förordningen 
trätt i kraft kommer att uppstå för revisorer, revisionsföretag, tillsynsmyndigheten och 
företag av allmänt intresse, för enskilda medlemsstater, och generellt saknas en 
grundläggande analys av de potentiella kostnaderna för enskilda medlemsstater.


