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Módosítás 9
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A könyvvizsgáló cégek növekedése
érdekében a tagállamoknak lehetővé kell 
tenniük számukra azt, hogy külső tőkéhez 
jussanak. Emiatt a tagállamok a 
továbbiakban nem írhatják elő, hogy egy 
könyvvizsgáló cég tőkéjének vagy 
szavazati jogainak egy minimális 
hányadát jog szerinti könyvvizsgálók vagy 
könyvvizsgáló cégek birtokolják, feltéve, 
hogy az ügyviteli szerv tagjainak többsége 
valamely tagállamban jóváhagyott 
könyvvizsgáló cég, vagy jó hírnévvel 
rendelkező jog szerinti könyvvizsgáló.

törölve

Or. en

Indokolás

Csorbíthatja a könyvvizsgáló cég függetlenségét, ha a cégben a szavazati jogok többsége és a 
befektetések harmadik személyek kezében vannak. Az e tekintetben fennálló szabályokat ezért 
nem szabad megváltoztatni.

Módosítás 10
Krišjānis Kariņš

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Unión belül fontos a magas 
színvonalú jog szerinti könyvvizsgálatok 
biztosítása. Ezért valamennyi jog szerinti 
könyvvizsgálatot a Könyvvizsgálók 
Nemzetközi Szövetsége (IFAC) által a 
Clarity-projekt keretében 2009-ben kiadott 
nemzetközi könyvvizsgálati standardok 

(7) Az Unión belül fontos a magas 
színvonalú jog szerinti könyvvizsgálatok 
biztosítása. Ezért valamennyi jog szerinti 
könyvvizsgálatot a Könyvvizsgálók 
Nemzetközi Szövetsége (IFAC) által a 
Clarity-projekt keretében 2009-ben kiadott 
nemzetközi könyvvizsgálati standardok 
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alapján kell végezni, amennyiben azok a 
jog szerinti könyvvizsgálat szempontjából 
relevánsak. A tagállamok csak akkor
vezethetnek be további tagállami 
könyvvizsgálati eljárásokat vagy
követelményeket, ha azok az éves vagy 
konszolidált pénzügyi kimutatások jog 
szerinti könyvvizsgálata hatókörével 
kapcsolatos konkrét tagállami jogszabályi 
követelményekből erednek, vagyis csak 
akkor, ha e követelményeket az elfogadott 
nemzetközi könyvvizsgálati standardok 
nem tartalmazzák, valamint ha 
hozzájárulnak az éves pénzügyi 
kimutatások és konszolidált pénzügyi 
kimutatások hitelességéhez és 
minőségéhez, továbbá az uniós közjót 
szolgálják. A Bizottságnak továbbra is 
részt kell vennie az IFAC nemzetközi 
könyvvizsgálati standardjainak tartalmát, 
valamint elfogadási folyamatát nyomon 
követő munkában.

alapján kell végezni, amennyiben azok a 
jog szerinti könyvvizsgálat szempontjából 
relevánsak. A tagállamok elállnak a
további tagállami könyvvizsgálati 
eljárások vagy követelmények 
bevezetésétől, azzal a kitétellel, hogy ez 
megengedhető abban az esetben, ha azok 
az éves vagy konszolidált pénzügyi 
kimutatások jog szerinti könyvvizsgálata 
hatókörével kapcsolatos konkrét tagállami 
jogszabályi követelményekből erednek, 
vagyis csak akkor, ha e követelményeket 
az elfogadott nemzetközi könyvvizsgálati 
standardok nem tartalmazzák, valamint ha 
hozzájárulnak az éves pénzügyi 
kimutatások és konszolidált pénzügyi 
kimutatások hitelességéhez és 
minőségéhez, továbbá az uniós közjót 
szolgálják. A Bizottságnak továbbra is 
részt kell vennie az IFAC nemzetközi 
könyvvizsgálati standardjainak tartalmát, 
valamint elfogadási folyamatát nyomon 
követő munkában.

Or. lv

Módosítás 11
Krišjānis Kariņš

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Egyes tagállamok a kisvállalkozások 
jog szerinti könyvvizsgálatát pénzügyi 
kimutatásaik korlátozott felülvizsgálatával 
váltották fel. E tagállamok számára 
lehetővé kell tenni ennek a gyakorlatnak a 
folytatását annak előírása helyett, hogy a 
kisvállalkozásokra a könyvvizsgálati 
standardokat arányosan kelljen alkalmazni.

(14) Egyes tagállamok a kisvállalkozások 
jog szerinti könyvvizsgálatát pénzügyi 
kimutatásaik korlátozott felülvizsgálatával 
váltották fel. E tagállamok számára 
lehetővé kell tenni ennek a gyakorlatnak a 
folytatását annak előírása helyett, hogy a 
kisvállalkozásokra a könyvvizsgálati 
standardokat arányosan kelljen alkalmazni.
Azoknak a tagállamoknak, amelyek 
területén még mindig előírás a 
kisvállalkozások kötelező könyvvizsgálata, 
mérlegelniük kell annak lehetőségét, hogy 
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ennek helyébe a kisvállalkozások 
pénzügyi kimutatásainak korlátozott 
felülvizsgálata lépjen.

Or. lv

Módosítás 12
Jean-Pierre Audy
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – a pont
2006/43/EK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kisvállalkozások önkéntesen 
végeztetik el;

c) önkéntesen végeztetik el;

Or. fr

Módosítás 13
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – d pont
2006/43/EK irányelv
2 cikk – 13 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a 2011/61/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv(*****) 4. cikke (1) 
bekezdésének k) pontjában meghatározott 
uniós alternatív befektetési alapok (ABA);

törölve

Or. en

Indokolás

Ezek a jogalanyok nem hétköznapi vállalkozások, hanem befektetési eszközök, amelyeket 
letétkezelő bankok hoztak létre (utóbbiaknak továbbra is közérdeklődésre számot tartó 
jogalanyoknak kell maradniuk az f) és i) pontok alapján), ezért nem sorolhatók a 
közérdeklődésre számot tartó jogalanyok közé. Ezen túlmenően e jogalanyok könyvvizsgálata 
iránt meglehetősen csekély a közérdeklődés, nem utolsósorban azért, mert szigorú nemzeti 
szabályozás vonatkozik rájuk, ezért könyvvizsgálatuk közérdeklődésre számot tartó 
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jogalanyokként csekély hozzáadott értékkel bír, költségét és a vele járó adminisztratív terhet 
tekintve pedig aránytalan.

Módosítás 14
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – d pont
2006/43/EK irányelv 
2 cikk – 13 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a 2009/65/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv(******) 1. cikkének (2) 
bekezdésében meghatározott átruházható 
értékpapírokkal foglalkozó kollektív 
befektetési vállalkozások (ÁÉKBV);

törölve

Or. en

Indokolás

Ezek a jogalanyok nem hétköznapi vállalkozások, hanem befektetési eszközök, amelyeket 
letétkezelő bankok hoztak létre (utóbbiaknak továbbra is közérdeklődésre számot tartó 
jogalanyoknak kell maradniuk az f) és i) pontok alapján), ezért nem sorolhatók a 
közérdeklődésre számot tartó jogalanyok közé. Ezen túlmenően e jogalanyok könyvvizsgálata 
iránt meglehetősen csekély a közérdeklődés, nem utolsósorban azért, mert szigorú nemzeti 
szabályozás vonatkozik rájuk, ezért könyvvizsgálatuk közérdeklődésre számot tartó 
jogalanyokként csekély hozzáadott értékkel bír, költségét és a vele járó adminisztratív terhet 
tekintve pedig aránytalan.

Módosítás 15
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – b pont – iii alpont
2006/43/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok e pontokkal kapcsolatban 
további feltételeket nem állapíthatnak 
meg. A tagállamok nem írhatják elő, hogy 

törölve
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egy könyvvizsgáló cég tőkéjének vagy 
szavazati jogainak bizonyos hányadát jog 
szerinti könyvvizsgálók vagy 
könyvvizsgáló cégek birtokolják.

Or. en

Indokolás

Csorbíthatja a könyvvizsgáló cég függetlenségét, ha a cégben a szavazati jogok többsége és a 
befektetések harmadik személyek kezében vannak. Az e tekintetben fennálló szabályokat ezért 
nem szabad megváltoztatni.

Módosítás 16
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont
2006/43/EK irányelv
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 32. cikkben említett illetékes 
hatóságok eljárásokat alakítanak ki a más 
tagállamban jóváhagyott, jog szerinti 
könyvvizsgálók jóváhagyására. Ezek az 
eljárások megfelelnek a 2005/36/EK 
irányelv 11. és 12. cikkének, és nem 
léphetik túl az említett irányelv 13. és 14. 
cikkében foglalt követelmények hatályát.

(1) A tagállamok eljárásokat alakítanak ki 
a más tagállamban jóváhagyott, jog szerinti 
könyvvizsgálók jóváhagyására. Ezek az 
eljárások megfelelnek a 2005/36/EK 
irányelv 11. és 12. cikkének, és nem 
léphetik túl az említett irányelv 13. és 14. 
cikkében foglalt követelmények hatályát.

Or. fr

Módosítás 17
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont
2006/43/EK irányelv
14 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különbözeti vizsgát az érintett 
tagállamban alkalmazandó nyelvi 
szabályok által megengedett nyelvek 
egyikén kell lebonyolítani. A különbözeti 
vizsga csak a jog szerinti 
könyvvizsgálónak az érintett tagállam 
törvényeivel és rendeleteivel kapcsolatos 
megfelelő ismereteire terjed ki, 
amennyiben ezek az ismeretek a jog 
szerinti könyvvizsgálatra vonatkoznak.

A különbözeti vizsgát az érintett tagállam 
hivatalos nyelveinek egyikén kell 
lebonyolítani. A különbözeti vizsga csak a 
jog szerinti könyvvizsgálónak az érintett 
tagállam törvényeivel és rendeleteivel 
kapcsolatos megfelelő ismereteire terjed ki, 
amennyiben ezek az ismeretek a jog 
szerinti könyvvizsgálatra vonatkoznak.

Or. ro

Módosítás 18
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 12 pont
2006/43/EK irányelv
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
»nemzetközi könyvvizsgálati standardok« 
az International Federation of Accountants 
(Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége –
IFAC) által a Clarity-projekt keretében 
2009-ben kiadott nemzetközi 
könyvvizsgálati standardok (International 
Standards on Auditing – ISA) és a 
kapcsolódó állásfoglalások és standardok, 
amennyiben azok a jog szerinti 
könyvvizsgálat szempontjából relevánsak.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
»nemzetközi könyvvizsgálati standardok« 
az International Federation of Accountants 
(Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége –
IFAC) által elfogadott és kiadott 
nemzetközi könyvvizsgálati standardok 
(International Standards on Auditing –
ISA) és a kapcsolódó állásfoglalások és 
standardok, amennyiben azok a jog szerinti 
könyvvizsgálat szempontjából relevánsak 
és elérhetőek az Európai Unió 
munkanyelvein.

Or. fr

Módosítás 19
Eija-Riitta Korhola
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Irányelvre irányuló javaslat1 cikk – 15 pont – b pont
2006/43/EK irányelv
32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóság a közfelügyeleti 
rendszer irányításában való részvételt 
lehetővé teheti olyan nem gyakorló 
szakemberek számára, akik a jog szerinti 
könyvvizsgálat területén releváns 
ismeretekkel rendelkeznek, feltéve, hogy 
az ilyen szakembereket független és 
átlátható jelölési eljárás útján választják ki. 
Gyakorló szakember a közfelügyeleti 
rendszer irányításában nem vehet részt.

(3) Az illetékes hatóság a közfelügyeleti 
rendszer irányításában való részvételt 
lehetővé teheti olyan nem gyakorló 
szakemberek számára, akik a jog szerinti 
könyvvizsgálat területén releváns 
ismeretekkel rendelkeznek, feltéve, hogy 
az ilyen szakembereket független és 
átlátható jelölési eljárás útján választják ki. 
A tagállamok azonban a gyakorló 
szakemberek egy kis része számára 
lehetővé tehetik, hogy részt vegyenek a 
közfelügyeleti rendszer irányításában.

Or. en

Módosítás 20
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 15 pont – d pont
2006/43/EK irányelv
32 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóság jogosult arra, hogy 
szükség esetén vizsgálatokat 
kezdeményezzen és folytasson a jog 
szerinti könyvvizsgálókkal és 
könyvvizsgáló cégekkel szemben, valamint 
arra, hogy megfelelő intézkedést 
alkalmazzon. Megfelelő erőforrásokkal 
kell rendelkeznie az ilyen vizsgálatok 
kezdeményezéséhez és lefolytatásához.

Az illetékes hatóság jogosult arra, hogy 
szükség esetén vizsgálatokat
kezdeményezzen és folytasson a jog 
szerinti könyvvizsgálókkal és 
könyvvizsgáló cégekkel szemben, valamint 
arra, hogy megfelelő intézkedést 
alkalmazzon. Megfelelő erőforrásokkal 
kell rendelkeznie az ilyen vizsgálatok 
kezdeményezéséhez és lefolytatásához, 
amelyek származhatnak a jog szerinti 
könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek 
kötelező, a könyvvizsgálói 
tevékenységükkel arányos 
hozzájárulásaiból.
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Or. fr

Módosítás 21
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 15 pont – e pont
2006/43/EK irányelv
32 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az illetékes hatóságnak átláthatónak 
kell lennie. Ez magában foglalja az éves 
munkaprogramok és tevékenységi 
jelentések közzétételét.

(6) Az illetékes hatóság tevékenységének
átláthatónak kell lennie. Ez magában 
foglalja az éves munkaprogramok és 
tevékenységi jelentések közzétételét.

Or. ro

Módosítás 22
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 16 pont
2006/43/EK irányelv
32 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 32. cikkben említett 
illetékes hatóság számára kizárólag az 
olyan feladatok más, jogszabály alapján 
kijelölt hatóságra vagy szervre való 
átruházását engedélyezhetik, amelyek a jog 
szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló 
cégek jóváhagyásával és nyilvántartásba 
vételével függenek össze. Más hatóság 
vagy szerv csak az illetékes hatóság által 
kifejezetten átruházott feladatot végezhet. 
Az átruházás során meg kell határozni az 
átruházott feladatokat, valamint azok 
elvégzésének feltételeit. A hatóságokat 
vagy szerveket az összeférhetetlenség 
kizárásával kell megszervezni. Az ezen 

A tagállamok a 32. cikkben említett 
illetékes hatóság számára engedélyezhetik 
bizonyos feladatok más, jogszabály alapján 
kijelölt hatóságra vagy szervre való 
átruházását. Más hatóság vagy szerv csak 
az illetékes hatóság által kifejezetten 
átruházott feladatot végezhet. Az átruházás 
során meg kell határozni az átruházott 
feladatokat, valamint azok elvégzésének 
feltételeit. A hatóságokat vagy szerveket az 
összeférhetetlenség kizárásával kell 
megszervezni. Az ezen irányelv és az 
irányelv alapján elfogadott végrehajtási 
intézkedések betartásának felügyeletével 
kapcsolatos végleges felelősség a feladatot 
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irányelv és az irányelv alapján elfogadott 
végrehajtási intézkedések betartásának 
felügyeletével kapcsolatos végleges 
felelősség a feladatot átruházó illetékes 
hatóságot terheli.

átruházó illetékes hatóságot terheli.

Or. en

Indokolás

A számos tagállamban jelenleg létező decentralizált ellenőrző rendszerek lehetővé tétele 
érdekében az illetékes hatóságnak – központi szerepe és illetékessége megtartása mellett –
képesnek kell lennie bizonyos feladatok átruházására más hatóságokra vagy szervekre.

Módosítás 23
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 17 a pont (új)
2006/43/EK irányelv
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. A 37. cikk (1) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(1) A jog szerinti könyvvizsgálót vagy 
könyvvizsgáló céget a részvényesek 
általános közgyűlése vagy a vizsgált 
jogalany tagjai jelölik ki az első megbízás 
keretében, amely nem lehet rövidebb 
három évnél.”

Or. en

Indokolás

A kezdeti megbízás hosszabb időtartama növeli a könyvvizsgáló függetlenségét.

Módosítás 24
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 25 pont 
2006/43/EK irányelv
48 a cikk – 2 bekezdés (új)



PE498.009v01-00 12/12 AM\916376HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság [ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontja]-tól/-től 
határozatlan időre szóló felhatalmazást 
kap a 8. cikk (3) bekezdésében, a 22. cikk 
(4) bekezdésében, a 26. cikk (3) 
bekezdésében, a 29. cikk (2) bekezdésében, 
a 36. cikk (7) bekezdésében, a 45. cikk (6) 
bekezdésében, a 46. cikk (2) bekezdésében,
a 47. cikk (3) bekezdésében, valamint a 47. 
cikk (5) bekezdésében említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.

(2) A Bizottság [ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontja]-tól/-től öt 
évre szóló felhatalmazást kap a 8. cikk (3) 
bekezdésében, a 22. cikk (4) bekezdésében, 
a 26. cikk (3) bekezdésében, a 29. cikk (2) 
bekezdésében, a 36. cikk (7) bekezdésében, 
a 45. cikk (6) bekezdésében, a 46. cikk (2) 
bekezdésében, a 47. cikk (3) bekezdésében, 
valamint a 47. cikk (5) bekezdésében 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására.

A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időtartam vége előtt jelentést készít 
a felhatalmazásról. A felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra, 
kivéve, ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács – legkésőbb az adott időtartam 
vége előtt három hónappal – kifogást emel 
a meghosszabbítás ellen.
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Módosítás 25
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Az irányelv kodifikációja

A jelen irányelv a hatálybalépését követő 
három hónapon belül kodifikálásra kerül 
azzal az irányelvvel, amelyet módosít.
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