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Módosítás 97
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ha a jog szerinti könyvvizsgálók, 
könyvvizsgáló cégek vagy hálózatuk tagjai 
a vizsgált jogalany részére a jog szerinti 
könyvvizsgálaton kívüli szolgáltatást 
nyújtanak, az veszélyeztetheti 
függetlenségüket. Emiatt indokolt annak 
tiltása, hogy a jog szerinti könyvvizsgálók, 
könyvvizsgáló cégek vagy hálózatuk tagjai 
a vizsgált jogalanyok részére nem 
könyvvizsgálói szolgáltatásokat 
nyújtsanak. A valamely társaság részére 
nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat 
nyújtó könyvvizsgáló cég az adott társaság 
jog szerinti könyvvizsgálatát nem 
végezheti, ami szűkíti a jog szerinti 
könyvvizsgálat elvégzésére rendelkezésre 
álló könyvvizsgáló cégek körét, különösen 
a nagyméretű, közérdeklődésre számot 
tartó jogalanyok könyvvizsgálata esetében, 
amelynek a piaca koncentrált.
Következésképpen annak érdekében, hogy 
legyen minimális számú könyvvizsgáló 
cég, amely a nagyméretű, közérdeklődésre 
számot tartó jogalanyok részére 
könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújthat, 
indokolt annak előírása, hogy a jelentős 
méretű könyvvizsgáló cégek szakmai 
tevékenységüket a jog szerinti 
könyvvizsgálat végzésére összpontosítsák, 
és ne nyújthassanak a jog szerinti 
könyvvizsgálati feladataikhoz nem 
kapcsolódó egyéb, például tanácsadási 
szolgáltatást.

(11) Ha a jog szerinti könyvvizsgálók, 
könyvvizsgáló cégek vagy hálózatuk tagjai 
a vizsgált jogalany részére a jog szerinti 
könyvvizsgálaton kívüli szolgáltatást 
nyújtanak, az veszélyeztetheti 
függetlenségüket. Emiatt indokolt annak 
tiltása, hogy a jog szerinti könyvvizsgálók, 
könyvvizsgáló cégek vagy hálózatuk tagjai 
a vizsgált jogalanyok részére nem 
könyvvizsgálói szolgáltatásokat 
nyújtsanak. A valamely társaság részére 
nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat 
nyújtó könyvvizsgáló cég az adott társaság 
jog szerinti könyvvizsgálatát nem 
végezheti, ami szűkíti a jog szerinti 
könyvvizsgálat elvégzésére rendelkezésre 
álló könyvvizsgáló cégek körét, különösen 
a nagyméretű, közérdeklődésre számot 
tartó jogalanyok könyvvizsgálata esetében, 
amelynek a piaca koncentrált.
Következésképpen annak érdekében, hogy 
legyen minimális számú könyvvizsgáló 
cég, amely a nagyméretű, közérdeklődésre 
számot tartó jogalanyok részére 
könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújthat, 
indokolt annak előírása, hogy a jelentős
méretű könyvvizsgáló cégek szakmai 
tevékenységüket vagy a jog szerinti 
könyvvizsgálat végzésére összpontosítsák, 
és ne nyújthassanak a jog szerinti 
könyvvizsgálati feladataikhoz nem 
kapcsolódó egyéb, például tanácsadási 
szolgáltatást, vagy – amennyiben 
tevékenységi körüket bővíteni kívánják –, 
más könyvvizsgáló cégekkel partnerségre 
lépve végezzenek közös auditálást.

Or. en
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Módosítás 98
Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A jog szerinti könyvvizsgálat 
eredményeit az érdekeltek számára a 
könyvvizsgálói jelentésben kell bemutatni.
Az érdekelteknek a vizsgált jogalany 
pénzügyi kimutatásai iránti nagyobb 
bizalma érdekében különösen fontos, hogy 
a könyvvizsgálói jelentés megalapozott és 
kellően alátámasztott legyen, továbbá 
tartalmazzon a végzett könyvvizsgálatra 
vonatkozó további információkat. A 
könyvvizsgálói jelentésnek elégséges 
mértékben ismertetnie kell a 
könyvvizsgálat során alkalmazott 
módszertant, különösen azt, hogy a mérleg 
mekkora részét ellenőrizték közvetlenül, 
illetve az ellenőrzés milyen mértékben 
alapult rendszer- és megfelelőségi teszten; 
a könyvvizsgálat elvégzése során 
alkalmazott lényegességi szinteket;

(19) A jog szerinti könyvvizsgálat 
eredményeit az érdekeltek számára a 
könyvvizsgálói jelentésben kell bemutatni.
Az érdekelteknek a vizsgált jogalany 
pénzügyi kimutatásai iránti nagyobb 
bizalma érdekében különösen fontos, hogy 
a könyvvizsgálói jelentés megalapozott és 
kellően alátámasztott legyen, továbbá 
tartalmazzon a végzett könyvvizsgálatra 
vonatkozó, a vizsgált jogalanyt érintő
további információkat. A könyvvizsgálói 
jelentésnek elégséges mértékben 
ismertetnie kell a könyvvizsgálat során 
alkalmazott módszertant, különösen azt, 
hogy a mérleg mekkora részét ellenőrizték 
közvetlenül, illetve az ellenőrzés milyen 
mértékben alapult rendszer- és 
megfelelőségi teszten; a könyvvizsgálat 
elvégzése során alkalmazott lényegességi 
szinteket;

Or. lv

Módosítás 99
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) az éves és konszolidált pénzügyi 
kimutatásokban előforduló lényeges hibás 
állítás kockázatának fő területeit; azt, hogy 
a jog szerinti könyvvizsgálat célja csalás 
felderítése volt-e, valamint korlátozott 

(20) az éves és konszolidált pénzügyi 
kimutatásokban előforduló lényeges hibás 
állítás kockázatának fő területeit; azt, hogy 
a jog szerinti könyvvizsgálat célja csalás 
felderítése volt-e, valamint korlátozott 
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vagy elutasító záradék, illetve a 
véleménynyilvánítás elutasítása esetén a 
döntés indokolását. A jog szerinti 
könyvvizsgálat értékét a vizsgált jogalany 
számára különösen növelné a 
kommunikáció erősítése a jog szerinti 
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég, 
valamint az audit bizottság között. A jog 
szerinti könyvvizsgálat során folytatott 
rendszeres párbeszéden túl fontos, hogy a 
jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég a jog szerinti 
könyvvizsgálat eredményeit tartalmazó 
részletesebb kiegészítő jelentést nyújtson 
be az audit bizottságnak. Lehetővé kell 
tenni, hogy a részletes kiegészítő jelentést a 
közérdeklődésre számot tartó jogalanyok 
felügyeletei megismerhessék, azonban az 
nyilvánosságra nem hozható.

vagy elutasító záradék, illetve a 
véleménynyilvánítás elutasítása esetén a 
döntés indokolását. Ezáltal javulna az 
átláthatóság, az elszámoltathatóság és a 
szakmai etika színvonala. A jog szerinti 
könyvvizsgálat értékét a vizsgált jogalany 
számára különösen növelné a 
kommunikáció erősítése a jog szerinti 
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég, 
valamint az audit bizottság között. A jog 
szerinti könyvvizsgálat során folytatott 
rendszeres párbeszéden túl fontos, hogy a 
jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég a jog szerinti 
könyvvizsgálat eredményeit tartalmazó 
részletesebb kiegészítő jelentést nyújtson 
be az audit bizottságnak. Lehetővé kell 
tenni, hogy a részletes kiegészítő jelentést a 
közérdeklődésre számot tartó jogalanyok 
felügyeletei megismerhessék, azonban az 
nyilvánosságra nem hozható.

Or. en

Módosítás 100
Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) az éves és konszolidált pénzügyi 
kimutatásokban előforduló lényeges hibás 
állítás kockázatának fő területeit; azt, hogy 
a jog szerinti könyvvizsgálat célja csalás 
felderítése volt-e, valamint korlátozott 
vagy elutasító záradék, illetve a 
véleménynyilvánítás elutasítása esetén a 
döntés indokolását. A jog szerinti 
könyvvizsgálat értékét a vizsgált jogalany 
számára különösen növelné a 
kommunikáció erősítése a jog szerinti 
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég, 
valamint az audit bizottság között. A jog 
szerinti könyvvizsgálat során folytatott 

(20) az éves és konszolidált pénzügyi 
kimutatásokban előforduló lényeges hibás 
állítás kockázatának fő területeit; azt, hogy 
a jog szerinti könyvvizsgálat célja csalás 
felderítése volt-e, valamint korlátozott 
vagy elutasító záradék, illetve a 
véleménynyilvánítás elutasítása esetén a 
döntés indokolását. A jog szerinti 
könyvvizsgálat értékét a vizsgált jogalany 
számára különösen növelné a 
kommunikáció erősítése a jog szerinti 
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég, 
valamint az audit bizottság között. A jog 
szerinti könyvvizsgálat során folytatott 
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rendszeres párbeszéden túl fontos, hogy a 
jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég a jog szerinti 
könyvvizsgálat eredményeit tartalmazó 
részletesebb kiegészítő jelentést nyújtson 
be az audit bizottságnak. Lehetővé kell 
tenni, hogy a részletes kiegészítő jelentést a 
közérdeklődésre számot tartó jogalanyok 
felügyeletei megismerhessék, azonban az 
nyilvánosságra nem hozható.

rendszeres párbeszéden túl fontos, hogy a 
jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég a jog szerinti 
könyvvizsgálat eredményeit tartalmazó 
részletesebb kiegészítő jelentést nyújtson 
be az audit bizottságnak. Lehetővé kell 
tenni, hogy a részletes kiegészítő jelentést a 
közérdeklődésre számot tartó jogalanyok 
felügyeletei megismerhessék, és hogy azt –
amennyiben az a vállalkozások üzleti 
titkait nem érinti – nyilvánosságra hozzák.

Or. lv

Módosítás 101
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Fontos továbbá, hogy az audit 
bizottság nagyobb szerepet kapjon az új 
jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég kiválasztásakor annak 
érdekében, hogy a vizsgált jogalany 
részvényeseinek vagy tagjainak közgyűlése 
megalapozottabb döntést hozhasson. A 
közgyűlésnek szóló javaslattételkor ezért 
az igazgatótanácsnak ismertetnie kell, hogy 
az audit bizottság ajánlása alapján jár-e el, 
és ha nem, ennek indokait. Annak 
érdekében, hogy a közgyűlés érdemben 
dönthessen, az audit bizottság ajánlásának 
legalább két választási lehetőséget kell 
tartalmaznia a könyvvizsgálói megbízásra 
vonatkozóan, ezek egyikének kellően 
megalapozott támogatásával. Ajánlásának 
tisztességes és megfelelő alátámasztására 
az audit bizottságnak saját felelősségi 
körében fel kell használnia a vizsgált 
jogalany által szervezett kötelező
kiválasztási eljárás eredményeit. A
kiválasztási eljárás során a vizsgált 
jogalanynak jog szerinti könyvvizsgálókat
és könyvvizsgáló cégeket, köztük 
kisebbeket is, a könyvvizsgálói megbízásra 

(24) Fontos továbbá, hogy az audit 
bizottság nagyobb szerepet kapjon az új 
jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég kiválasztásakor annak 
érdekében, hogy a vizsgált jogalany 
részvényeseinek vagy tagjainak közgyűlése 
megalapozottabb döntést hozhasson. A 
közgyűlésnek szóló javaslattételkor ezért 
az igazgatótanácsnak ismertetnie kell, hogy 
az audit bizottság ajánlása alapján jár-e el, 
és ha nem, ennek indokait. Azt is 
indokolnia kell, ha a pályázati eljárást 
követően meg kívánja hosszabbítani a 
könyvvizsgálói megbízást. Annak 
érdekében, hogy a közgyűlés érdemben 
dönthessen, az audit bizottság ajánlásának 
legalább két választási lehetőséget kell 
tartalmaznia a könyvvizsgálói megbízásra 
vonatkozóan, mindkét javaslat átfogó 
értékelésével együtt, ezek egyikének 
kellően megalapozott támogatásával.
Ajánlásának tisztességes és megfelelő 
alátámasztására az audit bizottságnak saját 
felelősségi körében fel kell használnia a 
vizsgált jogalany által szervezett kötelező
pályázati eljárás eredményeit. A pályázati
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vonatkozó ajánlattételre kell felhívniuk. A 
pályázati dokumentációnak átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes kiválasztási 
feltételeket kell tartalmaznia az ajánlatok 
értékeléséhez. Tekintettel azonban arra, 
hogy a kiválasztási eljárás méretüknél 
fogva aránytalan költségekkel járhat a kis 
piaci tőkeértékű társaságok, valamint a kis-
és közepes méretű, közérdeklődésre számot 
tartó jogalanyok számára, indokolt az ilyen 
jogalanyok felmentése e kötelezettség alól.

eljárás során a vizsgált jogalanynak
felhívást kell közzétennie könyvvizsgálók
és könyvvizsgáló cégek számára a 
könyvvizsgálói megbízásra vonatkozó 
ajánlattételre. A pályázati 
dokumentációnak átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes kiválasztási 
feltételeket kell tartalmaznia az ajánlatok 
értékeléséhez. Tekintettel azonban arra, 
hogy a pályázati eljárás méretüknél fogva 
aránytalan költségekkel járhat a kis piaci 
tőkeértékű társaságok, valamint a kis- és 
közepes méretű, közérdeklődésre számot 
tartó jogalanyok számára, indokolt az ilyen 
jogalanyok felmentése e kötelezettség alól.

Or. en

Módosítás 102
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Fontos továbbá, hogy az audit 
bizottság nagyobb szerepet kapjon az új 
jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég kiválasztásakor annak 
érdekében, hogy a vizsgált jogalany 
részvényeseinek vagy tagjainak közgyűlése 
megalapozottabb döntést hozhasson. A 
közgyűlésnek szóló javaslattételkor ezért 
az igazgatótanácsnak ismertetnie kell, hogy 
az audit bizottság ajánlása alapján jár-e el, 
és ha nem, ennek indokait. Annak 
érdekében, hogy a közgyűlés érdemben 
dönthessen, az audit bizottság ajánlásának 
legalább két választási lehetőséget kell 
tartalmaznia a könyvvizsgálói megbízásra 
vonatkozóan, ezek egyikének kellően 
megalapozott támogatásával. Ajánlásának 
tisztességes és megfelelő alátámasztására 
az audit bizottságnak saját felelősségi 
körében fel kell használnia a vizsgált 

(24) Fontos továbbá, hogy az audit 
bizottság nagyobb szerepet kapjon az új 
jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég kiválasztásakor annak 
érdekében, hogy a vizsgált jogalany 
részvényeseinek vagy tagjainak közgyűlése 
megalapozottabb döntést hozhasson. 
Ezáltal nagyobb lenne az átláthatóság a 
kiválasztási folyamat során, valamint 
javulna a részvényesek felé történő 
elszámoltathatóság. A közgyűlésnek szóló 
javaslattételkor ezért az igazgatótanácsnak 
ismertetnie kell, hogy az audit bizottság 
ajánlása alapján jár-e el, és ha nem, ennek 
indokait. Annak érdekében, hogy a 
közgyűlés érdemben dönthessen, az audit 
bizottság ajánlásának legalább két 
választási lehetőséget kell tartalmaznia a 
könyvvizsgálói megbízásra vonatkozóan, 
ezek egyikének kellően megalapozott 
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jogalany által szervezett kötelező 
kiválasztási eljárás eredményeit. A 
kiválasztási eljárás során a vizsgált 
jogalanynak jog szerinti könyvvizsgálókat 
és könyvvizsgáló cégeket, köztük 
kisebbeket is, a könyvvizsgálói megbízásra 
vonatkozó ajánlattételre kell felhívniuk. A 
pályázati dokumentációnak átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes kiválasztási 
feltételeket kell tartalmaznia az ajánlatok 
értékeléséhez. Tekintettel azonban arra, 
hogy a kiválasztási eljárás méretüknél 
fogva aránytalan költségekkel járhat a kis 
piaci tőkeértékű társaságok, valamint a kis-
és közepes méretű, közérdeklődésre számot 
tartó jogalanyok számára, indokolt az ilyen 
jogalanyok felmentése e kötelezettség alól.

támogatásával. Ajánlásának tisztességes és 
megfelelő alátámasztására az audit 
bizottságnak saját felelősségi körében fel 
kell használnia a vizsgált jogalany által 
szervezett kötelező kiválasztási eljárás 
eredményeit. A kiválasztási eljárás során a 
vizsgált jogalanynak jog szerinti 
könyvvizsgálókat és könyvvizsgáló 
cégeket, köztük kisebbeket is, a 
könyvvizsgálói megbízásra vonatkozó 
ajánlattételre kell felhívniuk. A pályázati
dokumentációnak átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes kiválasztási 
feltételeket kell tartalmaznia az ajánlatok 
értékeléséhez. Tekintettel azonban arra, 
hogy a kiválasztási eljárás méretüknél 
fogva aránytalan költségekkel járhat a kis 
piaci tőkeértékű társaságok, valamint a kis-
és közepes méretű, közérdeklődésre számot 
tartó jogalanyok számára, indokolt az ilyen 
jogalanyok felmentése e kötelezettség alól.

Or. en

Módosítás 103
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A bizalmi viszony veszélyének 
kezelése és ezáltal a könyvvizsgálók és 
könyvvizsgáló cégek függetlenségének 
erősítése érdekében fontos meghatározni a 
jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég egy adott vizsgált 
jogalanynál teljesített könyvvizsgálói 
megbízásának maximális időtartamát. 
Emellett megfelelő, fokozatos rotációs 
mechanizmust kell kialakítani a jog szerinti 
könyvvizsgálatban részt vevő legmagasabb 
beosztású munkatársakra vonatkozóan, 
amely kiterjed a jog szerinti 
könyvvizsgálatot a könyvvizsgáló cég 

(27) A bizalmi viszony veszélyének 
kezelése és ezáltal a könyvvizsgálók és 
könyvvizsgáló cégek függetlenségének 
erősítése érdekében megfelelő, fokozatos 
rotációs mechanizmust kell kialakítani a 
jog szerinti könyvvizsgálatban részt vevő 
legmagasabb beosztású munkatársakra 
vonatkozóan, amely kiterjed a jog szerinti 
könyvvizsgálatot a könyvvizsgáló cég 
megbízásából végző fő könyvvizsgáló 
partnerekre is.
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megbízásából végző fő könyvvizsgáló 
partnerekre is. Fontos egy olyan megfelelő 
időszak előírása is, amelyben a jog szerinti 
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég 
nem végezhet jog szerinti könyvvizsgálatot 
ugyanannál a jogalanynál. A zavartalan 
átmenet érdekében a korábbi 
könyvvizsgáló a lényeges információkat 
tartalmazó átadási aktát ad át a belépő 
könyvvizsgáló részére.

Or. en

Módosítás 104
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A bizalmi viszony veszélyének 
kezelése és ezáltal a könyvvizsgálók és 
könyvvizsgáló cégek függetlenségének 
erősítése érdekében fontos meghatározni a 
jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég egy adott vizsgált 
jogalanynál teljesített könyvvizsgálói 
megbízásának maximális időtartamát.
Emellett megfelelő, fokozatos rotációs 
mechanizmust kell kialakítani a jog szerinti 
könyvvizsgálatban részt vevő legmagasabb 
beosztású munkatársakra vonatkozóan, 
amely kiterjed a jog szerinti 
könyvvizsgálatot a könyvvizsgáló cég 
megbízásából végző fő könyvvizsgáló 
partnerekre is. Fontos egy olyan megfelelő 
időszak előírása is, amelyben a jog szerinti 
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég 
nem végezhet jog szerinti könyvvizsgálatot 
ugyanannál a jogalanynál. A zavartalan 
átmenet érdekében a korábbi 
könyvvizsgáló a lényeges információkat 
tartalmazó átadási aktát ad át a belépő 
könyvvizsgáló részére.

(27) A bizalmi viszony veszélyének 
kezelése és ezáltal a könyvvizsgálók és 
könyvvizsgáló cégek függetlenségének 
erősítése érdekében fontos meghatározni a 
jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég egy adott vizsgált 
jogalanynál teljesített könyvvizsgálói 
megbízásának maximális időtartamát.
Ezenkívül rendszeresen és megfelelően 
dokumentálva el kell végezni a 
könyvvizsgálat minőségének átfogó, 
átlátható és független értékelését. A 
közgyűlésnek ezen átfogó értékelés 
alapján, pályázati eljárást követően kell 
legalább hétévente kiválasztania a 
könyvvizsgálót. Ezenfelül megfelelő, 
fokozatos rotációs mechanizmust kell 
kialakítani a jog szerinti könyvvizsgálatban 
részt vevő legmagasabb beosztású 
munkatársakra vonatkozóan, amely 
kiterjed a jog szerinti könyvvizsgálatot a 
könyvvizsgáló cég megbízásából végző fő 
könyvvizsgáló partnerekre is.
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Or. en

Módosítás 105
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A könyvvizsgálat és a könyvvizsgálati 
piac fejlődésének figyelembevétele 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy technikai követelményeket 
határozzon meg a belépő 
könyvvizsgálónak átadandó átadási akta 
tartalmára, valamint a közérdeklődésre 
számot tartó jogalanyok jog szerinti 
könyvvizsgálatát végző könyvvizsgálók és 
könyvvizsgáló cégek számára előírt 
európai minőségi tanúsítvány bevezetésére 
vonatkozóan.

(43) A könyvvizsgálat és a könyvvizsgálati 
piac fejlődésének figyelembevétele 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy technikai követelményeket 
határozzon meg a közérdeklődésre számot 
tartó jogalanyok jog szerinti 
könyvvizsgálatát végző könyvvizsgálók és 
könyvvizsgáló cégek számára előírt 
európai minőségi tanúsítvány bevezetésére 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 106
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés –  j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég megfelelő 
javadalmazási politikákat alkalmaz, 
amelyek elegendő teljesítményösztönzőt 
nyújtanak a könyvvizsgálat minőségének 
biztosításához. Mindenekelőtt az 
alkalmazottak javadalmazása és 
teljesítményértékelése nem függhet annak 
a bevételnek a mértékétől, amelyre a jog 
szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló 
cég a vizsgált jogalanytól szert tesz;

j) a jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég megfelelő 
javadalmazási politikákat alkalmaz, 
amelyek elegendő teljesítményösztönzőt 
nyújtanak a könyvvizsgálat minőségének 
biztosításához. Mindenekelőtt a fő 
könyvvizsgáló partner, illetve bármely 
más, a könyvvizsgálati tevékenységben 
közvetlenül részt vevő természetes személy 
javadalmazását és értékelését nem 
befolyásolhatja vagy határozhatja meg a 
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vizsgált jogalanynak nyújtott kiegészítő 
szolgáltatásokból eredő haszon. A 
cégtársak közötti szokásos nyereség 
felosztást azonban ez nem akadályozhatja.

Or. es

Módosítás 107
Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
10. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

A nem könyvvizsgálói szolgáltatások nyújtásáról az érvényben lévő nemzetközi etikai 
standardok már kielégítően rendelkeznek, ezért az esetleges módosításokat azokban kell 
eszközölni.

Módosítás 108
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nem könyvvizsgálói szolgáltatások
nyújtásának tilalma

Nem vizsgálati szolgáltatások nyújtása

Or. en

Indokolás

A nem vizsgálati szolgáltatásokat a következőképpen lehet kategorizálni: - általánosan 
tiltandó; - esettől függően tiltandó vagy engedélyezhető; - általánosan engedélyezhető. 
Amennyiben egyes nem könyvvizsgálói szolgáltatások veszélyeztetik a függetlenséget, azokat 
tételesen fel kell sorolni és be kell tiltani.  Ezért javasoljuk a 10. cikk címéből egy szó 
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(„tilalma”) törlését, és hogy helyette a 10. cikk a nem vizsgálati (nem könyvvizsgálati) 
szolgáltatások nyújtásának szabályairól rendelkezzen.

Módosítás 109
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közérdeklődésre számot tartó 
jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát 
végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég a vizsgált jogalany, 
annak anyavállalata és ellenőrzött 
vállalkozásai részére jog szerinti 
könyvvizsgálati szolgáltatásokat és 
kapcsolódó pénzügyi ellenőrzési 
szolgáltatásokat nyújthat.

(1) A közérdeklődésre számot tartó 
jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát 
végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég a vizsgált jogalany, 
annak a vizsgált jogalany szempontjából 
lényeges anyavállalata és ellenőrzött 
vállalkozásai részére a (3) bekezdésben 
említett tiltott szolgáltatásokat nem 
nyújthatja.

(1a) A nem tiltott szolgáltatásként besorolt 
nem vizsgálati szolgáltatásokat az audit 
bizottság [illetve ennek hiányában az 
igazgatótanács] előzetes hozzájárulásának 
függvényében lehet nyújtani. A nem 
vizsgálati szolgáltatások nyújtása semmi 
esetre sem veszélyeztetheti a 
közérdeklődésre számot tartó jogalany jog 
szerinti könyvvizsgálatát végző 
könyvvizsgáló függetlenségét. 

Or. en

Indokolás

A könyvvizsgálók függetlenségéről szóló 2002/590/EK ajánlás átfogóan részletezi az 
érvényben lévő tilalmakat. A tiltott szolgáltatások jegyzékét sok esetben a Könyvvizsgálók 
Nemzetközi Etikai Standard Bizottságának (IESBA) etikai kódexe is alátámasztja.  Javasoljuk, 
hogy a 10. cikk (1) bekezdése tisztázza, hogy a jog szerinti könyvvizsgálatot végző 
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég ne nyújthassa az azt követő rendelkezésekben felsorolt 
tiltott szolgáltatásokat. Ezzel szemben a nem tiltott szolgáltatásként besorolt nem vizsgálati 
szolgáltatásokat az audit bizottság előzetes hozzájárulásának függvényében lehet nyújtani. 

Módosítás 110
Bendt Bendtsen
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a jog szerinti könyvvizsgáló egy 
hálózat tagja, akkor a hálózat tagja a 
vizsgált jogalany, annak anyavállalata és 
Unión belüli ellenőrzött vállalkozásai 
részére jog szerinti könyvvizsgálati 
szolgáltatásokat vagy kapcsolódó 
pénzügyi ellenőrzési szolgáltatásokat 
nyújthat.

Amennyiben az anyavállalatot nem a jog 
szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti
könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég vagy
ehhez kapcsolódó céghálózat auditálja, a 
tiltott szolgáltatásokra vonatkozó fenti 
megszorítások nem alkalmazandók.

Or. en

Indokolás

Az „anyavállalat” kifejezés az IESBA-kódex fogalomhasználatát tükrözi, mivel ki kell zárni 
azt a helyzetet, amikor az anyavállalatot nem a könyvvizsgáló cég vagy hálózat auditálja.

Módosítás 111
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E cikk alkalmazásában kapcsolódó 
pénzügyi ellenőrzési szolgáltatások az 
alábbiak:

törölve

a) az évközi pénzügyi kimutatások 
könyvvizsgálata vagy ellenőrzése;
b) bizonyosság nyújtása a 
vállalatirányítási nyilatkozatokkal 
kapcsolatban;
c) bizonyosság nyújtása a társadalmi 
szerepvállalás kérdéseivel kapcsolatban;
d) a jog szerinti könyvvizsgálat hatókörén 
kívül a szabályozói feladatellátás segítése 
érdekében bizonyosság nyújtása vagy 
igazolás a pénzügyi intézmények 
szabályozói részére történő 
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adatszolgáltatásról, például a 
tőkekövetelményekre vagy 
szolvenciamutatókra vonatkozóan, 
amelyek alapján megállapítható annak 
valószínűsége, hogy a vállalkozás 
továbbra is teljesíti hitelkötelezettségeit;
e) az adójogszabályok betartásának 
igazolása, amennyiben a nemzeti jog ilyen 
igazolást ír elő;
f) a könyvvizsgálati munkával kapcsolatos 
egyéb jog szerinti feladat, amelyet a jog 
szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló 
cég számára uniós jogszabály ír elő.

Or. en

Indokolás

Javasoljuk a 10. cikk a kapcsolódó pénzügyi ellenőrzési szolgáltatásokról szóló (2) 
bekezdésének törlését. Javasoltuk a tiltott szolgáltatások jegyzékének bevezetését, de a csak a 
jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég által végezhető kapcsolódó pénzügyi 
ellenőrzési szolgáltatások felsorolását nem javasoljuk. E szolgáltatásokat a könnyvizsgáló 
azért nyújtja, mert kötelessége, vagy mert az adott szolgáltatás a könyvvizsgálói munkához 
szorosan kapcsolódik, és ezért a könyvvizsgáló a legalkalmasabb személy azok elvégzésére.
Ennek nyomán tehát a rendeletben engedélyezni kell a kapcsolódó pénzügyi ellenőrzési 
szolgáltatásokat. 

Módosítás 112
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közérdeklődésre számot tartó 
jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát 
végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég sem közvetlenül, sem 
közvetve nem nyújthat a vizsgált jogalany, 
annak anyavállalata és ellenőrzött 
vállalkozásai részére nem könyvvizsgálói 
szolgáltatásokat.

törölve

Or. en
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Módosítás 113
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a jog szerinti könyvvizsgáló egy 
hálózat tagja, akkor a hálózat egyetlen 
tagja sem nyújthat a vizsgált jogalany, 
annak anyavállalata és Unión belüli 
ellenőrzött vállalkozásai részére nem 
könyvvizsgálói szolgáltatásokat.

törölve

Or. en

Módosítás 114
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk alkalmazásában nem könyvvizsgálói
szolgáltatások az alábbiak:

(3) E cikk alkalmazásában a tiltott
szolgáltatások az alábbiak:

a) minden esetben összeférhetetlenséget 
eredményező szolgáltatások:

a) minden olyan szolgáltatás, amelynek 
során a jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég vezetői felelősséget 
vállal, vagy a vizsgált jogalany nevében 
jelentős döntéseket hoz.

i. a könyvvizsgálathoz nem kapcsolódó 
szakértői szolgáltatások, adótanácsadás, 
általános vezetési és egyéb tanácsadási 
szolgáltatások;
ii. könyvvitel, valamint számviteli 
nyilvántartások és pénzügyi kimutatások 
készítése;

b) számvitel és könyvvitel, ideértve a 
bérszámfejtést is, valamint számviteli 
nyilvántartások és pénzügyi kimutatások 
készítése;

iii. belső ellenőrzési vagy kockázatkezelési 
eljárás kialakítása és végrehajtása a 

c) belső ellenőrzési vagy kockázatkezelési 
eljárás kialakítása és végrehajtása a 
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pénzügyi kimutatásokban szerepeltetett 
pénzügyi információk előkészítésére 
és/vagy ellenőrzésére vonatkozóan, 
valamint kockázattal kapcsolatos 
tanácsadás;

pénzügyi kimutatásokban szerepeltetett 
pénzügyi információk előkészítésére 
és/vagy ellenőrzésére vonatkozóan, 
valamint olyan kockázattal kapcsolatos 
tanácsadás, amely;

i. a pénzügyi beszámolók feletti belső 
ellenőrzés fontos részét alkotja; vagy 
ii. olyan, az ügyfél számviteli 
nyilvántartásai vagy pénzügyi kimutatásai 
tekintetében fontos információkat 
szolgáltat,  amelyet a cégvéleményezni fog 
és ez az önellenőrzés kockázatát hordozza 
magában;

iv. értékelési szolgáltatások, méltányossági 
állásfoglalások, természetbeni 
hozzájárulásról szóló jelentések készítése;

d) értékelési szolgáltatások; ha az értékelés 
a cég által véleményezett pénzügyi 
kimutatások tekintetében külön vagy 
összesítve jelentős hatással bír.

v. aktuáriusi és jogi szolgáltatások, ideértve 
a peres ügyek megoldását is;

e) aktuáriusi szolgáltatások és jogi 
szolgáltatások, ideértve a vitás vagy peres 
ügyek rendezését is, amennyiben a cég 
által véleményezett pénzügyi kimutatások 
tekintetében a szóban forgó összegek 
jelentős hatással bírnak.

vi. pénzügyi informatikai rendszerek 
kialakítása és végrehajtása a 2006/43/EK 
irányelv 2. cikke (13) pontja b)–j) 
alpontjában említett közérdeklődésre 
számot tartó jogalanyok számára;
vii. részvétel a könyvvizsgálati ügyfél 
belső ellenőrzésében, valamint a belső 
könyvvizsgálati feladatkörrel összefüggő 
szolgáltatások nyújtása;

f) részvétel a könyvvizsgálati ügyfél belső 
ellenőrzésében, valamint a belső 
könyvvizsgálati feladatkörrel összefüggő 
szolgáltatások nyújtása;

viii. közvetítői vagy kereskedési, 
befektetési tanácsadási vagy befektetési 
banki szolgáltatások;

g) közvetítői vagy kereskedési, befektetési 
tanácsadási vagy befektetési banki 
szolgáltatások, ideértve a könyvvizsgálati 
ügyfél részvényeinek bevezetését, 
kereskedését vagy jegyzését érintő átfogó 
vállalati pénzügyi szolgáltatásokat is;

b) esetleg összeférhetetlenséget 
eredményező szolgáltatások:
i. humánerőforrás-szolgáltatások, ideértve
a felső vezetők felvételét is;

h) humánerőforrás-szolgáltatások, ideértve
azon felsővezetők, igazgatók vagy felelős 
tisztviselők felvételét is, akik 
beosztásukból adódóan jelentős befolyást 
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gyakorolhatnak a jog szerinti 
könyvvizsgálat alá vont, a cég által 
véleményezett számviteli nyilvántartások 
és pénzügyi kimutatások elkészítésére; A 
tiltott szolgáltatások közé tartozik az ilyen 
pozíciók betöltésére alkalmas jelöltek 
felkutatása vagy megkeresése, illetve a 
jelentkező személyek referenciáinak 
ellenőrzése.

ii. támogatói nyilatkozat kiadása 
befektetők részére egy vállalkozás 
értékpapírjainak kibocsátásával 
összefüggésben;
iii. pénzügyi informatikai rendszerek 
kialakítása és végrehajtása a 2006/43/EK 
irányelv 2. cikke (13) pontja a) 
alpontjában említett közérdeklődésre 
számot tartó jogalanyok számára;
iv. az eladói vagy vevői oldalon nyújtott 
átvilágítási szolgáltatások lehetséges 
egyesülés vagy felvásárlás esetén és a 
vizsgált jogalannyal kapcsolatos 
bizonyosság nyújtása más érdekeltek 
részére pénzügyi vagy társasági ügylet 
során;

Or. en

Indokolás

A 10. cikk (3) bekezdésében a nem könyvvizsgálói szolgáltatások jegyzékét a tiltott 
szolgáltatások jegyzéke váltja fel. Egyes nem könyvvizsgálói szolgáltatások a könyvvizsgáló 
függetlenségére nézve akkora kockázatot jelentenek, hogy egyetlen megoldás a szolgáltatás 
nyújtásának betiltása. A nem könyvvizsgálói szolgáltatások teljes körű betiltása nem 
lehetséges, csak az egyértelműen kockázatos szolgáltatásokat lehet betiltani.  Más nem 
könyvvizsgálói szolgáltatások esetében lehetséges a kockázat elfogadható szintre való 
csökkentése azáltal, hogy a könyvvizsgáló függetlenségét óvó konkrét intézkedéseket vezetünk 
be. 

Módosítás 115
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – a pont – vii a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viii a) a felsővezetők felvételére is 
kiterjedő humánerőforrás-szolgáltatások.

Or. es

Módosítás 116
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha annak a hálózatnak a tagja, 
amelyhez a közérdeklődésre számot tartó 
jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát 
végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég tartozik, a vizsgált 
közérdeklődésre számot tartó jogalany 
ellenőrzése alatt álló, harmadik országban 
bejegyzett vállalkozás részére nem 
könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújt, 
akkor az érintett jog szerinti 
könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgáló 
cégnek fel kell mérnie, hogy 
függetlenségét veszélyeztetik-e a hálózat 
tagja által nyújtott szolgáltatások.

törölve

Or. en

Módosítás 117
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az így nyújtott szolgáltatások érintik a 
függetlenségét, akkor a jog szerinti 
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég 

törölve
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óvintézkedések útján mérsékli a harmadik 
országban nyújtott szolgáltatásokból eredő 
veszélyeket. A jog szerinti könyvvizsgáló 
vagy könyvvizsgáló cég a közérdeklődésre 
számot tartó jogalany jog szerinti 
könyvvizsgálatát csak akkor folytathatja, 
ha a 11. cikkel összhangban igazolni 
tudja, hogy a szolgáltatások nyújtása nem 
befolyásolja szakmai megítélését és a 
könyvvizsgálói jelentést.

Or. en

Indokolás

A rendeletre irányuló tervezet 10. cikkének (4) bekezdését a 10. cikk (1) bekezdésébe kell 
illeszteni.

Módosítás 118
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vizsgált jogalany döntéshozatalában 
való részvételt, valamint a (3) bekezdés a) 
pontjának ii. és iii.alpontjában említett 
szolgáltatások nyújtását úgy kell tekinteni, 
hogy az minden esetben érinti a 
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég 
függetlenségét.

törölve

Or. en

Indokolás

A rendeletre irányuló tervezet 10. cikkének (4) bekezdését a 10. cikk (1) bekezdésébe kell 
illeszteni.

Módosítás 119
Bendt Bendtsen
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (3) bekezdés a) pontjának i., valamint 
iv–viii. alpontjában említett 
szolgáltatásnyújtásról feltételezni kell, 
hogy érinti a függetlenséget.

törölve

Or. en

Indokolás

A rendeletre irányuló tervezet 10. cikkének (4) bekezdését a 10. cikk (1) bekezdésébe kell 
illeszteni.

Módosítás 120
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég kikérheti az illetékes 
hatóság ezzel kapcsolatos véleményét.

törölve

Or. en

Indokolás

A rendeletre irányuló tervezet 10. cikkének (4) bekezdését a 10. cikk (1) bekezdésébe kell 
illeszteni.

Módosítás 121
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha egy könyvvizsgáló cég éves 
könyvvizsgálati bevételének több mint 
egyharmada nagyméretű, közérdeklődésre 
számot tartó jogalanyoktól származik, és a 
könyvvizsgáló cég olyan hálózathoz 
tartozik, amelyben a tagok összesített éves 
könyvvizsgálati bevétele az Unión belül 
meghaladja az 1 500 millió EUR-t, akkor 
teljesítenie kell az alábbi feltételeket:

törölve

a) közérdeklődésre számot tartó jogalany 
részére sem közvetlenül, sem közvetetten 
nem nyújthat nem könyvvizsgálói 
szolgáltatásokat;
b) nem lehet olyan hálózat tagja, amely az 
Unión belül nem könyvvizsgálói 
szolgáltatásokat nyújt;
c) a (3) bekezdésben felsorolt 
szolgáltatásokat nyújtó jogalany sem 
közvetlenül, sem közvetetten nem 
birtokolhatja a könyvvizsgáló cég 
tőkéjének vagy szavazati jogainak 5 %-ot 
meghaladó részét;
d) a (3) bekezdésben felsorolt 
szolgáltatásokat nyújtó jogalanyok sem 
közvetlenül, sem közvetetten nem 
birtokolhatják együttesen a könyvvizsgáló 
cég tőkéjének vagy szavazati jogainak 
10 %-ot meghaladó részét;
e) a könyvvizsgáló cég sem közvetlenül, 
sem közvetetten nem birtokolhatja a (3) 
bekezdésben felsorolt szolgáltatásokat 
nyújtó jogalany tőkéjének vagy szavazati 
jogainak 5 %-ot meghaladó részét.

Or. en

Módosítás 122
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha egy könyvvizsgáló cég éves 
könyvvizsgálati bevételének több mint 
egyharmada nagyméretű, közérdeklődésre 
számot tartó jogalanyoktól származik, és a 
könyvvizsgáló cég olyan hálózathoz 
tartozik, amelyben a tagok összesített éves 
könyvvizsgálati bevétele az Unión belül 
meghaladja az 1 500 millió EUR-t, akkor 
teljesítenie kell az alábbi feltételeket:

(5) Ha egy könyvvizsgáló cég éves 
könyvvizsgálati bevételének több mint 
egyharmada nagyméretű, közérdeklődésre 
számot tartó jogalanyoktól származik, és a 
könyvvizsgáló cég olyan hálózathoz 
tartozik, amelyben a tagok összesített éves 
könyvvizsgálati bevétele az Unión belül 
meghaladja az 1 500 millió EUR-t (a több 
mint egy könyvvizsgáló által végzett 
könyvvizsgálatokból származó bevételt a 
küszöbérték számításakor nem kell 
figyelembe venni), akkor teljesítenie kell 
az alábbi feltételeket:

Or. en

Indokolás

Az ún. kizárólag könyvvizsgálattal foglalkozó cégek fogalma aránytalan. Emiatt, valamint a 
közös könyvvizsgálat ösztönzése érdekében javaslatunk az, hogy a nagyon nagy könyvvizsgáló 
cégek szabadon dönthessenek arról, hogy – amennyiben tevékenységi körüket bővíteni 
kívánják – más könyvvizsgáló cégekkel partnerségre lépve végezzenek közös auditálást.  Így a 
kisebb könyvvizsgáló cégek is lehetőséghez jutnak, hogy egy nagy hálózat részeként működő 
könyvvizsgáló cégekkel együtt részt vegyenek egy-egy nagyobb ügyfél auditálásában. Ez 
biztosítaná, hogy kötelezővé tétel nélkül létrejöjjön legalább néhány közös auditálás a piacon.

Módosítás 123
Jaroslav Paška

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 68. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az e cikk (2) bekezdésében 
említett kapcsolódó pénzügyi ellenőrzési 
szolgáltatások, valamint az e cikk (3) 
bekezdésében említett nem könyvvizsgálói 
szolgáltatások jegyzékének alkalmazása 
céljából. E hatáskörében a Bizottság 

(6) A tagállamok kivételes esetben 
kiegészíthetik a (3) bekezdés értelmében 
betiltott szolgáltatások jegyzékét a
területükön bejegyzett jog szerinti 
könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek 
esetében, feltéve, hogy a kiegészítés 
meglévő nemzeti jogszabály vagy 
rendelkezés alkalmazásából következik.
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figyelembe veszi a könyvvizsgálat és a 
könyvvizsgálói szakma fejlődését.

Or. en

Indokolás

Ezt nem lehet nem lényegi elemnek tekinteni, ezért nem lehet a Bizottságot felhatalmazni jogi 
aktus elfogadására. Módosítást csak az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott jogi 
aktus révén lehet bevezetni. A módosítás értelmében a tagállamoknak lehetőségük nyílik a 
tiltott szolgáltatások jegyzékének bővítésére, amennyiben a kiegészítés hatályos jogszabályt 
vagy rendelkezést tükröz.  A változtatás annak felismerése, hogy bár a harmonizáció az 
általános cél, egyes tagállamok vélhetik úgy, hogy szigorúbb feltételeket szabó hatályos 
nemzeti rendelkezéseiket továbbra is alkalmazni kívánják. 

Módosítás 124
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 68. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az e cikk (2) bekezdésében 
említett kapcsolódó pénzügyi ellenőrzési 
szolgáltatások, valamint az e cikk (3)
bekezdésében említett nem könyvvizsgálói
szolgáltatások jegyzékének alkalmazása 
céljából. E hatáskörében a Bizottság 
figyelembe veszi a könyvvizsgálat és a 
könyvvizsgálói szakma fejlődését.

(6) Nemzeti előírásaik vagy törvényeik 
alkalmazása érdekében a tagállamoknak 
jogukban áll a (3) bekezdés értelmében 
betiltott szolgáltatások jegyzékét 
kiegészíteni.

Or. en

Indokolás

Javasoltuk, hogy a rendeletre irányuló javaslat 10. cikkének (6) bekezdését (felhatalmazás) 
töröljük.  Az összes jogi aktust az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kell elfogadnia, nem 
pedig felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat kell hozni. Azonban ha egy tagállam szigorítani 
kívánja rendelkezéseit, erre lehetőséget kell biztosítani.
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Módosítás 125
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a vizsgált jogalany mentesül az audit 
bizottság felállításának kötelezettsége alól, 
akkor a vizsgált jogalany eldönti, hogy 
melyik szerve lássa el az e bekezdésben az 
audit bizottság részére kijelölt feladatkört.

Ha a vizsgált jogalany mentesül az audit 
bizottság felállításának kötelezettsége alól, 
akkor a vizsgált jogalany eldönti, hogy az 
összeférhetetlenség elkerülése, illetve a 
pártatlanság és a szakmai etika biztosítása 
érdekében melyik szerve lássa el az e 
bekezdésben az audit bizottság részére 
kijelölt feladatkört.

Or. en

Módosítás 126
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég könyvvizsgálati 
dossziét hoz létre minden elvégzett jog 
szerinti könyvvizsgálatra vonatkozóan. A 
könyvvizsgálati dosszié legalább az alábbi 
adatokat és dokumentumokat tartalmazza 
papíralapú vagy elektronikus formátumban:

(5) A jog szerinti könyvvizsgáló vagy
könyvvizsgáló cég könyvvizsgálati 
dossziét hoz létre minden elvégzett jog 
szerinti könyvvizsgálatra vonatkozóan. A 
könyvvizsgálati dosszié legalább az alábbi 
adatokat és dokumentumokat tartalmazza 
papíralapú és elektronikus formátumban:

Or. ro

Módosítás 127
Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
20. cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég a közérdeklődésre 
számot tartó jogalanyok jog szerinti 
könyvvizsgálatát a 2006/43/EK irányelv 
26. cikkében említett nemzetközi 
könyvvizsgálati standardoknak 
megfelelően végzi, amennyiben a 
standardok összhangban állnak az e 
rendeletben rögzített követelményekkel.

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég a közérdeklődésre 
számot tartó jogalanyok jog szerinti 
könyvvizsgálatát a 2006/43/EK irányelv 
26. cikkében említett nemzetközi 
könyvvizsgálati standardoknak 
megfelelően végzi.

Or. en

Módosítás 128
Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
22. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

A könyvvizsgálói jelentések tartalmát az érvényben lévő nemzetközi könyvvizsgálati 
standardok alapján kell szabályozni, és az esetleges módosításokat azokban kell eszközölni.

Módosítás 129
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A könyvvizsgálói jelentés terjedelme 
legfeljebb négy oldal, vagy szóközök 
nélkül 10 000 karakter. Nem tartalmazhat 
kereszthivatkozást a 23. cikkben említett, 

törölve
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az audit bizottsághoz címzett kiegészítő 
jelentésre.

Or. es

Módosítás 130
Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiegészítő jelentés a vizsgált jogalany 
közgyűlése részére akkor adható át, ha a 
vizsgált jogalany ügyvezető vagy ügyviteli 
szerve úgy dönt.

törölve

Or. en

Módosítás 131
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jog szerinti könyvvizsgálat audit 
bizottság általi felügyelete

A jog szerinti könyvvizsgálat audit 
bizottság általi ellenőrzése

Or. fr

Módosítás 132
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közérdeklődésre számot tartó jogalany 
audit bizottsága nyomon követi a jog 
szerinti könyvvizsgálatot végző jog szerinti 

A közérdeklődésre számot tartó jogalany 
audit bizottsága ellenőrzi a jog szerinti 
könyvvizsgálatot végző jog szerinti 
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könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek 
munkáját.

könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek 
munkáját.

Or. fr

Indokolás

Ha az audit bizottság követi nyomon a jog szerinti könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget, 
az megkérdőjelezheti pártatlanágukat.  A javaslat az, hogy nyomon követés helyett 
ellenőrizzék a könyvvizsgálatot.

Módosítás 133
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az audit bizottság tagjai a feladataik 
ellátásához szükséges megfelelő szintű 
technikai tudás biztosítása érdekében 
készségfejlesztő programokban vesznek 
részt.

Or. ro

Módosítás 134
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az ajánlás nem egy könyvvizsgálói 
megbízás 33. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdése szerinti 
meghosszabbítására irányul, akkor az
audit bizottság az e cikk (2) bekezdésében 
említett ajánlása a vizsgált jogalany által
szervezett kiválasztási eljárást követően 
készül, amelyre az alábbi feltételek 
vonatkoznak:

(3) Amennyiben a közérdeklődésre számot 
tartó jogalany pályázatot ír ki a 
könyvvizsgálatra, az audit bizottság az e 
cikk (2) bekezdésében említett ajánlása a 
vizsgált jogalany által folytatott
kiválasztási eljárást követően készül, amely
az alábbi feltételeket veszi figyelembe:
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Or. en

Indokolás

Az audit bizottságokra az e jogi aktus értelmében ruházott fokozott felelősségi körnek 
megfelelően az audit bizottságok feladatává kell tenni annak eldöntését, hogy a pályázati 
folyamat megfelel-e az új könyvvizsgáló cég kiválasztására.  Ez összhangban van a főként 
elveken és iránymutatásokon alapuló uniós vállalatirányítási politikával.

Módosítás 135
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az ajánlás nem egy könyvvizsgálói 
megbízás 33. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdése szerinti 
meghosszabbítására irányul, akkor az
audit bizottság az e cikk (2) bekezdésében 
említett ajánlása a vizsgált jogalany által
szervezett kiválasztási eljárást követően 
készül, amelyre az alábbi feltételek 
vonatkoznak:

(3) Amennyiben a közérdeklődésre számot 
tartó jogalany pályázatot ír ki a 
könyvvizsgálatra, az audit bizottság az e 
cikk (2) bekezdésében említett ajánlása a 
vizsgált jogalany által folytatott
kiválasztási eljárást követően készül, 
amelyre az alábbi feltételek vonatkoznak:

Or. en

Módosítás 136
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az ajánlás nem egy könyvvizsgálói
megbízás 33. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdése szerinti 
meghosszabbítására irányul, akkor az 
audit bizottság az e cikk (2) bekezdésében 
említett ajánlása a vizsgált jogalany által 
szervezett kiválasztási eljárást követően 
készül, amelyre az alábbi feltételek 

(3) Amikor a vizsgált jogalany úgy dönt –
de legkésőbb a megújított könyvvizsgálói
megbízást követő hét év után – az audit 
bizottság az e cikk (2) bekezdésében 
említett ajánlása a vizsgált jogalany által 
szervezett pályázati eljárást követően 
készül, amelyre az alábbi feltételek 
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vonatkoznak: vonatkoznak:

Or. en

Indokolás

Bár egy könyvvizsgálói megbízás maximális időtartama 14 év lehet, legalább hétévente
pályázatot kell kiírni annak érdekében, hogy az egymással versengő könyvvizsgálók vagy 
könyvvizsgáló cégek ajánlatot tehessenek.

Módosítás 137
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3)Ha az ajánlás nem egy könyvvizsgálói 
megbízás 33. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdése szerinti 
meghosszabbítására irányul, akkor az audit 
bizottság az e cikk (2) bekezdésében 
említett ajánlása a vizsgált jogalany által 
szervezett kiválasztási eljárást követően 
készül, amelyre az alábbi feltételek 
vonatkoznak:

(3) Ha az ajánlás nem egy könyvvizsgálói 
megbízás 33. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdése szerinti 
meghosszabbítására irányul, akkor az audit 
bizottság az e cikk (2) bekezdésében 
említett ajánlása a vizsgált jogalany által 
szervezett közbeszerzési eljárást követően 
készül, amelyre az alábbi feltételek 
vonatkoznak:

Or. ro

Módosítás 138
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vizsgált jogalany bármely jog szerinti 
könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget 
felkérhet arra, hogy tegyen ajánlatot a jog 
szerinti könyvvizsgálati szolgáltatás 
nyújtására akkor, ha a 33. cikk (2)
bekezdése nem sérül, és a felkért 

a) a vizsgált jogalany a könyvvizsgálói 
megbízásra vonatkozó ajánlati felhívást 
közzéteszi az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában és a tagállami napilapokban
vagy kiadványokban;a pályázati 
dokumentációnak átlátható és 
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könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek 
legalább egyikének az előző naptári évben 
az érintett tagállamban található 
nagyméretű, közérdeklődésre számot tartó 
jogalanyoktól származó könyvvizsgálói 
díjbevétele a teljes bevétele legfeljebb 
15 %-ának felel meg;

megkülönböztetéstől mentes kiválasztási 
feltételeket kell tartalmaznia az ajánlatok 
értékeléséhez. A 33. cikk (2) bekezdésének 
rendelkezéseit be kell tartani.

Or. ro

Indokolás

Fontos, hogy a kiválasztási eljárás valamennyi lehetséges ajánlattevő számára átlátható és 
nyitott legyen. 

Módosítás 139
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vizsgált jogalany bármely jog szerinti 
könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget 
felkérhet arra, hogy tegyen ajánlatot a jog 
szerinti könyvvizsgálati szolgáltatás 
nyújtására akkor, ha a 33. cikk (2) 
bekezdése nem sérül, és a felkért
könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek 
legalább egyikének az előző naptári évben
az érintett tagállamban található 
nagyméretű, közérdeklődésre számot tartó
jogalanyoktól származó könyvvizsgálói 
díjbevétele a teljes bevétele legfeljebb 
15 %-ának felel meg;

a) a vizsgált jogalany bármely jog szerinti 
könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget 
felkérhet arra, hogy tegyen ajánlatot a jog 
szerinti könyvvizsgálati szolgáltatás 
nyújtására akkor, ha a 33. cikk (2) 
bekezdése nem sérül. A felkért 
könyvvizsgáló cégek legalább egyikének a 
forgalom, az alkalmazottak száma és a 
megelőző pénzügyi évben a
közérdeklődésre számot tartó jogalanyok 
jog szerinti könyvvizsgálatának száma 
alapján kisebb könyvvizsgáló cégnek kell 
lennie, a 32. cikk (3) bekezdése alapján az 
illetékes hatóság által közzétettek szerint.

Or. en

Indokolás

Míg az eredeti szöveg aránytalan lenne, indokolatlanul torzítaná a versenyt és potenciálisan 
káros hatást gyakorolna a könyvvizsgálat minőségére, e módosítás lehetővé tenné a verseny 
és választás előmozdítására vonatkozó célkitűzés megőrzését. 
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Módosítás 140
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a vizsgált jogalany a pályázati 
dokumentációt a meghívott jog szerinti
könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek
szándéka szerint készíti el. A pályázati 
dokumentációból a pályázóknak meg kell 
ismerniük a vizsgált jogalany 
tevékenységét, valamint az elvégzendő jog 
szerinti könyvvizsgálat típusát. A pályázati 
dokumentáció átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes kiválasztási 
szempontokat tartalmaz, amelyek alapján a 
vizsgált jogalany a jog szerinti 
könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek 
által benyújtott ajánlatokat értékeli;

c) a vizsgált jogalany a pályázati 
dokumentációt a közbeszerzési eljárás 
keretében meghívott jog szerinti 
könyvvizsgálók szándéka szerint készíti el.
A pályázati dokumentációból a 
pályázóknak meg kell ismerniük a vizsgált 
jogalany tevékenységét, valamint az 
elvégzendő jog szerinti könyvvizsgálat 
típusát. A pályázati dokumentáció átlátható 
és megkülönböztetéstől mentes kiválasztási 
szempontokat tartalmaz, amelyek alapján a 
vizsgált jogalany a jog szerinti 
könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek 
által benyújtott ajánlatokat értékeli;

Or. ro

Módosítás 141
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Nem köteles alkalmazni a (3) 
bekezdésben említett kiválasztási eljárást 
az olyan közérdeklődésre számot tartó 
jogalany, amely teljesíti a 2003/71/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. 
cikke (1) bekezdésének f) és t) pontjában 
rögzített feltételeket.

törölve

Or. ro
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Módosítás 142
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A vizsgált jogalany ügyviteli vagy 
felügyelő szervének a vizsgált jogalany 
részvényeseiből vagy tagjaiból álló 
közgyűlése elé terjesztett, a jog szerinti 
könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek 
kijelölésére vonatkozó javaslatának 
tartalmaznia kell az audit bizottság 
ajánlását.

törölve

Or. ro

Módosítás 143
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az ügyviteli vagy felügyelő szerv 
javaslata az audit bizottság ajánlásától 
eltér, a javaslatban indokolni kell az audit 
bizottság ajánlásától való eltérést.

törölve

Or. ro

Módosítás 144
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az ügyviteli vagy felügyelő szerv 
javaslata az audit bizottság ajánlásától 

Ha az ügyviteli vagy felügyelő szerv 
javaslata az audit bizottság ajánlásától 
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eltér, a javaslatban indokolni kell az audit 
bizottság ajánlásától való eltérést.

eltér, a javaslatban indokolni kell az audit 
bizottság ajánlásától való eltérést.
Hasonlóképpen indokolni kell azt is, ha a 
(3) bekezdésben említett pályázati eljárást 
követően javasolják a könyvvizsgálói 
megbízás meghosszabbítását.

Or. en

Indokolás

A „tartsd be vagy magyarázd meg” elvhez hasonlóan meg kell indokolni, hogy milyen oknál 
fogva javasolják – a pályázat ellenére – a meglévő könyvvizsgáló meghosszabbítását.  Ez 
újból nyomatékosítja, hogy a rendelkezésre álló alternatívákat alaposan mérlegelni kell.

Módosítás 145
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Hitelintézet vagy biztosítóintézet 
esetében az ügyviteli vagy felügyelő szerv
javaslattervezetet nyújt be a 35. cikk (2) 
bekezdésében említett illetékes hatóságnak.
A 35. cikk (2) bekezdésében említett 
illetékes hatóság az ajánlásban javasolt 
választás ellen vétójoggal élhet. Az ilyen 
kifogást érdemben indokolni kell.

(6) Az ügyviteli vagy felügyelő szerv 
javaslattervezetet nyújt be a 35. cikk (2) 
bekezdésében említett illetékes hatóságnak.
A javaslattervezethez a 32. cikk (2) és (3) 
bekezdésében említett átfogó értékelés 
eredményét is csatolni kell. A 35. cikk (2) 
bekezdésében említett illetékes hatóság az 
ajánlásban javasolt választás ellen 
vétójoggal élhet. Az ilyen kifogást 
érdemben indokolni kell.

Or. en

Indokolás

Az értékelést az illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátani. Ezt a tájékoztatást és a hozzá 
kapcsolódó vétójogokat minden illetékes hatóságnak – nemcsak a pénzügyi ágazatban – a 
rendelkezésére kell bocsátani annak érdekében, hogy minden közérdeklődésre számot tartó 
jogalany esetében kezelni tudják a jog szerinti könyvvizsgálatra való könyvvizsgáló-kijelölési 
folyamat lehetséges hiányosságait.
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Módosítás 146
Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
33. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

A könyvvizsgáló cégek rotációja helyett a jelenlegi partnerrotáció a megfelelő. 

Módosítás 147
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közérdeklődésre számot tartó 
jogalany a jog szerinti könyvvizsgálót vagy 
könyvvizsgáló céget az első megbízás 
keretében legalább kétéves időtartamra 
jelöli ki.

(1) A közérdeklődésre számot tartó 
jogalany a jog szerinti könyvvizsgálót vagy 
könyvvizsgáló céget négy egymást követő 
évre szóló időtartamra jelöli ki.

Or. fr

Módosítás 148
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közérdeklődésre számot tartó 
jogalany a jog szerinti könyvvizsgálót vagy 
könyvvizsgáló céget az első megbízás 
keretében legalább kétéves időtartamra 

(1) A közérdeklődésre számot tartó 
jogalany a jog szerinti könyvvizsgálót vagy 
könyvvizsgáló céget az első megbízás 
keretében legalább egyéves és legfeljebb 
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jelöli ki. hatéves időtartamra jelöli ki.

Or. en

Módosítás 149
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közérdeklődésre számot tartó 
jogalany a jog szerinti könyvvizsgálót vagy 
könyvvizsgáló céget az első megbízás 
keretében legalább kétéves időtartamra 
jelöli ki.

(1) A közérdeklődésre számot tartó 
jogalany a jog szerinti könyvvizsgálót vagy 
könyvvizsgáló céget az első megbízás 
keretében legalább hároméves időtartamra 
jelöli ki.

Or. en

Indokolás

A könyvvizsgálói függetlenséget növeli a hosszabb megbízási időszak.

Módosítás 150
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közérdeklődésre számot tartó 
jogalany a jog szerinti könyvvizsgálót vagy 
könyvvizsgáló céget az első megbízás 
keretében legalább kétéves időtartamra 
jelöli ki.

(1) A közérdeklődésre számot tartó 
jogalany a jog szerinti könyvvizsgálót vagy 
könyvvizsgáló céget az első megbízás 
keretében legalább egyéves időtartamra 
jelöli ki.

Or. ro

Módosítás 151
Jürgen Creutzmann
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Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közérdeklődésre számot tartó jogalany a 
megbízást csak egyszer hosszabbíthatja
meg.

A közérdeklődésre számot tartó jogalany a 
megbízást legfeljebb összességében 14 évet 
kitevő, egymást követő megbízásra
hosszabbíthatja meg feltéve, hogy e 
meghosszabbítások mindegyike az audit 
bizottság javaslatán alapul, amelyet az 
éves közgyűlés jóváhagyott.

Or. en

Indokolás

A döntő tényező nem a könyvvizsgálói megbízások meghosszabbításának száma, hanem a 
könyvvizsgáló és a vizsgált jogalany közötti megbízói kapcsolat teljes időtartama. E kapcsolat 
a kezdeti hároméves időszakot követően például éves kinevezési eljárást tesz lehetővé. 
Javasoljuk, hogy e maximális időtartamot 6 évről 14 évre emeljék, minthogy a belépő 
könyvvizsgálónak időre van szüksége, hogy megismerje az új vizsgált jogalanyt. Ezen 
túlmenően a részvényesek jogai is megerősödnek.

Módosítás 152
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közérdeklődésre számot tartó jogalany a 
megbízást csak egyszer hosszabbíthatja 
meg.

A közérdeklődésre számot tartó jogalany a
könyvvizsgálói megbízást
meghosszabbíthatja, feltéve, hogy a 
megbízás az audit bizottság javaslatán 
alapul, amelyet az éves közgyűlés 
jóváhagyott.

Or. en

Indokolás

A módosítás megerősítené a részvényesek elvi jogát és választási szabadságát a könyvvizsgáló 
kiválasztása során.
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Módosítás 153
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közérdeklődésre számot tartó jogalany a 
megbízást csak egyszer hosszabbíthatja 
meg.

A közérdeklődésre számot tartó jogalany a 
megbízást az audit bizottság vagy egy 
hasonló testület javaslata alapján, és az 
éves közgyűlés jóváhagyását követően 
meghosszabbíthatja.

Or. en

Módosítás 154
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közérdeklődésre számot tartó jogalany a 
megbízást csak egyszer hosszabbíthatja 
meg.

A megbízás meghosszabbítható.

Or. fr

Módosítás 155
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A két megbízás együttes időtartama 
legfeljebb hat év lehet.

törölve

Or. en
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Módosítás 156
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A két megbízás együttes időtartama 
legfeljebb hat év lehet.

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás törli a könyvvizsgáló cégek rotációját, a 2006/43/EK irányelvben előírt 
partnerrotáció mellett az audit bizottság fokozott felügyelete érdekében.

Módosítás 157
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A két megbízás együttes időtartama 
legfeljebb hat év lehet.

törölve

Or. en

Indokolás

Összevonás az előző albekezdéssel.

Módosítás 158
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A két megbízás együttes időtartama 
legfeljebb hat év lehet.

A tagállamok a jog szerinti könyvvizsgáló 
vagy könyvvizsgáló cég függetlenségének 
növelése érdekében meghosszabbíthatják 
ezt az időtartamot.

Or. fr

Módosítás 159
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a hatéves folyamatos 
megbízás időtartama alatt két jog szerinti 
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég 
kapott megbízást, az egyes jog szerinti 
könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek 
megbízásának időtartama nem haladhatja 
meg a kilenc évet.

törölve

Or. fr

Módosítás 160
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a hatéves folyamatos 
megbízás időtartama alatt két jog szerinti 
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég 
kapott megbízást, az egyes jog szerinti 
könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek 
megbízásának időtartama nem haladhatja 
meg a kilenc évet.

Amennyiben a négyéves folyamatos 
megbízás időtartama alatt két jog szerinti 
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég 
kapott megbízást, az egyes jog szerinti 
könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek 
megbízásának időtartama nem haladhatja 
meg a hat évet.
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Or. ro

Módosítás 161
Franck Proust

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a hatéves folyamatos 
megbízás időtartama alatt két jog szerinti 
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég 
kapott megbízást, az egyes jog szerinti 
könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek 
megbízásának időtartama nem haladhatja 
meg a kilenc évet.

Amennyiben a hatéves folyamatos 
megbízás időtartama alatt legalább két jog 
szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló 
cég kapott megbízást, az egyes jog szerinti 
könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek 
megbízásának időtartama nem haladhatja 
meg a kilenc évet.

Or. fr

Módosítás 162
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett megbízás 
maximális időtartamának lejárta után a 
jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég, vagy adott esetben 
hálózatának bármely Unión belüli tagja a 
közérdeklődésre számot tartó jogalanynál 
legalább négy évig nem végezhet jog 
szerinti könyvvizsgálatot.

törölve

Or. en

Módosítás 163
Jean-Pierre Audy
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Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett megbízás 
maximális időtartamának lejárta után a 
jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég, vagy adott esetben 
hálózatának bármely Unión belüli tagja a 
közérdeklődésre számot tartó jogalanynál 
legalább négy évig nem végezhet jog 
szerinti könyvvizsgálatot.

törölve

Or. fr

Módosítás 164
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett megbízás 
maximális időtartamának lejárta után a 
jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég, vagy adott esetben 
hálózatának bármely Unión belüli tagja a 
közérdeklődésre számot tartó jogalanynál
legalább négy évig nem végezhet jog 
szerinti könyvvizsgálatot.

törölve

Or. en

Indokolás

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kötelező rotációjának megszüntetésével a 
négyéves várakozási idő feleslegessé válik.

Módosítás 165
Jean-Pierre Audy
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Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve a 
közérdeklődésre számot tartó jogalany 
kivételes esetben kérheti a 35. cikk (1) 
bekezdésében említett illetékes hatóságot, 
hogy biztosítsa a meghosszabbítást a jog 
szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló 
cég újbóli kijelöléséhez egy további 
időszakra. Két jog szerinti könyvvizsgáló 
vagy könyvvizsgáló cég kijelölése esetén ez 
a harmadik megbízás nem haladhatja meg 
a három évet. Egy jog szerinti 
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég 
kijelölése esetén a harmadik megbízás 
nem haladhatja meg a két évet.

törölve

Or. fr

Módosítás 166
Franck Proust

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve a 
közérdeklődésre számot tartó jogalany 
kivételes esetben kérheti a 35. cikk (1) 
bekezdésében említett illetékes hatóságot, 
hogy biztosítsa a meghosszabbítást a jog 
szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló 
cég újbóli kijelöléséhez egy további 
időszakra. Két jog szerinti könyvvizsgáló 
vagy könyvvizsgáló cég kijelölése esetén 
ez a harmadik megbízás nem haladhatja 
meg a három évet. Egy jog szerinti 
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég 
kijelölése esetén a harmadik megbízás nem 
haladhatja meg a két évet.

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve a 
közérdeklődésre számot tartó jogalany 
kivételes esetben kérheti a 35. cikk (1) 
bekezdésében említett illetékes hatóságot, 
hogy biztosítsa a meghosszabbítást a jog 
szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló 
cég újbóli kijelöléséhez egy további 
időszakra. Legalább két jog szerinti 
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég 
kijelölése esetén ez a harmadik megbízás 
nem haladhatja meg a három évet. Egy jog 
szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló 
cég kijelölése esetén a harmadik megbízás 
nem haladhatja meg a két évet.

Or. fr
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Módosítás 167
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A jog szerinti könyvvizsgálat 
elvégzéséért felelős fő könyvvizsgáló 
partner a kijelölés napjától számított hét év 
leteltét követően beszünteti részvételét a 
vizsgált jogalany jog szerinti 
könyvvizsgálatában. A fő könyvvizsgáló 
partner egy legalább hároméves időszak 
után vehet ismét részt a vizsgált jogalany 
jog szerinti könyvvizsgálatában.

(4) A jog szerinti könyvvizsgálat 
elvégzéséért felelős fő könyvvizsgáló 
partner a kijelölés napjától számított öt év 
leteltét követően beszünteti részvételét a 
vizsgált jogalany jog szerinti 
könyvvizsgálatában. A fő könyvvizsgáló 
partner egy legalább hároméves időszak 
után vehet ismét részt a vizsgált jogalany 
jog szerinti könyvvizsgálatában.

Or. ro

Módosítás 168
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég megfelelő, fokozatos 
rotációs mechanizmust alakít ki a jog 
szerinti könyvvizsgálatban részt vevő 
legmagasabb beosztású munkatársakra 
vonatkozóan, amely kiterjed legalább a jog 
szerinti könyvvizsgálóként nyilvántartásba 
vett személyekre. A fokozatos rotációs 
mechanizmust szakaszokban, és az 
egyéneken, nem pedig egy teljes csapaton 
alapulva kell megvalósítani. Arányosnak 
kell lennie a jog szerinti könyvvizsgáló 
vagy könyvvizsgáló cég tevékenységének 
terjedelmével.

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég megfelelő, fokozatos 
rotációs mechanizmust alakít ki a jog 
szerinti könyvvizsgálatban részt vevő 
legmagasabb beosztású munkatársakra 
vonatkozóan, amely kiterjed legalább a jog 
szerinti könyvvizsgálóként nyilvántartásba 
vett személyekre. A fokozatos rotációs 
mechanizmust szakaszokban, és az 
egyéneken, nem pedig egy teljes
könyvvizsgáló csapaton alapulva kell 
megvalósítani. Arányosnak kell lennie a 
jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég tevékenységének 
terjedelmével.

Or. en
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Módosítás 169
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha egy jog szerinti könyvvizsgálót 
vagy könyvvizsgáló céget egy másik jog 
szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló 
cég vált fel, a korábbi jog szerinti 
könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgáló 
cégnek a belépő jog szerinti könyvvizsgáló 
vagy könyvvizsgáló cég részére átadási 
aktát kell átadnia. Az átadási akta 
tartalmazza azokat a vizsgált jogalanyra 
vonatkozó lényeges információkat, 
amelyek megléte ésszerűen elvárható a 
vizsgált jogalany tevékenysége 
jellegéneknek és belső szervezetének 
megismeréséhez, továbbá annak 
biztosításához, hogy a jog szerinti 
könyvvizsgálat folyamatos, és az előző 
években végzett könyvvizsgálatokkal 
összehasonlítható legyen.

(5) Ha egy jog szerinti könyvvizsgálót 
vagy könyvvizsgáló céget egy másik jog 
szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló 
cég vált fel, a korábbi jog szerinti 
könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgáló 
cégnek a belépő jog szerinti könyvvizsgáló 
vagy könyvvizsgáló cég részére a 
jogszabályban és a 2006/43/EK irányelv 
23. cikke (3) bekezdésében előírt 
információkat kell megadnia.

Or. en

Módosítás 170
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A korábbi jog szerinti könyvvizsgálónak 
vagy könyvvizsgáló cégnek a belépő jog 
szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló
cég számára hozzáférést kell biztosítania 
továbbá a 23. cikkben említett, az audit 
bizottsághoz címzett, az előző évekre 
vonatkozó kiegészítő jelentésekhez, 

A korábbi jog szerinti könyvvizsgálónak 
vagy könyvvizsgáló cégnek a belépő jog 
szerinti könyvvizsgálók vagy 
könyvvizsgáló cégek számára hozzáférést 
kell biztosítania továbbá a 23. cikkben 
említett, az audit bizottsághoz címzett, az 
előző évekre vonatkozó kiegészítő 
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valamint a 25. és 27. cikk alapján az 
illetékes hatóságoknak átadott 
információkhoz.

jelentésekhez, valamint a 25. és 27. cikk 
alapján az illetékes hatóságoknak átadott 
információkhoz.

Or. en

Módosítás 171
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki a (6) 
bekezdésben említett átadási akta 
tartalmát érintő technikai követelmények 
meghatározása céljából.

törölve

A Bizottság felhatalmazást kap a (6) 
bekezdésben említett szabályozástechnikai 
standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 
10. cikkével összhangban történő 
elfogadására.

Or. en

Indokolás

A jog szerinti könyvvizsgálatról szóló 2006/43/EK irányelv 23. cikke (3) bekezdésének szövege 
átfogóbb és a gyakorlatban működőképesnek bizonyult.  Emellett a belépő könyvvizsgálónak 
az elődje munkájával kapcsolatos feladatait a nemzetközi előírások már tartalmazzák.

Módosítás 172
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki a (6) 
bekezdésben említett átadási akta 

törölve
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tartalmát érintő technikai követelmények 
meghatározása céljából.

Or. en

Módosítás 173
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap a (6) 
bekezdésben említett szabályozástechnikai 
standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 
10. cikkével összhangban történő 
elfogadására.

törölve

Or. en

Módosítás 174
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az audit bizottság, egy vagy több 
részvényes és a 35. cikk (1) vagy (2) 
bekezdésében említett illetékes hatóságok 
számára lehetővé kell tenni azt, hogy 
indokolt esetben valamely tagállami 
bíróságon a jog szerinti könyvvizsgálók 
vagy könyvvizsgáló cégek felmentése 
iránti keresetet nyújtsanak be.

(2) (A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. fr

Módosítás 175
Jean-Pierre Audy
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Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden egyes tagállam kijelöl egy 
illetékes hatóságot, amely felelős az ebben 
a rendeletben előírt feladatok 
végrehajtásáért és azért, hogy e rendelet 
rendelkezéseit alkalmazzák.

(1) Létrehozzák a könyvvizsgálói 
tevékenységek európai felügyeleti
hatóságát (EAASA), amely felelős az 
ebben a rendeletben előírt feladatok 
végrehajtásáért és azért, hogy e rendelet 
rendelkezéseit alkalmazzák. E hatóság 
független, és az Európai Bizottságon belül 
működik.

Or. fr

Módosítás 176
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóság az alábbiak egyike 
kell, hogy legyen:

A hatóság az alábbi illetékes hatóságokat 
köti össze és felügyeli:

Or. fr

Módosítás 177
Jean-Pierre Audy
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy adott
esetben az e rendelet III. címében foglalt 
rendelkezések érvényesítésével 
kapcsolatos feladatokkal részben vagy 
egészben az alábbiakban említett illetékes

(2) Az említett illetékes hatóságok az 
alábbiak:
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hatóságokat bízzák meg:

Or. fr

Módosítás 178
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az (1) és (2) bekezdés alapján 
egynél több illetékes hatóság kijelölésére 
került sor, akkor a hatóságokat úgy kell 
megszervezni, hogy feladataik 
meghatározása egyértelmű legyen.

törölve

Or. fr

Módosítás 179
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóságok kapacitás és 
szakértelem tekintetében elegendő 
alkalmazottal, valamint megfelelő 
erőforrásokkal rendelkeznek ahhoz, hogy 
az e rendeletben előírt feladataikat
elláthassák.

(5) A könyvvizsgálói tevékenységek 
európai felügyeleti hatósága kapacitás és 
szakértelem tekintetében elegendő 
alkalmazottal, valamint megfelelő 
erőforrásokkal rendelkezik ahhoz, hogy az 
e rendeletben előírt feladataikat elláthassa.
E források a közérdeklődésre számot tartó 
jogalanyok könyvvizsgálatát jog szerint 
végző könyvvizsgálóktól vagy 
könyvvizsgáló cégektől származnak; és a 
közérdeklődésre számot tartó 
jogalanyokra vonatkozó tevékenységük 
volumenével arányos, kötelező 
hozzájárulás formájában is nyújthatóak.

Or. fr
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Módosítás 180
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok az 1093/2010/EU, az 
1094/2010/EU és az 1095/2010/EU 
rendelet vonatkozó rendelkezéseivel 
összhangban tájékoztatják egymást, az 
EBH-t, az EBFH-t és az EÉPH-t, továbbá 
tájékoztatják a Bizottságot arról, ha e 
rendelet alkalmazásában illetékes hatóság 
kijelölésére kerül sor.

törölve

Az EÉPH a tájékoztatást egységes 
szerkezetbe foglalja és közzéteszi.

Or. fr

Módosítás 181
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok, valamint az olyan 
hatóság, amelyre a 35. cikk (1) 
bekezdésében említett illetékes hatóság 
feladatot ruházott, függetlenek a jog 
szerinti könyvvizsgálóktól és 
könyvvizsgáló cégektől.

A könyvvizsgálói tevékenységek európai 
felügyeleti hatósága, az illetékes 
hatóságok, valamint az olyan hatóság, 
amelyre a 35. cikk (1) bekezdésében 
említett illetékes hatóság feladatot ruházott, 
függetlenek a jog szerinti 
könyvvizsgálóktól és könyvvizsgáló 
cégektől.

Or. fr

Módosítás 182
Jean-Pierre Audy
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Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szakmai titoktartás kötelezettsége 
minden olyan személyre vonatkozik, akit 
illetékes hatóság vagy olyan hatóság 
foglalkoztat vagy foglalkoztatott, amelyre a 
35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes 
hatóság feladatot ruházott át, ideértve az 
ilyen hatóság által megbízott szakértőket 
is. A szakmai titoktartás alá tartozó 
információk nem közölhetők más 
személlyel vagy hatósággal, kivéve az e 
rendeletben foglalt kötelezettségek, vagy 
valamely tagállam törvényei, rendeletei 
vagy közigazgatási eljárásai alapján.

A szakmai titoktartás kötelezettsége 
minden olyan személyre vonatkozik, akit a 
könyvvizsgálói tevékenységek európai 
felügyeleti hatósága, illetékes hatóság 
vagy olyan hatóság foglalkoztat vagy 
foglalkoztatott, amelyre a 35. cikk (1) 
bekezdésében említett illetékes hatóság 
feladatot ruházott át, ideértve az ilyen 
hatóság által megbízott szakértőket is. A 
szakmai titoktartás alá tartozó információk 
nem közölhetők más személlyel vagy 
hatósággal, kivéve az e rendeletben foglalt 
kötelezettségek, vagy valamely tagállam 
törvényei, rendeletei vagy közigazgatási 
eljárásai alapján.

Or. fr

Módosítás 183
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok hatásköre A könyvvizsgálói tevékenységek európai 
felügyeleti hatósága hatásköre

Or. fr

Módosítás 184
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 40. és a 41. cikk sérelme nélkül az e 
rendelet szerinti feladatainak ellátása során 
egy tagállam illetékes hatósága vagy egyéb 
hatósága nem befolyásolhatja a 
könyvvizsgálói jelentések tartalmát.

(1) A 40. és a 41. cikk sérelme nélkül az e 
rendelet szerinti feladatainak ellátása során
a könyvvizsgálói tevékenységek európai 
felügyeleti hatósága, egy tagállam illetékes 
hatósága vagy egyéb hatósága sem
befolyásolhatja a könyvvizsgálói jelentések 
tartalmát.

Or. fr

Módosítás 185
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet szerinti feladataik teljesítése 
érdekében az illetékes hatóságok a nemzeti 
joggal összhangban rendelkeznek minden 
olyan felügyeleti és vizsgálati hatáskörrel, 
amely feladatuk végrehajtásához 
szükséges. Az illetékes hatóság hatáskörét 
az alábbi módok valamelyikén gyakorolja:

(2) E rendelet szerinti feladataik teljesítése 
érdekében a könyvvizsgálói tevékenységek 
európai felügyeleti hatósága rendelkezik
minden olyan felügyeleti és vizsgálati 
hatáskörrel, amely feladata
végrehajtásához szükséges. Hatásköreit az 
alábbi módok valamelyikén gyakorolja:

Or. fr

Módosítás 186
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E rendelet szerinti feladataik teljesítése 
érdekében az illetékes hatóságok
felügyeleti jogkörükben – a nemzeti joggal 
összhangban – a következő hatáskörökkel
rendelkeznek:

(3) E rendelet szerinti feladatai teljesítése 
érdekében a könyvvizsgálói tevékenységek 
európai felügyeleti hatósága felügyeleti
jogkörében a következő hatáskörökkel
rendelkezik:
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Or. fr

Módosítás 187
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok az első 
albekezdésben említett hatásköreiket csak 
a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok 
jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog 
szerinti könyvvizsgálókkal és 
könyvvizsgáló cégekkel, a közérdeklődésre 
számot tartó jogalanyok jog szerinti 
könyvvizsgálatát végző jog szerinti 
könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek 
tevékenységében részt vevő személyekkel, 
a vizsgált jogalanyokkal, kapcsolt 
vállalkozásaikkal és a velük kapcsolatban 
álló harmadik felekkel, valamint olyan 
harmadik felekkel szemben, amelyekhez a 
közérdeklődésre számot tartó jogalanyok 
jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog 
szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló 
cégek kiszerveztek bizonyos feladatköröket 
vagy tevékenységeket, továbbá más, a 
közérdeklődésre számot tartó jogalanyok 
jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog 
szerinti könyvvizsgálókkal és 
könyvvizsgáló cégekkel egyéb módon 
kapcsolatban álló vagy ezekhez kapcsolódó 
személyekkel szemben gyakorolhatják.

A könyvvizsgálói tevékenységek európai 
felügyeleti hatósága az első albekezdésben 
említett hatásköreit csak a közérdeklődésre 
számot tartó jogalanyok jog szerinti 
könyvvizsgálatát végző jog szerinti 
könyvvizsgálókkal és könyvvizsgáló 
cégekkel, a közérdeklődésre számot tartó 
jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatát 
végző jog szerinti könyvvizsgálók és 
könyvvizsgáló cégek tevékenységében 
részt vevő személyekkel, a vizsgált 
jogalanyokkal, kapcsolt vállalkozásaikkal 
és a velük kapcsolatban álló harmadik 
felekkel, valamint olyan harmadik felekkel 
szemben, amelyekhez a közérdeklődésre 
számot tartó jogalanyok jog szerinti 
könyvvizsgálatát végző jog szerinti 
könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek 
kiszerveztek bizonyos feladatköröket vagy 
tevékenységeket, továbbá más, a 
közérdeklődésre számot tartó jogalanyok 
jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog 
szerinti könyvvizsgálókkal és 
könyvvizsgáló cégekkel egyéb módon 
kapcsolatban álló vagy ezekhez kapcsolódó 
személyekkel szemben gyakorolhatja.
Különösen a jog szerinti nemzetközi 
könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek 
felügyeletére összpontosít. 

Or. fr

Indokolás

A közérdeklődésre számot tartó jogalanyokkal dolgozó transznacionális vállalatok felügyelete 
érdekében létfontosságú egy, a transznacionális könyvvizsgáló tevékenységeket felügyelő 
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független európai hatóság létrehozása. 

Módosítás 188
Franck Proust

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célból az EÉPH az 1095/2010/EU 
rendelet 41. cikke szerinti állandó belső 
bizottságot hoz létre. A belső bizottság 
legalább az e rendelet 35. cikkének (1) 
bekezdésében említett illetékes 
hatóságokból áll. A 2006/43/EK irányelv 
32. cikkében említett illetékes hatóságok 
meghívást kapnak azokra a belső bizottsági 
ülésekre, amelyek témája a jog szerinti 
könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek 
jóváhagyásával és nyilvántartásba vételével 
kapcsolatos kérdések, valamint a harmadik 
országokkal fennálló kapcsolatok köre, 
amennyiben azok a közérdeklődésre 
számot tartó jogalanyok jog szerinti 
könyvvizsgálatát érintik.

Az EÉPH az 1095/2010/EU rendelet 41. 
cikke szerint az EÉPH egy állandó belső 
bizottságot hoz létre, amelyre átruházza az 
első albekezdésben említett feladatok 
ellátásából adódó kötelezettségeket és 
határozatokat. A belső bizottság legalább 
az e rendelet 35. cikkének (1) 
bekezdésében említett illetékes 
hatóságokból áll. A 2006/43/EK irányelv 
32. cikkében említett illetékes hatóságok 
meghívást kapnak azokra a belső bizottsági 
ülésekre, amelyek témája a jog szerinti 
könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek 
jóváhagyásával és nyilvántartásba vételével 
kapcsolatos kérdések, valamint a harmadik 
országokkal fennálló kapcsolatok köre, 
amennyiben azok a közérdeklődésre 
számot tartó jogalanyok jog szerinti 
könyvvizsgálatát érintik.

Or. fr

Módosítás 189
Franck Proust

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság …-ig [a rendelet 
hatálybalépését követő hat év] az EÉPH 
jelentései és egyéb vonatkozó információk 
alapján értékelő jelentést nyújt be az e 
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cikk értelmében az EÉPH-ra ruházott 
valamennyi feladatról.

Or. fr

Módosítás 190
Jaroslav Paška

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megállapítják az e 
rendelet előírásainak a mellékletben 
meghatározott megsértéséért felelős 
személlyel szemben alkalmazandó 
közigazgatási szankciókra és 
intézkedésekre vonatkozó szabályokat, és 
minden szükséges intézkedést megtesznek 
annak érdekében, hogy alkalmazását 
biztosítsák. Az előírt szankcióknak és 
intézkedéseknek hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük.

(1) A tagállamok megállapítják az e 
rendelet előírásainak megsértése esetén
alkalmazandó közigazgatási szankciókra és 
intézkedésekre vonatkozó szabályokat, és
minden szükséges intézkedést megtesznek 
annak érdekében, hogy alkalmazását 
biztosítsák. Az előírt szankcióknak és 
intézkedéseknek hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük.

Or. en

Indokolás

Az előírások megsértésének felsorolása túlságosan előíró jellegű, továbbá nem világos, hogy 
e felsorolást hogyan lehetne összeegyeztetni a hatályos nemzeti szabályokkal.

Módosítás 191
Jaroslav Paška

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok különösen biztosítják, 
hogy a nemzeti jogszabályaikkal 
összhangban megfelelő közigazgatási 
intézkedéseket lehessen hozni vagy 
közigazgatási szankciókat lehessen kivetni 
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az ezen rendelet rendelkezéseinek 
megsértéséért felelős jogi vagy természetes 
személyekkel szemben. Ezen intézkedések 
és szankciók magukban foglalják az 
illetékes hatóságok azon hatáskörét, hogy 
legalább az alábbi közigazgatási 
intézkedéseket és szankciókat kivethessék: 
a) végzés, amely előírja a jogsértésért 
felelős személy számára, hogy hagyjon fel 
az adott magatartással és tartózkodjon a 
magatartás megismétlésétől; továbbá
b) kellőképpen hatékony és visszatartó 
erejű, arányos közigazgatási bírságok.

Or. en

Indokolás

E módosítás kevésbé előíró jellegű és arányosabb megközelítést nyújt a közigazgatási 
szankciókhoz, amely szerkezetileg hasonlít más európai jogszabályok szankcionáló 
rendelkezéseihez, és amelyet jobban össze lehet hangolni a hatályos nemzeti jogszabályokkal.

Módosítás 192
Jaroslav Paška

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezt a cikket a rendelet megsértésének 
a mellékletben felsorolt eseteiben kell 
alkalmazni.

törölve

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak kell – a hatályos közigazgatási és büntetőjogi szankcióikkal összhangban –
meghatározniuk a megfelelő szankciókat. Emellett a szankciók e felsorolása aránytalan is.

Módosítás 193
Jaroslav Paška
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Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) [...] törölve

Or. en

Indokolás

E szankciók a jog szerinti könyvvizsgálati feladatokhoz képest aránytalannak tűnnek. A 
hatékony szankciókra vonatkozó általános elveket a 61. cikk már meghatározta.

Módosítás 194
Jaroslav Paška

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok az illetékes hatóságokat 
a (2) bekezdésben említetteken felüli 
szankcionálási hatáskörrel is 
felruházhatják, és az említett bekezdésben 
rögzített mértéket meghaladó 
közigazgatási pénzbírságot is előírhatnak.

törölve

Or. en

Indokolás

E szankciók a jog szerinti könyvvizsgálati feladatokhoz képest aránytalannak tűnnek. A 
hatékony szankciókra vonatkozó általános elveket a 61. cikk már meghatározta.


