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RÖVID INDOKOLÁS

A 2008-as pénzügyi válság – különösen a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok 
tekintetében – kétséget ébresztett aziránt, hogy a jog szerinti könyvvizsgálat európai rendszere 
jól működik. Bár kétségtelen, hogy a banki szektorban észlelt hiányosságok oka a megfelelő 
ellenőrzés és szabályozási óvintézkedések hiánya volt, a jog szerinti könyvvizsgálat 
rendszerének javítását is szorgalmazni kezdték annak érdekében, hogy a befektetővédelmet a 
vállalkozások által közzétett pénzügyi kimutatásokban megerősítsék. Lehetne vitatkozni arról, 
hogy a válság megelőzhető lett volna-e szakszerűbb könyvvizsgálati szabályokkal, és ha igen, 
milyen mértékig. Mindazonáltal egy erőteljesebb könyvvizsgálati eljárás és egy dinamikusabb 
könyvvizsgálói piac hozzáadott értéket hordoz. E tekintetben az előadó üdvözli a Bizottság 
javaslatát.

A véleménytervezet a könyvvizsgálat minőségének javítását, a könyvvizsgáló 
függetlenségének növelését és a befektetők fokozott védelmét állítja a középpontba. 
Különösen ki kell emelni a vizsgált jogalany könyvvizsgálója és a befektetőket képviselő, 
megerősített audit bizottság közötti kapcsolatot. Az előadó nem szeretné megnyitni a vitát 
arról, hogy a rendeletet inkább be kellene-e illeszteni a meglévő irányelvbe, kiemeli azonban 
a vállalatirányítással való kapcsolatot, ami rugalmasabb megközelítést indokolhat annyiban, 
hogy a tagállamok számára mozgásteret kellene hagyni, hogy a rendelkezéseket a saját 
nemzeti keretrendszerükhöz igazítsák.

Az elemzés tanúsága szerint a könyvvizsgálói piac rendkívüli mértékben koncentrálódott –
egészen addig, hogy néhány tagállamban nagyon szűk a választék, hiszen egy-két nagyobb 
könyvvizsgáló cég uralja a piacot.  Az előadó szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a 
bizottsági javaslat valóban képes lesz-e változtatni a jelenlegi piaci helyzeten, és feltöri-e a 
meglévő oligopóliumokat. Ez a cél csakis drasztikus piaci beavatkozásokkal érhető el, 
megkérdőjelezhető azonban, hogy az ilyen intézkedések arányosak lennének-e. Ezenfelül, a 
javasolt intézkedések némelyike éppenséggel nagyobb piaci koncentrációt eredményezhet, 
ezért alaposan mérlegelni kell.

Az előadó támogatja a könyvvizsgálatok minőségének javítására és a könyvvizsgálói 
függetlenség erősítésére irányuló intézkedéseket. Kiemeli azonban, hogy minden ilyen 
intézkedésnek az elérendő céllal arányban kell állnia. Ezért az előadó javasolja a javaslatban 
szereplő legszélesebb körű piaci beavatkozások, azaz a kapcsolódó pénzügyi ellenőrzési 
szolgáltatások korlátozása és a kötelező külső rotáció koncepciója újratárgyalását vagy 
legalábbis kiigazítását. Bár az utóbbinak lehetnek pozitívumai, például a nagyobb 
könyvvizsgálói függetlenség, a javasolt formában a további piaci koncentráció, a 
könyvvizsgáló cégek csökkenő választéka és a rotációt követő első években a 
könyvvizsgálatok minőségromlásának veszélyét egyaránt magában hordozza. Az előadó ezért 
a könyvvizsgálói kinevezések maximális időtartamának meghosszabbítását javasolja.

Az előadó az audit bizottság pozíciójának jelentős erősítését javasolja. Először is, a 
könyvvizsgáló kiválasztása céljából hétévente nyilvános pályázati eljárást kellene lefolytatni, 
ami minden érintett könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég számára lehetővé tenné, hogy 
felkínálják szolgáltatásaikat, ami átláthatóbbá tenné a kiválasztási eljárást, és az audit 
bizottság szélesebb körből választhatná ki a legjobban képzett céget. A könyvvizsgáló 
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kiválasztására irányuló egész eljárás alatt az audit bizottság lesz a vizsgált jogalany 
képviselője, és ő folytatja le a tárgyalásokat.  Ezenkívül a befektetőket azzal is erősíteni kell, 
hogy pl. a könyvvizsgálattal kapcsolatos összes szolgáltatást az audit bizottság előzetes 
jóváhagyásához kötnek, ami csökkenti a könyvvizsgálók függetlenségét fenyegető 
veszélyeket. 

Az előadó kifejezetten üdvözli az audit bizottsághoz és a felügyelő szervhez benyújtandó 
kiegészítő jelentést, mivel a jelentés bővíti az átadott információk körét, és a legjobb eszköz 
olyan kritikus kérdések kezelésére, mint pl. a vállalkozás folytatása elvének alkalmazása, a 
belső ellenőrzési rendszerekben mutatkozó gyengeségek és az előírások megsértésének esetei.  
E jelentésben részletesen foglalkozni kell a vezetőség által készített pénzügyi kimutatás 
minőségével. A fenti okok miatt az előadó javasolja számos szempontnak a nyilvános 
könyvvizsgálói jelentésből a kiegészítő jelentésbe történő áthelyezését, hiszen a befektetők 
érdekét nem az szolgálja a legjobban, ha a jogalanyt nem ismerő nagyközönség számára 
elérhetővé teszik az információkat, hanem ha a befektetőket képviselő és a jogalanyról a 
szükséges ismeretekkel rendelkező szervek több információt kapnak.

Elvileg mérlegelhető, hogy korlátozzák a vizsgált jogalany részére a jog szerinti 
könyvvizsgálaton felül nyújtott szolgáltatások körét, mivel e szolgáltatások veszélyeztethetik 
a könyvvizsgáló függetlenségét, ha a további díjak a könyvvizsgálatért fizetendő összeghez 
képest aránytalanul magasak. Az említett szolgáltatások némelyike azonban szorosan 
kapcsolódik a könyvvizsgálói munkához, és a leghatékonyabban – sőt egyes esetekben csakis 
– a könyvvizsgáló tudja azokat elvégezni. Ezért aránytalan egy önkényes korlát megállapítása 
a könyvvizsgálati díjakkal kapcsolatban, amely nem igazítható a jogalany konkrét helyzetéhez 
vagy összetettségéhez. Az előadó ehelyett a nem könyvvizsgálói szolgáltatások nyújtásának 
tiltását, valamint a könyvvizsgálattal kapcsolatos szolgáltatásoknak és a kifejezetten említett 
egyéb, bizonyosságot nyújtó szolgáltatásoknak az audit bizottság előzetes jóváhagyásához 
kötését javasolja. Ezenkívül maga a könyvvizsgáló is köteles elkerülni a függetlenségét 
fenyegető veszélyeket, és megtenni a megfelelő óvintézkedéseket. Annak érdekében, hogy a 
jövőben új szolgáltatások nyújtása is lehetséges legyen, sem a tiltott, sem az engedélyezett 
szolgáltatások jegyzékét nem szabad lezárni.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A jog szerinti könyvvizsgálók és 
könyvvizsgáló cégek megfelelő belső 
szervezete hozzájárul a függetlenségüket 
fenyegető veszélyek kiküszöböléséhez. Így 

(8) A jog szerinti könyvvizsgálók és 
könyvvizsgáló cégek megfelelő belső 
szervezete hozzájárul a függetlenségüket 
fenyegető veszélyek kiküszöböléséhez. Így 
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a könyvvizsgáló cég tulajdonosai vagy 
részvényesei, valamint az ilyen cég vezetői 
nem avatkozhatnak a jog szerinti 
könyvvizsgálat végrehajtásába olyan 
módon, hogy az veszélyeztesse annak a jog 
szerinti könyvvizsgálónak a függetlenségét 
és pártatlanságát, aki a jog szerinti 
könyvvizsgálatot a könyvvizsgáló cég 
nevében végzi. Emellett jogszabályi 
kötelezettségeik teljesítése érdekében a jog 
szerinti könyvvizsgálóknak és
könyvvizsgáló cégeknek megfelelő belső 
szabályzatokat és eljárásokat kell 
bevezetniük a szervezetükön belül 
folytatott jog szerinti könyvvizsgálati 
tevékenységben részt vevő alkalmazottakra 
és egyéb személyekre vonatkozóan. 
Ezeknek a szabályzatoknak és eljárásoknak 
különösen arra kell törekedniük, hogy a 
függetlenséget fenyegető veszélyeket 
kiküszöböljék, illetve kezeljék, továbbá 
biztosítsák a jog szerinti könyvvizsgálat 
minőségét, feddhetetlenségét és 
alaposságát. A szabályzatoknak és 
eljárásoknak arányosaknak kell lenniük a 
jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég tevékenysége 
terjedelmével és összetettségével.

a könyvvizsgáló cég tulajdonosai vagy 
részvényesei, valamint az ilyen cég vezetői 
nem avatkozhatnak a jog szerinti 
könyvvizsgálat végrehajtásába olyan 
módon, hogy az veszélyeztesse annak a jog 
szerinti könyvvizsgálónak a függetlenségét 
és pártatlanságát, aki a jog szerinti 
könyvvizsgálatot a könyvvizsgáló cég 
nevében végzi. Emellett jogszabályi 
kötelezettségeik teljesítése érdekében a jog 
szerinti könyvvizsgálóknak és 
könyvvizsgáló cégeknek megfelelő belső 
szabályzatokat és eljárásokat kell 
bevezetniük a szervezetükön belül 
folytatott jog szerinti könyvvizsgálati 
tevékenységben részt vevő alkalmazottakra 
és egyéb személyekre vonatkozóan. 
Ezeknek a szabályzatoknak és eljárásoknak 
különösen arra kell törekedniük, hogy a 
függetlenséget fenyegető veszélyeket 
kiküszöböljék, illetve kezeljék, továbbá 
biztosítsák a jog szerinti könyvvizsgálat 
minőségét, feddhetetlenségét és 
alaposságát. A szabályzatoknak és 
eljárásoknak arányosaknak kell lenniük a 
jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég és a vizsgált jogalanyok 
tevékenysége terjedelmével és 
összetettségével.

Or. en

Módosítás 2
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

(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 
óvintézkedések előírása a függetlenséget 
fenyegető veszélyek mérséklése céljából, 
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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.

továbbá a vizsgált jogalany audit 
bizottsága előzetes jóváhagyásának 
előírása a szóban forgó szolgáltatások 
esetében, valamint a nem könyvvizsgálói 
szolgáltatások nyújtásának tilalma. 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.

Or. en

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A jog szerinti könyvvizsgálat 
eredménye az arra vonatkozó vélemény, 
hogy a vizsgált jogalanyok pénzügyi 
kimutatásai megfelelnek-e a valóságnak. 
Előfordulhat azonban, hogy az érdekeltek 
előtt nem világosak az adott 
könyvvizsgálat korlátai (a lényegesség 
elve, a mintavételi módszerek, a 
könyvvizsgálónak a csalások feltárásával 

(15) A jog szerinti könyvvizsgálat 
eredménye az arra vonatkozó vélemény, 
hogy a vizsgált jogalanyok pénzügyi 
kimutatásai megfelelnek-e a valóságnak. 
Előfordulhat azonban, hogy az érdekeltek 
előtt nem világosak az adott 
könyvvizsgálat korlátai (a lényegesség 
elve, a mintavételi módszerek, a 
könyvvizsgálónak a csalások feltárásával 
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kapcsolatos feladatai és a vezető 
tisztségviselők felelőssége), ezért túlzott 
várakozásokat táplálhatnak azzal szemben. 
A túlzott várakozások mérséklése 
érdekében fontos egyértelműbben 
meghatározni a jog szerinti könyvvizsgálat 
hatókörét.

kapcsolatos feladatai és a vezető 
tisztségviselők felelőssége), ezért túlzott 
várakozásokat táplálhatnak azzal szemben. 
A túlzott várakozások mérséklése 
érdekében fontos egyértelműbben 
meghatározni a jog szerinti könyvvizsgálat 
hatókörét anélkül, hogy elvonnák az 
érdekeltek figyelmét a könyvvizsgálói 
vélemény tényleges tartalmáról.

Or. en

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Noha a pénzügyi információk 
rendelkezésre bocsátásának elsődleges 
felelőssége a vizsgált jogalanyok vezetését 
terheli, a könyvvizsgálók is szerepet 
vállalnak ebben azzal, hogy a vezetést 
felhasználói szempontból tevékenyen 
ösztönzik. A könyvvizsgálat jobb minősége 
érdekében ezért fontos, hogy a 
könyvvizsgálók a vizsgált jogalannyal 
szemben erősebb szakmai szkepticizmussal 
éljenek. A könyvvizsgálóknak fel kell 
ismerniük annak lehetőségét, hogy 
csalásból vagy tévedésből eredő lényeges 
hibás állítások a könyvvizsgálónak a 
vizsgált jogalany vezetésének 
becsületességével és feddhetetlenségével 
kapcsolatos korábbi tapasztalata ellenére is 
előfordulhatnak. A könyvvizsgálati munka 
megszervezésében és a szükséges 
erőforrások feladatokhoz való rendelésében 
a fő szempont a könyvvizsgálat 
minőségének biztosítása kell, hogy legyen. 
A jog szerinti könyvvizsgálók, 
könyvvizsgáló cégek és személyi 
állományuk feddhetetlensége alapvető 
fontosságú a jog szerinti könyvvizsgálatok 
és a pénzügyi piacok iránti közbizalom 
megteremtésében. Ezért megfelelően kell 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)
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kezelni minden olyan eseményt, amely a 
jog szerinti könyvvizsgálati tevékenység 
feddhetetlensége szempontjából súlyos 
következményekkel járhat. A jog szerinti 
könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgáló 
cégnek megfelelően dokumentálnia kell a 
könyvvizsgálati munkát.

Or. en

Módosítás 5
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; 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.

(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 ismertetnie kell 
a könyvvizsgálat során alkalmazott 
módszertant, a pénzügyi kimutatásokban 
szereplő, a felhasználók számára alapvető 
kérdéseket, azt, hogy a jog szerinti 
könyvvizsgálat célja csalás felderítése volt-
e, valamint korlátozott vagy elutasító 
záradék, illetve a véleménynyilvánítás 
elutasítása esetén a döntés indokolását.

Or. en
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Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az audit bizottság vagy a vizsgált 
jogalanynál annak megfelelő feladatot 
ellátó szerv döntő szerepet játszik a kiváló 
minőségű jog szerinti könyvvizsgálat 
elősegítésében. Az audit bizottság nagyobb 
függetlensége és szakmai felkészültsége 
érdekében különösen fontos annak előírása, 
hogy tagjainak többsége független legyen, 
és a bizottság legalább egy tagja a 
könyvvizsgálat, egy másik tagja pedig a 
könyvvizsgálat és/vagy a számvitel 
területén szaktudással rendelkezzen. A 
jegyzett társaságok nem ügyvezető 
igazgatói, illetve felügyelő bizottsági tagjai 
szerepéről és az igazgatóság (felügyelő 
bizottság) által létrehozott bizottságokról 
szóló, 2005. február 15-i bizottsági ajánlás 
meghatározza, hogyan kell létrehozni az 
audit bizottságokat, és azoknak hogyan kell 
működniük. Figyelemmel azonban az 
igazgatótanács és a felügyelő bizottság 
méretére a kis piaci tőkeértékű 
társaságoknál, valamint a kis- és közepes 
méretű, közérdeklődésre számot tartó 
jogalanyoknál, indokolt az, hogy az ilyen 
jogalanyoknál az audit bizottsághoz vagy a 
vizsgált jogalanynál annak megfelelő 
feladatkört ellátó szervhez rendelt 
feladatokat az ügyviteli vagy felügyelő 
szerv is elláthassa. Az audit bizottság 
felállítására vonatkozó kötelezettség alól 
mentesíteni kell továbbá azokat a 
közérdeklődésre számot tartó jogalanyokat, 
amelyek ÁÉKBV-k vagy alternatív 
befektetési alapok. A mentesítés 
figyelembe veszi, hogy nem indokolt audit 
bizottság felállítása akkor, amikor az alap 
csupán a vagyonkoncentrációt szolgálja. 
Az ÁÉKBV-k és az alternatív befektetési 
alapok, valamint az ezeket kezelő 

(23) Az audit bizottság vagy a vizsgált 
jogalanynál annak megfelelő feladatot 
ellátó szerv döntő szerepet játszik a kiváló 
minőségű jog szerinti könyvvizsgálat 
elősegítésében. Az audit bizottság nagyobb 
függetlensége és szakmai felkészültsége 
érdekében különösen fontos annak előírása, 
hogy tagjainak többsége független legyen, 
és a bizottság legalább egy tagja a 
könyvvizsgálat, egy másik tagja pedig a 
könyvvizsgálat és/vagy a számvitel 
területén szaktudással rendelkezzen. Az 
audit bizottság tagjainak a feladatuk 
ellátásához szükséges megfelelő szintű 
technikai tudás biztosítása érdekében 
készségfejlesztő programokon kell részt 
venniük. A jegyzett társaságok nem 
ügyvezető igazgatói, illetve felügyelő 
bizottsági tagjai szerepéről és az 
igazgatóság (felügyelő bizottság) által 
létrehozott bizottságokról szóló, 2005. 
február 15-i bizottsági ajánlás 
meghatározza, hogyan kell létrehozni az 
audit bizottságokat, és azoknak hogyan kell 
működniük. Figyelemmel azonban az 
igazgatótanács és a felügyelő bizottság 
méretére a kis piaci tőkeértékű 
társaságoknál, valamint a kis- és közepes 
méretű, közérdeklődésre számot tartó 
jogalanyoknál, indokolt az, hogy az ilyen 
jogalanyoknál az audit bizottsághoz vagy a 
vizsgált jogalanynál annak megfelelő 
feladatkört ellátó szervhez rendelt 
feladatokat az ügyviteli vagy felügyelő 
szerv is elláthassa. Az audit bizottság 
felállítására vonatkozó kötelezettség alól 
mentesíteni kell továbbá azokat a 
közérdeklődésre számot tartó jogalanyokat, 
amelyek ÁÉKBV-k vagy alternatív 
befektetési alapok. A mentesítés 
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társaságok szigorúan meghatározott 
szabályozási környezetben működnek, és 
olyan konkrét irányítási mechanizmusok 
alá tartoznak, mint a letéteményesük által 
gyakorolt ellenőrzések.

figyelembe veszi, hogy nem indokolt audit 
bizottság felállítása akkor, amikor az alap 
csupán a vagyonkoncentrációt szolgálja. 
Az ÁÉKBV-k és az alternatív befektetési 
alapok, valamint az ezeket kezelő 
társaságok szigorúan meghatározott 
szabályozási környezetben működnek, és 
olyan konkrét irányítási mechanizmusok 
alá tartoznak, mint a letéteményesük által 
gyakorolt ellenőrzések.

Or. en

Módosítás 7
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 
vonatkozó ajánlattételre kell felhívniuk. A 

(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, 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 
eljárás során a vizsgált jogalanynak 
felhívást kell közzétennie könyvvizsgálók
és könyvvizsgáló cégek számára a 
könyvvizsgálói megbízásra vonatkozó 
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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.

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 8
Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az egynél több jog szerinti 
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég 
közérdeklődésre számot tartó jogalany 
általi kijelölése megerősíti a szakmai 
szkepticizmust és hozzájárul a 
könyvvizsgálat jobb minőségéhez. Emellett 
ez az intézkedés a kisebb könyvvizsgáló 
cégek jelenlétével együtt elősegíti az ilyen 
cégek kapacitásának fejlesztését, javítva 
ezzel a nagyméretű, közérdeklődésre 
számot tartó jogalanyok választási 
lehetőségét a jog szerinti könyvvizsgálók 
és könyvvizsgáló cégek között. Ezért a 
közérdeklődésre számot tartó jogalanyokat 
bátorítani és ösztönözni kell arra, hogy a 
jog szerinti könyvvizsgálat elvégzésére 
egynél több jog szerinti könyvvizsgálót 
vagy könyvvizsgáló céget jelöljenek ki.

(26) Az egynél több jog szerinti 
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég 
közérdeklődésre számot tartó jogalany 
általi kijelölése megerősíti a szakmai 
szkepticizmust és hozzájárul a 
könyvvizsgálat jobb minőségéhez. Emellett 
ez az intézkedés a kisebb könyvvizsgáló 
cégek jelenlétével együtt elősegíti az ilyen 
cégek kapacitásának fejlesztését, javítva 
ezzel a nagyméretű, közérdeklődésre 
számot tartó jogalanyok választási 
lehetőségét a jog szerinti könyvvizsgálók 
és könyvvizsgáló cégek között.

Or. en

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés



PE496.380v01-00 12/57 PA\912931HU.doc

HU

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 
évente 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. Új könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég esetében a zavartalan 
átmenet érdekében a korábbi 
könyvvizsgáló a lényeges információkat 
tartalmazó átadási aktát ad át a belépő 
könyvvizsgáló részére.

Or. en

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A közérdeklődésre számot tartó 
jogalanyok részére nyújtott jog szerinti 
könyvvizsgálati szolgáltatások piaca idővel 
fejlődik. Emiatt az illetékes hatóságoknak
figyelemmel kell kísérniük a piac 
fejlődését, különös tekintettel a 

(33) A közérdeklődésre számot tartó 
jogalanyok részére nyújtott jog szerinti 
könyvvizsgálati szolgáltatások piaca idővel 
fejlődik. Emiatt a tagállamoknak
figyelemmel kell kísérniük a piac 
fejlődését, különös tekintettel a 
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könyvvizsgáló választásának esetleges 
korlátozására, valamint a nagyfokú piaci 
koncentrációból eredő kockázatokra.

könyvvizsgáló választásának esetleges 
korlátozására, valamint a nagyfokú piaci 
koncentrációból eredő kockázatokra.

Or. en

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég minden szükséges 
lépést megtesz annak érdekében, hogy a 
közérdeklődésre számot tartó jogalany jog 
szerinti könyvvizsgálatának elvégzését ne 
befolyásolja olyan fennálló vagy 
lehetséges összeférhetetlenség, illetve
üzleti vagy egyéb kapcsolat, amelyben 
érintett a jog szerinti könyvvizsgálatot 
végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég, vagy adott esetben 
annak hálózata, vezető tisztségviselői, 
könyvvizsgálói, alkalmazottai, vagy olyan 
egyéb természetes személy, akinek a 
szolgáltatásai a jog szerinti könyvvizsgáló 
vagy könyvvizsgáló cég rendelkezésére 
vagy ellenőrzése alatt állnak, vagy a jog 
szerinti könyvvizsgálóhoz vagy 
könyvvizsgáló céghez irányítás útján 
közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó 
személy.

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég minden szükséges 
lépést megtesz annak érdekében, hogy a 
jog szerinti könyvvizsgálatot végző jog 
szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló 
cég függetlenségét ne veszélyeztessék 
olyan pénzügyi, személyes, üzleti, 
foglalkoztatási vagy egyéb kapcsolatok, 
amelyekben érintett a jog szerinti 
könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég, annak 
kapcsolt vállalkozásai és hálózata, vagy 
olyan természetes személyek, akik 
helyzetükből adódóan befolyásolhatják a 
jog szerinti könyvvizsgálat eredményét.

Or. en

Indokolás

A javasolt szöveg jobban tükrözi a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég és a 
vizsgált jogalany kapcsolatának jellegét, és átfogóbban írja le a függetlenséget fenyegető, 
lehetséges veszélyeket. Ezenkívül a javasolt szöveg jobban összhangban áll a meglévő 
nemzetközi etikai normákkal, és nemzetközi szinten egyenlő feltételeket biztosítana.
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Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég megfelelő és hatékony 
szervezeti és ügyviteli intézkedéseket hoz a 
függetlenséget fenyegető, a 11. cikk (2) 
bekezdésében említett veszélyek 
megelőzésére, azonosítására, 
megszüntetésére, illetve kezelésére és 
közzétételére;

e) a jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég megfelelő és hatékony 
szervezeti és ügyviteli intézkedéseket hoz a 
függetlenséget fenyegető, a 11. cikk (2) 
bekezdésében említett veszélyek 
megelőzésére, azonosítására, 
megszüntetésére, illetve kezelésére és a 
vizsgált jogalany audit bizottságával való 
közlésére;

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy ilyen esetben a vizsgált jogalany audit bizottságát kell 
tájékoztatni.

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 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 az 
alkalmazottak javadalmazása és 
teljesítményértékelése nem függhet annak 
a bevételnek a mértékétől, amelyre a jog 
szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló 
cég a vizsgált jogalanynak nyújtott 
könyvvizsgálathoz kapcsolódó és egyéb 
bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokból 
szert tesz;

Or. en
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Indokolás

A javadalmazás és a keletkezett bevétel összekapcsolásának teljes tilalma aránytalannak 
tűnik. Megfelelőbbnek tűnik, ha az ösztönzők körét a jog szerinti könyvvizsgálaton túli 
szolgáltatásokra korlátozzák.

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdésben említett személyek 
vagy társaságok nem kérhetnek vagy nem 
fogadhatnak el pénzt, ajándékot vagy 
szívességet olyan személytől, akivel a jog 
szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló 
cég szerződéses kapcsolatban áll.

(4) A (2) bekezdésben említett személyek 
vagy társaságok nem kérhetnek vagy nem 
fogadhatnak el ajándékot vagy szívességet 
a vizsgált jogalanytól, kivéve ha egy 
ésszerű és tájékozott harmadik fél azokat 
csekély értékűnek tartaná.

Or. en

Indokolás

Az ajándék vagy szívesség fogalmába beletartozik a „pénz”, ezért ez az elem fölösleges. 
Ezenkívül a javaslat célja a könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég fokozott függetlenítése a 
vizsgált jogalanytól, ezért aránytalan és semmiféle hozzáadott értéket nem hordoz, ha a fenti 
előírást harmadik felekkel fennálló kapcsolatokra is kiterjesztik. Ki kell zárni azokat a 
jelentéktelen szívességeket és ajándékokat, amelyekről ésszerűen nem feltételezhető, hogy 
befolyásolnák a könyvvizsgálatot.

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég a vizsgált jogalany 
részére a 10. cikk (2) bekezdésében 
említett kapcsolódó pénzügyi ellenőrzési 
szolgáltatásokat nyújt, az ilyen 
szolgáltatások díja legfeljebb a vizsgált 
jogalany által a jog szerinti 
könyvvizsgálatért fizetett díjak 10 %-a 
lehet.

törölve
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Or. en

Indokolás

Amikor a szolgáltatások a könyvvizsgálathoz kapcsolódnak, tehát az alapfeladat részét 
képezik, amit viszont kizárólag a könyvvizsgáló vagy egy könyvvizsgáló cég végezhet, nincs 
helye a megbízási díj arányában megadott korlátozásnak. Javasolt viszont a nem 
könyvvizsgálói szolgáltatások szigorúbb jegyzékének összeállítása, valamint annak előírása, 
hogy az összes szolgáltatást – a könyvvizsgálathoz kapcsolódó és a nem könyvvizsgálói 
szolgáltatásokat egyaránt – az audit bizottsághoz vagy a felügyelőbizottsághoz előzetes 
jóváhagyásra be kell nyújtani.

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

A közérdeklődésre számot tartó jogalany 
jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog 
szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló 
cég a vizsgált jogalany, annak 
anyavállalata és ellenőrzött vállalkozásai 
részére az audit bizottság előzetes 
jóváhagyásával jog szerinti 
könyvvizsgálati szolgáltatásokat, a 
könyvvizsgálathoz kapcsolódó 
szolgáltatásokat és egyéb bizonyosságot 
nyújtó szolgáltatásokat nyújthat
mindaddig, amíg a szóban forgó 
szolgáltatások nem jelentenek olyan 
veszélyt a függetlenségre, amely 
óvintézkedések alkalmazásával sem 
csökkenthető elfogadható szintre.

Or. en

Indokolás

A módosított 10. cikk a jog szerinti könyvvizsgálaton felüli szolgáltatások tekintetében 
háromszintű biztosítéki rendszerről rendelkezik. Először is, szolgáltatás csak akkor nyújtható, 
ha nem veszélyezteti a könyvvizsgáló függetlenségét. Másodszor, a szolgáltatás kifejezetten 
nem tiltható meg; végül harmadszor, az audit bizottságnak minden szolgáltatásnyújtást jóvá 
kell hagynia. Ezenfelül az engedélyezett szolgáltatásokat a továbbiakban nem kell 
könyvvizsgálattal kapcsolatos, illetve egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásként pontosan
meghatározni.



PA\912931HU.doc 17/57 PE496.380v01-00

HU

Módosítás 17
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.

Ha a jog szerinti könyvvizsgáló egy 
hálózat tagja, akkor a hálózat tagja a 
vizsgált jogalany, annak anyavállalata és 
ellenőrzött vállalkozásai részére az audit 
bizottság előzetes jóváhagyásával jog 
szerinti könyvvizsgálati szolgáltatásokat, a 
könyvvizsgálathoz kapcsolódó 
szolgáltatásokat és egyéb bizonyosságot 
nyújtó szolgáltatásokat nyújthat
mindaddig, amíg a szóban forgó 
szolgáltatások nem jelentenek olyan 
veszélyt a függetlenségre, amely 
óvintézkedések alkalmazásával sem 
csökkenthető elfogadható szintre.

Or. en

Indokolás

Lásd az előző albekezdés módosítását.

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) E cikk alkalmazásában a 
könyvvizsgálathoz kapcsolódó 
szolgáltatások és egyéb bizonyosságot 
nyújtó szolgáltatások különösen az 
alábbiak:

Or. en

Indokolás

A módosított jegyzék nem lezárt, csupán tájékoztató jellegű. Ennek megfelelően más 
szolgáltatások is megengedettek, ha az (1) bekezdésben rögzített feltételek teljesülnek.
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Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az adójogszabályok betartásának 
igazolása, amennyiben a nemzeti jog ilyen 
igazolást ír elő;

e) az adójogszabályok betartásának 
igazolása, adónyilatkozatok elkészítése, 
tanácsadás a közvetett adókkal, a 
munkabért terhelő adókkal, a 
transzferárakkal, a vámokkal és az állami 
támogatásokkal kapcsolatban, támogatás 
adóellenőrzés és adóhatósági vizsgálat 
során;

Or. en

Indokolás

A könyvvizsgálók a legalkalmasabbak adóügyi előírásokkal kapcsolatos igazolások 
kiadására. Különösen a közérdeklődésre számot tartó kisebb jogalanyok számára fontos ez a 
szolgáltatás, amit mindenkor engedélyezni kell – függetlenül attól, hogy az igazolást 
jogszabály írja-e elő.

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) könyvvizsgálat-technológiai 
rendszerek, belső ellenőrzési vagy 
kockázatkezelési eljárás a pénzügyi 
kimutatásokban szerepeltetett pénzügyi 
információk előkészítésére és/vagy 
ellenőrzésére vonatkozóan, valamint 
kockázattal kapcsolatos tanácsadás;

Or. en

Indokolás

Bár az ilyen belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszerek és eljárások kialakítását és 
megvalósítását tiltani kell, e rendszerek ellenőrzését engedélyezni kellene, mivel a 
könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgáló cégnek támaszkodnia kell az e rendszereken keresztül 
átadott információk helyességére.
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Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) a megbízhatóság igazolása 
elektronikus adatfeldolgozó rendszerek 
megvalósításával és továbbfejlesztésével 
kapcsolatban;

Or. en

Indokolás

Ez az alpont csak a bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokat említi, nem pedig az adatfeldolgozó 
rendszerek tényleges bevezetését.

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) foglalkoztatási nyugdíjrendszerek és 
nyugdíjkötelezettségek könyvvizsgálata;

Or. en

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a könyvvizsgálati munkával kapcsolatos 
egyéb jog szerinti feladat, amelyet a jog 
szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló 
cég számára uniós jogszabály ír elő.

f) a könyvvizsgálati munkával kapcsolatos 
egyéb jog szerinti feladat, amelyet a jog 
szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló 
cég számára uniós és/vagy nemzeti 
jogszabály ír elő.

Or. en
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Indokolás

Vannak még különféle nemzeti jogszabályi követelmények, amelyek teljesítését nyilvánvalóan 
lehetővé kell tenni a könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég számára.

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) támogatói nyilatkozat kiadása 
befektetők részére egy vállalkozás 
értékpapírjainak kibocsátásával, valamint 
a méltányossági állásfoglalásokkal vagy a 
természetbeni hozzájárulásról szóló 
jelentésekkel összefüggésben;

Or. en

Indokolás

Általában egy vizsgált jogalany könyvvizsgálója vagy könyvvizsgáló cége tudja e 
szolgáltatásokat a legeredményesebben nyújtani, az összeférhetetlenség pedig nem valószínű.

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk alkalmazásában nem 
könyvvizsgálói szolgáltatások az alábbiak:

E cikk alkalmazásában nem 
könyvvizsgálói szolgáltatások különösen 
az alábbiak:

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás kimondja, hogy a nem könyvvizsgálói szolgáltatások jegyzéke nem lezárt, 
hanem csupán példákat tartalmaz, azaz mindenfajta nem könyvvizsgálói szolgáltatás tilos, 
akár nevesítve szerepel a jegyzékben, akár nem.

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – a pont – iii pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

iii. technológiai rendszerek, belső 
ellenőrzési vagy kockázatkezelési eljárás 
kialakítása vagy végrehajtása a pénzügyi 
kimutatásokban szerepeltetett pénzügyi 
információk előkészítésére és/vagy 
ellenőrzésére vonatkozóan, valamint 
kockázattal kapcsolatos tanácsadás;

Or. en

Indokolás

Összevonva a vi. ponttal.

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

iv. értékelési szolgáltatások;

Or. en

Indokolás

Méltányossági állásfoglalások vagy természetbeni hozzájárulásról szóló jelentések készítését 
engedélyezni kell.

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – a pont – vi pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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;

vi. pénzügyi informatikai rendszerek 
kialakítása vagy végrehajtása;
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Or. en

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – a pont – viii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viiia. humánerőforrás-szolgáltatások, 
ideértve a felső vezetők felvételét is; 

Or. en

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – a pont – viii b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viiib. az alternatívák ismertetésén 
túlmutató jogi és adóügyi szolgáltatások; 
adóügyi szolgáltatások a vizsgált 
jogalanynál a pénzügyi beszámolás terén 
jelentős szerepet betöltő természetes 
személyek részére, és adótervezési 
elképzelések értékesítése;

Or. en

Indokolás

Az engedélyezett adótanácsadó szolgáltatások pontosítása.

Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) esetleg összeférhetetlenséget 
eredményező szolgáltatások:

törölve

i. humánerőforrás-szolgáltatások, ideértve 
a felső vezetők felvételét is; 
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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

Javasolt, hogy csak engedélyezett és megengedett szolgáltatások legyenek, és valamennyi 
szolgáltatáshoz kötelező legyen az audit bizottság vagy a felügyelőbizottság előzetes 
jóváhagyása. Átvilágítási szolgáltatásokat se a könyvvizsgáló, se könyvvizsgáló cég ne 
nyújthasson, kizárólag külső könyvvizsgálók tehessék ezt meg.

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első és a második albekezdéstől eltérve 
a jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég nyújthat a b) pont iii. és 
iv. alpontjában említett szolgáltatásokat a 
35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes 
hatóság előzetes jóváhagyása alapján.

törölve

Or. en

Indokolás

A módosított, leszűkített jegyzékben minden nem könyvvizsgálói szolgáltatás tiltott, így 
eltérésre nincs többé szükség.
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Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első és a második albekezdéstől eltérve 
a jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég nyújthat a b) pont i. és 
ii. alpontjában említett szolgáltatásokat az 
e rendelet 31. cikkében említett audit 
bizottság előzetes jóváhagyása alapján.

törölve

Or. en

Indokolás

A módosított, leszűkített jegyzékben minden nem könyvvizsgálói szolgáltatás tiltott, így 
eltérésre nincs többé szükség.

Módosítás 34
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.

A vizsgált jogalany döntéshozatalában való 
részvételt, valamint a nem könyvvizsgálói 
szolgáltatások nyújtását úgy kell tekinteni, 
hogy az minden esetben érinti a 
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég 
függetlenségét.

Or. en

Indokolás

Mivel a jogszabály egyfelől az engedélyezett, könyvvizsgálattal kapcsolatos szolgáltatások és 
egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatások rendszeréről, másfelől pedig a nem könyvvizsgálói 
szolgáltatásokról rendelkezik, az utóbbiakat mint a függetlenséget befolyásoló tényezőt 
mindig vizsgálni kell.

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés
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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

Az összes nem könyvvizsgálói szolgáltatás tiltása, valamint az előző bekezdés változása miatt 
elavult rendelkezés. 

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

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 



PE496.380v01-00 26/57 PA\912931HU.doc

HU

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

Indokolás

Az ún. kizárólag könyvvizsgálattal foglalkozó cégek fogalma aránytalan piaci beavatkozás, 
amelynek hozzáadott értéke nem egyértelmű. Ezenfelül most már valamennyi nem 
könyvvizsgálói szolgáltatás tiltott, ami azt jelenti, hogy ezzel kapcsolatban nincs szükség a 
nagyméretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyokra vonatkozó külön rendelkezésekre.

Módosítás 37
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) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 68. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az e cikk (2) bekezdésében 
említett, könyvvizsgálattal kapcsolatos 
szolgáltatások és egyéb bizonyosságot 
nyújtó 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.

Or. en

Indokolás

A korábbi módosítások miatt szükséges változtatás.
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Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 6 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a 2005/60/EK irányelv sérelme nélkül a 
közérdeklődésre számot tartó jogalany 
feddhetetlenségét.

– a 2005/60/EK irányelv sérelme nélkül a 
közérdeklődésre számot tartó jogalany 
igazgatási, irányítási vagy felügyeleti 
szerve tagjainak feddhetetlenségét.

Or. en

Indokolás

A módosított szöveg jobban tükrözi az ellátandó feladatot, és inkább a vizsgált jogalany 
irányításával megbízott személyekre irányul.

Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közérdeklődésre számot tartó jogalany 
jog szerinti könyvvizsgálata során a jog 
szerinti könyvvizsgálónak vagy 
könyvvizsgáló cégnek mindvégig szakmai 
szkepticizmussal kell élnie, figyelembe 
véve annak lehetőségét, hogy 
szabálytalanságra, ezen belül csalásra vagy 
tévedésre utaló tényből vagy magatartásból 
eredő lényeges hibás állítás attól 
függetlenül előfordulhat, hogy a 
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég 
milyen korábbi tapasztalattal rendelkezik a 
vizsgált jogalany vezetése, valamint az 
irányításával megbízott személyek 
becsületességével és feddhetetlenségével 
kapcsolatban.

A közérdeklődésre számot tartó jogalany 
jog szerinti könyvvizsgálata során a jog 
szerinti könyvvizsgálónak vagy 
könyvvizsgáló cégnek mindvégig szakmai 
szkepticizmussal kell élnie, figyelembe 
véve annak lehetőségét, hogy 
szabálytalanságra, ezen belül csalásra vagy 
tévedésre utaló tényből vagy magatartásból 
eredő lényeges hibás állítás attól 
függetlenül előfordulhat, hogy a 
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég 
milyen korábbi tapasztalattal rendelkezik a 
vizsgált jogalany vezetése, valamint az 
irányításával megbízott személyek 
becsületességével és feddhetetlenségével 
kapcsolatban, a 2006/43/EK irányelv 26. 
cikkében említett nemzetközi 
könyvvizsgálati standardok 
követelményeivel összhangban.

Or. en
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Indokolás

Átfogó nemzetközi könyvvizsgálati standardok léteznek, amelyek bőven okot adnak a szakmai 
szkepticizmusra.

Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a vizsgált jogalannyal a jog szerinti 
könyvvizsgálattal kapcsolatban folytatott 
levelezést;

b) a vizsgált jogalannyal a jog szerinti 
könyvvizsgálattal kapcsolatban folytatott 
jelentős levelezést;

Or. en

Indokolás

A jog szerinti könyvvizsgálattal kapcsolatos teljes levelezés túlságosan tág kategória, ami 
olyan mennyiségű adatot jelentene, hogy az a későbbiekben kevéssé lenne használható, és 
feleslegesen megnövelné a jog szerinti könyvvizsgálat költségét és adminisztratív terhét.

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a könyvvizsgálati tervben rögzített 
könyvvizsgálati eljárások szakaszainak
kezdő és befejező dátumát;

e) a jog szerinti könyvvizsgálatok kezdő és 
befejező dátumát;

Or. en

Indokolás

A jog szerinti könyvvizsgálat jellege nem teszi lehetővé pontos dátum megadását az egyes 
szakaszokra vonatkozóan, mivel a végső könyvvizsgálói vélemény kialakítására irányuló, 
iteratív folyamatról van szó.

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés – h pont



PA\912931HU.doc 29/57 PE496.380v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a jog szerinti könyvvizsgáló vagy a fő 
könyvvizsgáló partner a 22. és 23. cikkben 
említett jelentések tervezetével
alátámasztott véleményét;

h) a jog szerinti könyvvizsgáló vagy a fő 
könyvvizsgáló partner a 22. és 23. cikkben 
említett jelentésekkel alátámasztott 
véleményét;

Or. en

Indokolás

Végső fokon csak a végleges jelentések tükrözik a fő könyvvizsgáló partnerek véleményét, így 
kevéssé lenne hasznos, ha esetlegesen hibákat tartalmazó vagy legalábbis nem teljes 
tervezetekre támaszkodnának.

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) ismerteti az alkalmazott módszertant, 
ezen belül azt, hogy a mérleg mekkora 
részét ellenőrizték közvetlenül, illetve az 
ellenőrzés milyen mértékben alapult 
rendszer- és megfelelőségi teszten;

h) ismerteti az alkalmazott módszertant;

Or. en

Indokolás

Ezeket az információkat nem egy nyilvános jelentésben kell részletezni, hanem inkább a 
kiegészítő jelentésben, az audit bizottságnak / felügyelőbizottságnak címezve.

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) ismerteti a részletes vizsgálat és 
megfelelőségi teszt súlyozásának 
változását az előző évhez képest akkor is, 
ha az előző évi jog szerinti 
könyvvizsgálatot más jog szerinti 

törölve
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könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég 
végezte;

Or. en

Indokolás

Léteznek nemzetközi standardok, amelyeknek e téren elegendőnek kell lenniük; minden 
további bonyolítás csak problémát okozhat a gyakorlatban. Ezenkívül kérdéses, hogy egy 
harmadik személy, aki nincs tisztában a technikai kérdésekkel, értelmezni tudná az átadott 
kiegészítő információkat; rendszerint az audit bizottságot tájékoztatni kell a könyvvizsgálat 
főbb irányairól, ezért egészítették ki a kiegészítő jelentést ezzel az elemmel.

Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) részletezi a jog szerinti könyvvizsgálat 
elvégzése során figyelembe vett 
lényegességi szintet;

törölve

Or. en

Indokolás

A gyakorlatban az ilyen információk csak csekély hozzáadott értéket képviselnek be nem 
avatott harmadik személyek számára, különösen mivel egy jelentésen belül a lényegességi 
szintek eltérőek lehetnek. A lényegességi szintek említése nemcsak bonyolítaná a jelentést, 
hanem implicit következtetésekhez is vezethetne abszolút értékküszöbök tekintetében anélkül, 
hogy az összes körülményt figyelembe venné. Mivel az információk ettől még lényegesek, a 
kiegészítő jelentésbe kerülnek.

Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) meghatározza azokat a területeket, 
amelyeken fennáll annak a kockázata, 
hogy az éves vagy konszolidált pénzügyi 
kimutatások lényeges hibás állítást 
tartalmaznak, ideértve a kritikus 
számviteli becsléseket vagy az értékelési 

k) indokolt esetben felhívja a figyelmet a 
pénzügyi beszámolóban szereplő olyan 
kérdésekre, amelyek a könyvvizsgáló 
megítélése szerint alapvető fontosságúak a 
pénzügyi beszámoló értelmezéséhez;



PA\912931HU.doc 31/57 PE496.380v01-00

HU

bizonytalanság területeit;

Or. en

Indokolás

A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) már előírják, hogy tájékoztatni kell az 
audit bizottságot az ebben a bekezdésben említett pontokról. A nemzetközi könyvvizsgálati 
standardokhoz (ISA) közelebb álló szövegezés helyénvalóbb. Ezzel kapcsolatban további 
információkat a kiegészítő jelentés tartalmazhat.

Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) nyilatkozatot tartalmaz a vizsgált 
jogalany helyzetéről, illetve konszolidált 
pénzügyi kimutatások jog szerinti 
könyvvizsgálata esetén az anyavállalat és 
a csoport helyzetéről, különösen arról, 
hogy a jogalany, illetve az anyavállalat és 
a csoport képes-e a kötelezettségeit 
belátható időn belül teljesíteni, és ezáltal 
biztosított-e tevékenységének 
folyamatossága;

l) következtetést von le a jog szerinti 
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég 
azon értékeléséből, hogy a tevékenység 
folyamatosságának feltételezését a 
vállalatvezetés megfelelően használta-e fel 
a pénzügyi kimutatások elkészítése során, 
és hogy azonosítottak-e lényeges 
bizonytalanságokat a tevékenység 
folyamatosságának feltételezésével 
kapcsolatban;

Or. en

Indokolás

A könyvvizsgáló csak a tevékenység folyamatosságának feltételezése alkalmazásának 
megfelelőségét és az ezzel kapcsolatos jelentős bizonytalanságokat vizsgálja. Magát a 
feltételezést azonban a vizsgált jogalany vezetése alkalmazza. A könyvvizsgálónak nem 
feladata a tevékenység folyamatosságának felmérése.

Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) értékeli a jogalany, illetve konszolidált 
pénzügyi kimutatások esetében az 
anyavállalat belső ellenőrzési rendszerét 

törölve
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és azon belül a jog szerinti könyvvizsgálat 
során feltárt jelentős belső ellenőrzési 
hiányosságokat, továbbá a könyvviteli és 
számviteli rendszert;

Or. en

Indokolás

Az audit bizottságot tájékoztatni kell a belső ellenőrzési rendszerekben mutatkozó 
gyengeségekről. Az ilyen hiányosságok teljes körű értékelése jelentősen növelné a 
könyvvizsgálat költségeit és terhét. Ezenkívül az ilyen gyengeségekről harmadik személyeknek 
adott tájékoztatás mindaddig nem releváns, amíg a kérdésről fenntartásos vélemény nem 
készül.

Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – t p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) megerősíti, hogy a könyvvizsgálói 
vélemény összhangban áll a 23. cikkben 
említett, az audit bizottsághoz címzett 
kiegészítő jelentéssel;

törölve

Or. en

Indokolás

Ennek az audit bizottság és a könyvvizsgáló közötti információcserére kell korlátozódnia. 
Mivel a kiegészítő jelentés nyilvánosan nem hozzáférhető, az arra való hivatkozás csekély 
hozzáadott értékkel bír, sőt esetleg félreértésekhez is vezethet, pl. ha a két jelentés között 
valóban van eltérés.

Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – t q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) nyilatkozatot tartalmaz arról, hogy a 10. 
cikk (3) bekezdésében említett nem 
könyvvizsgálói szolgáltatásokra nem 
került sor, valamint arról, hogy a jog 
szerinti könyvvizsgálók vagy 

q) nyilatkozatot tartalmaz arról, hogy a jog 
szerinti könyvvizsgálók vagy 
könyvvizsgáló cégek a könyvvizsgálat 
során teljes mértékben megőrizték 
függetlenségüket. Ha a jog szerinti 
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könyvvizsgáló cégek a könyvvizsgálat 
során teljes mértékben megőrizték 
függetlenségüket. Ha a jog szerinti 
könyvvizsgálatot könyvvizsgáló cég 
végezte, a jelentésben azonosítani kell a 
könyvvizsgálói megbízást teljesítő csoport 
valamennyi tagját, továbbá meg kell 
állapítani azt, hogy valamennyi tag teljes 
mértékben megőrizte függetlenségét, és a 
vizsgált jogalanyhoz nem fűződött 
közvetlen vagy közvetett érdeke;

könyvvizsgálatot könyvvizsgáló cég 
végezte, a jelentésben azonosítani kell a 
könyvvizsgálói megbízást teljesítő csoport 
valamennyi tagját, továbbá meg kell 
állapítani azt, hogy valamennyi tag teljes 
mértékben megőrizte függetlenségét, és a 
vizsgált jogalanyhoz nem fűződött 
közvetlen vagy közvetett érdeke;

Or. en

Indokolás

A nagyközönség számára az a tény a fontos, hogy a könyvvizsgáló teljesen függetlenül végezte 
el a könyvvizsgálatot, amit az audit bizottságnak kell felmérnie. A vállalatirányítási szabályok 
értelmében a könyvvizsgáló függetlenségét az audit bizottság ellenőrzi. Ezenkívül javasolt a 
nem könyvvizsgálói szolgáltatások korlátozott jegyzékének tiltása.

Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – r pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

r) felsorolja a 10. cikk (3) bekezdése b) 
pontjának i. és ii. alpontjában említett 
azon nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat, 
amelyekre vonatkozóan az audit bizottság 
engedélyezte a jog szerinti könyvvizsgáló 
vagy könyvvizsgáló cég részére, hogy 
azokat a vizsgált jogalany számára nyújtsa;

r) felsorolja a 10. cikkben említett azon,
könyvvizsgálattal kapcsolatos
szolgáltatásokat és egyéb bizonyosságot 
nyújtó szolgáltatásokat, amelyekre 
vonatkozóan az audit bizottság 
engedélyezte a jog szerinti könyvvizsgáló 
vagy könyvvizsgáló cég részére, hogy 
azokat a vizsgált jogalany számára nyújtsa;

Or. en

Indokolás

Mivel a könyvvizsgálattal kapcsolatos szolgáltatásokat és egyéb bizonyosságot nyújtó 
szolgáltatásokat az audit bizottságnak minden esetben jóvá kell hagynia, és a nem 
könyvvizsgálói szolgáltatások nyújtása tilos, csak az előbbieket kell itt megemlíteni.
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Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

s) felsorolja a 10. cikk (3) bekezdése b) 
pontjának iii. és iv. alpontjában említett 
azon nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat, 
amelyekre vonatkozóan a 35. cikk (1) 
bekezdésében említett illetékes hatóság 
engedélyezte a jog szerinti könyvvizsgáló 
vagy könyvvizsgáló cég részére, hogy 
azokat a vizsgált jogalany számára 
nyújtsa;

törölve

Or. en

Indokolás

Elavult, mivel a könyvvizsgálattal kapcsolatos és az egyéb bizonyosságot nyújtó 
szolgáltatásokat az előző bekezdés szerint meg kell említeni.

Módosítás 53
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, 
az audit bizottsághoz címzett kiegészítő 
jelentésre.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Indokolás

A jelentés terjedelmének a vizsgált jogalany és a könyvvizsgálat összetettségéhez kell 
igazodnia, amit leginkább a könyvvizsgáló tud megítélni.

Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közérdeklődésre számot tartó jogalany 
jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog 
szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló 
cég a vizsgált jogalany audit bizottsága 
részére kiegészítő jelentést nyújt be.

A közérdeklődésre számot tartó jogalany 
jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog 
szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló 
cég a vizsgált jogalany audit bizottsága, 
valamint ügyvezető, ügyviteli vagy 
felügyelő szerve részére kiegészítő 
jelentést nyújt be.

Or. en

Indokolás

A kétszintű rendszereknél, ahol felügyelőbizottság is van, az eredeti rendelkezés következtében 
a jelenlegi gyakorlathoz képest csökkenhetne a felügyelőbizottságnak megadott információk 
köre.

Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az audit bizottság vagy az annak 
megfelelő feladatkört ellátó szerv jogosult 
a kiegészítő jelentést a vizsgált jogalany 
irányító, ügyviteli vagy felügyelő szerve 
részére átadni.

törölve

Or. en

Indokolás

Fölösleges bekezdés, ha a kiegészítő jelentést automatikusan megküldik az ügyvezető, az 
ügyviteli vagy felügyelő szervnek.

Módosítás 56
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 

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

vizsgált jogalany felügyelő vagy ügyviteli 
szerve úgy dönt.

Or. en

Indokolás

Mivel a kiegészítő jelentés címzettje elsősorban az ügyviteli vagy a felügyeleti szerv, a 
közzétételre vonatkozó döntést nem szabad az irányító szervre hagyni.

Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) ismerteti a feladatok megoszlását a jog 
szerinti könyvvizsgálók és/vagy 
könyvvizsgáló cégek között;

e) ismerteti a feladatok megoszlását a jog 
szerinti könyvvizsgálók és/vagy 
könyvvizsgáló cégek között, továbbá leírja 
a könyvvizsgálat hatókörét és időtartamát, 
valamint az elvégzett jog szerinti 
könyvvizsgálat lényeges megállapításait, 
köztük a vizsgált jogalany belső 
ellenőrzési rendszerének jelentős 
hiányosságait; kezeli a könyvvizsgálat 
folyamán talált jelentős nehézségeket és a 
jog szerinti könyvvizsgálatból fakadó 
egyéb olyan kérdéseket, amelyek a jog 
szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló 
cég szakmai megítélése szerint a pénzügyi 
beszámolás folyamatának ellenőrzése 
szempontjából jelentősek;

Or. en

Indokolás

A feladatoknak a könyvvizsgálók közötti puszta felosztása nem elegendő, és az audit 
bizottságnak kiegészítő információkat kell kapnia a további elemekről.

Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) jelzi és ismerteti a lényeges 
bizonytalansággal kapcsolatos 
megítéléseket, amelyek kétségessé tehetik 
azt, hogy a jogalany képes a vállalkozás 
folytatására;

f) jelzi és ismerteti, hogy a jog szerinti 
könyvvizsgálat során észlelt események és 
körülmények hogyan támaszthatnak 
komoly kétséget azzal kapcsolatban, hogy 
a vizsgált jogalany képes a vállalkozás 
folytatására, továbbá hogy az említett 
események és körülmények súlyos 
bizonytalanságot jelentenek-e;

Or. en

Indokolás

Az audit bizottság számára az a fontos, hogy tudja, bizonyos események és körülmények 
miként ébreszthetnek kétségeket, nem pedig az, hogy a könyvvizsgáló hogyan jutott erre a 
megállapításra.

Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) ismerteti a részletes vizsgálat és 
megfelelőségi teszt súlyozásának 
változását az előző évhez képest akkor is, 
ha az előző évi jog szerinti 
könyvvizsgálatot más jog szerinti 
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég 
végezte;

Or. en

Indokolás

Ezt kivették a könyvvizsgálói jelentésből, mivel az ilyen technikai információkat az audit 
bizottsághoz kellene benyújtani.

Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) részletezi a jog szerinti könyvvizsgálat 
elvégzése során figyelembe vett 
lényegességi szintet;

Or. en

Indokolás

Ezt a tételt kivették a könyvvizsgálói jelentésből, mert ez az információ inkább az audit 
bizottság számára fontos.

Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – f c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fc) meghatározza azokat a területeket, 
amelyeken fennáll annak a kockázata, 
hogy az éves vagy konszolidált pénzügyi 
kimutatások lényeges hibás állítást 
tartalmaznak, ideértve a kritikus 
számviteli becsléseket vagy az értékelési 
bizonytalanság területeit;

Or. en

Indokolás

A könyvvizsgálói jelentésből kivett elemek.

Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) részletesen meghatározza, hogy a 
könyvvitel, a számvitel, valamennyi 
auditált dokumentum, az éves vagy 
konszolidált pénzügyi kimutatások és az 
esetleges kiegészítő jelentések 
megfelelőnek ítélhetők-e;

g) részletesen leírja a jog szerinti 
könyvvizsgálat folyamán a könyvviteli, a 
számviteli kimutatásokban, éves vagy 
konszolidált pénzügyi kimutatásokban és 
egyéb jelentésekben található lényeges 
hibákat vagy kihagyásokat;
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Or. en

Indokolás

Az audit bizottságnak átadott információ mennyiségének kezelhetőnek kell lennie, ezért a 
jelentős kérdésekre kell összpontosítania, nem szabad túlzottan részletes adatokat átadni, ami 
elterelheti a figyelmet a legfontosabb szempontokról.

Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) ismerteti az alkalmazott módszertant, 
ezen belül azt, hogy a mérleg mekkora 
részét ellenőrizték közvetlenül, illetve az 
ellenőrzés milyen mértékben alapult 
rendszer- és megfelelőségi vizsgálaton;

Or. en

Indokolás

Ezt az információt az audit bizottsághoz kell benyújtani, ezért törölték a könyvvizsgálói 
jelentésből.

Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) értékeli a jogalany, illetve konszolidált 
pénzügyi kimutatások esetében az 
anyavállalat belső ellenőrzési rendszerét 
és azon belül a jog szerinti könyvvizsgálat 
során feltárt jelentős belső ellenőrzési 
hiányosságokat, továbbá a könyvviteli és 
számviteli rendszert;

Or. en

Indokolás

Az audit bizottsághoz benyújtandó információ, törölve a könyvvizsgálói jelentésről szóló 
cikkből.
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Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) jelzi és részletesen ismerteti az előírások 
megsértésének valamennyi esetét, ideértve 
a nem lényeges eseteket is, amennyiben 
azok az audit bizottság számára fontosnak 
tekinthetők feladatai ellátásához;

h) jelzi és ismerteti az előírások 
megsértésének eseteit, ideértve a jog 
szerinti könyvvizsgálat folyamán 
azonosított nem lényeges eseteket is, 
amennyiben azok az audit bizottság 
számára fontosnak tekinthetők feladata
ellátásához;

Or. en

Indokolás

Nem szabad az audit bizottságot túlterhelni az előírások megsértése kevéssé jelentős eseteivel 
kapcsolatos részletekkel, hogy a legfontosabb szempontokra összpontosíthasson.

Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) értékeli az éves vagy konszolidált 
pénzügyi kimutatások különböző tételeire 
alkalmazott értékelési módszereket, 
valamint azok változásának hatását;

i) értékeli a vizsgált jogalany számviteli 
gyakorlatainak lényeges minőségi 
szempontjait, ideértve a számviteli 
politikákat, számviteli becsléseket, 
értékeléseket és a pénzügyi kimutatások 
közzétételét, valamint azok jelentős 
változásának hatását;

Or. en

Indokolás

Ahelyett, hogy pusztán ítéletet mondanának az értékelési módszerekről, részletesebben is ki 
kell fejteni a minőségi szempontokat. A könyvvizsgálónak itt is segítenie kell az audit 
bizottságot az információk kezelésében azzal, hogy rámutat a legfontosabb szempontokra.
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Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) konszolidált pénzügyi kimutatások jog 
szerinti könyvvizsgálata esetében közli és 
ismerteti a konszolidáció elveit;

törölve

Or. en

Indokolás

Ez az információ a társaság pénzügyi kimutatásaiban már fel van tüntetve.

Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2004/39/EK irányelv 55. cikkének, a 
2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 53. cikkének, a 2007/64/EK 
irányelv irányelv 15. cikke (4) 
bekezdésének, a 2009/65/EK irányelv 106. 
cikkének, a 2009/110/EK irányelv 3. cikke 
első bekezdésének, valamint a 
2009/138/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 72. cikkének sérelme 
nélkül a közérdeklődésre számot tartó 
jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát 
végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég köteles haladéktalanul 
beszámolni a közérdeklődésre számot tartó 
jogalanyokat felügyelő illetékes 
hatóságoknak az adott közérdeklődésre 
számot tartó jogalanyt érintő olyan 
tényekről vagy döntésekről, amelyekről a 
jog szerinti könyvvizsgálat során tudomást 
szerez, és amelyek az alábbiak bármelyikét 
eredményezhetik:

A közérdeklődésre számot tartó jogalany 
jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog 
szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló 
cég köteles haladéktalanul beszámolni az 
audit bizottságnak, az ügyviteli és 
felügyelő szervnek az adott 
közérdeklődésre számot tartó jogalanyt 
érintő olyan tényekről vagy döntésekről, 
amelyekről a jog szerinti könyvvizsgálat 
során tudomást szerez. A beszámolás az 
alábbiak bármelyikét eredményezheti:

Or. en
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Indokolás

Általában helyénvalóbb, ha az információk a vizsgált jogalany irányításáért felelős 
személyeken keresztül futnak át. Ha a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég 
közvetlenül és koordinálatlanul kommunikál a felügyeleti hatósággal, az átfedésekhez és az 
eseményekkel kapcsolatos, zavaró kommunikációhoz vezethet.

Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a pénzügyi kimutatások hitelesítésének
megtagadását, vagy fenntartások 
kifejezését.

c) a könyvvizsgálói jelentés kiadásának, 
illetve kedvezőtlen vagy korlátozott 
könyvvizsgálói jelentés kibocsátásának 
megtagadását;

Or. en

Indokolás

Az előírás pontosítása.

Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég köteles továbbá 
beszámolni azokról a tényekről vagy 
döntésekről, amelyekről az általa jog 
szerinti könyvvizsgálat keretében vizsgált 
közérdeklődésre számot tartó jogalannyal 
szoros kapcsolatban álló vállalkozás jog 
szerinti könyvvizsgálata során szerez 
tudomást.

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég köteles továbbá 
beszámolni az (1) bekezdés a), b) vagy c) 
pontja szerinti olyan tényekről vagy 
döntésekről, amelyekről az általa jog 
szerinti könyvvizsgálat keretében vizsgált 
közérdeklődésre számot tartó jogalany
ellenőrzése alatt álló vállalkozás jog 
szerinti könyvvizsgálata során szerez 
tudomást.

Az audit bizottság, az ügyviteli és a 
felügyelő szerv megteszi a megfelelő 
lépéseket annak érdekében, hogy azonnal 
tájékoztassa a közérdeklődésre számot 
tartó jogalanyokat felügyelő illetékes 
hatóságokat a beszámolóban szereplő 
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fenti tényekről és döntésekről.

Or. en

Indokolás

A kiegészítés arra kötelezi a vizsgált jogalany irányításával megbízott személyeket, hogy 
találjanak módot arra, hogy azonnal beszámoljanak a döntésekről és tényekről a felügyeleti 
hatóságuknak.

Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett tények 
vagy döntések, vagy a (2) bekezdésben 
előírt párbeszéd során bármilyen tény 
jóhiszemű közlése az illetékes 
hatóságokkal a jog szerinti könyvvizsgáló 
vagy könyvvizsgáló cég részéről nem 
képezi az információ nyilvánosságra 
hozatalára vonatkozó szerződéses vagy 
jogszabályi korlátozások megszegését, és 
nem alapozza meg e személyek bárminemű 
felelősségét.

(3) A (2) bekezdésben előírt párbeszéd 
során bármilyen tény jóhiszemű közlése az 
illetékes hatóságokkal a jog szerinti 
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég 
részéről nem képezi az információ 
nyilvánosságra hozatalára vonatkozó 
szerződéses vagy jogszabályi korlátozások 
megszegését, és nem alapozza meg e 
személyek bárminemű felelősségét.

Or. en

Indokolás

A módosítás a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok felügyeleti hatóságainak történő 
beszámolással kapcsolatos új megközelítést tükrözi. A hitelbiztosítók és a biztosítóintézetek 
jog szerinti könyvvizsgálóinak és könyvvizsgáló cégeinek egyedi megközelítése továbbra is 
fennáll. 

Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az éves pénzügyi beszámolóban és az éves 
eredménykimutatásban a teljes forgalmat 
meg kell bontani a közérdeklődésre számot 

Az éves pénzügyi beszámolóban és az éves 
eredménykimutatásban a teljes forgalmat 
meg kell bontani a közérdeklődésre számot 
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tartó jogalanyok, valamint az 
anyavállalatként közérdeklődésre számot 
tartó jogalannyal rendelkező 
vállalkozáscsoportok éves és konszolidált 
pénzügyi kimutatásainak jog szerinti 
könyvvizsgálatából származó díjbevétel, az 
egyéb jogalanyok éves és konszolidált 
pénzügyi kimutatásainak jog szerinti 
könyvvizsgálatából származó díjbevétel, 
valamint a 10. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott kapcsolódó pénzügyi 
ellenőrzési szolgáltatásokért felszámított 
díjak szerint.

tartó jogalanyok, valamint az 
anyavállalatként közérdeklődésre számot 
tartó jogalannyal rendelkező 
vállalkozáscsoportok éves és konszolidált 
pénzügyi kimutatásainak jog szerinti 
könyvvizsgálatából származó díjbevétel, az 
egyéb jogalanyok éves és konszolidált 
pénzügyi kimutatásainak jog szerinti 
könyvvizsgálatából származó díjbevétel, 
valamint a 10. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott könyvvizsgálattal 
kapcsolatos szolgáltatásokért és egyéb 
bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért 
felszámított díjak szerint.

Or. en

Indokolás

A 10. cikk módosítását követő változtatás.

Módosítás 73
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. en

Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az ajánlás egy könyvvizsgálói megbízás 
33. cikk (1) bekezdésének második 
albekezdése szerinti meghosszabbítására 
irányul, az audit bizottság az ajánlás 

Ha az ajánlás egy könyvvizsgálói megbízás 
33. cikk (1) bekezdésének második 
albekezdése szerinti meghosszabbítására 
irányul, az audit bizottság az ajánlást a jog 
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elkészítése során figyelembe veszi a 40. 
cikk (6) bekezdésében említett, az ajánlott
jog szerinti könyvvizsgálóra vagy 
könyvvizsgáló cégre vonatkozó 
megállapításokat és következtetéseket, 
amelyeket az illetékes hatóság a 44. cikk 
(d) pontja alapján tesz közzé.

szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló 
cég könyvvizsgálata minőségének átfogó 
értékelésére alapozza, amit három 
egymást követő év után végeznek el. A 35. 
cikk (2) bekezdésében említett illetékes 
hatóság a nemzeti kijelölési időszaknak 
megfelelően módosíthatja az időpontokat.

Or. en

Indokolás

Három év elteltével az audit bizottságnak értékelnie kell a könyvvizsgálat minőségét. Az 
időpontok módosíthatók, mivel a kijelölési időszak Európa-szerte eltérő. A könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég minőségi szempontból való kötelező értékelése – a részvényesi közgyűlés és 
az illetékes hatóság felé való beszámolással, valamint az illetékes hatóság vétójogával 
összefüggésben – növeli a döntéshozatali folyamat átláthatóságát.

Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ajánlásában az audit bizottság közli, hogy 
ajánlását harmadik fél nem befolyásolta, 
továbbá azt, hogy nem köti a (7) 
bekezdésben említett szerződéses feltétel.

Az átfogó értékelést átlátható és 
szisztematikus megközelítéssel kell 
elvégezni, és ki kell terjednie a 
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég 
azon szakmai kompetenciáinak 
vizsgálatára, amelyek szükségesek a jog 
szerinti könyvvizsgálatnak a vonatkozó 
etikai előírások és a 20. cikkben említett 
nemzetközi könyvvizsgálati standardok 
szerinti elvégzéséhez. Az értékelés 
figyelembe veszi a 40. cikk (6) 
bekezdésében említett, az ajánlott jog 
szerinti könyvvizsgálóval vagy 
könyvvizsgáló céggel kapcsolatos 
megállapításokat és következtetéseket, 
amelyeket az illetékes hatóság a 44. cikk 
(d) pontja alapján tesz közzé.
Ajánlásában az audit bizottság közli, hogy 
ajánlását harmadik fél nem befolyásolta, 
továbbá azt, hogy nem köti a (7) 
bekezdésben említett szerződéses feltétel.
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Or. en

Indokolás

E módosítás meghatározza a könyvvizsgálat minősége értékelésének tartalmát.

Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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:

Az audit bizottság az e cikk (2) 
bekezdésében említett ajánlása a vizsgált 
jogalany által szervezett pályázati eljárást
követően készül, amelyre az alábbi 
feltételek vonatkoznak:

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy több könyvvizsgáló cég versenghessen a jog szerinti 
könyvvizsgálatért, valamint a közgyűlés felé az ajánlások kellően meg legyenek indokolva, 
nyilvános pályázati eljárást kell lefolytatni.

Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés – 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 

a) bármely jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég szabadon ajánlatot 
tehet a jog szerinti könyvvizsgálati 
szolgáltatás nyújtására akkor, ha a 33. cikk 
(2) bekezdése nem sérül;
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díjbevétele a teljes bevétele legfeljebb 
15 %-ának felel meg;

Or. en

Indokolás

Mivel az eljárásnak nyilvános pályázati eljárásnak kell lennie, felkért könyvvizsgálók 
előválogatására nem kerülhet sor.

Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a vizsgált jogalany szabadon 
megválaszthatja a felkért jog szerinti 
könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek 
megkeresésének módját, nem köteles 
pályázati felhívást közzétenni az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában és/vagy tagállami 
közlönyben vagy napilapban;

b) a vizsgált jogalany nem köteles 
pályázati felhívást közzétenni az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában és/vagy tagállami 
közlönyben vagy napilapban;

Or. en

Indokolás

Bár a vizsgált jogalany egy alkalommal szabadon megújíthatja a könyvvizsgáló kinevezését, 
amikor a könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kinevezésének – két egymást követő időszakot 
felölelő – maximális időtartama elérkezik, pályázati eljárást kell szerveznie. Ez nagyobb 
versenyt és átláthatóbb kiválasztási eljárást tesz lehetővé.

Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés – 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 

c) az audit bizottság 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 
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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;

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. en

Indokolás

A könyvvizsgálót kiválasztó eljárásért az audit bizottságnak kell felelnie. 

Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a vizsgált jogalany a kiválasztási eljárást 
szabadon határozhatja meg, és az érdekelt 
pályázókkal az eljárás során közvetlenül 
tárgyalhat;

d) az audit bizottság a kiválasztási eljárást 
szabadon határozhatja meg, és az érdekelt 
pályázókkal az eljárás során közvetlenül 
tárgyalhat;

Or. en

Indokolás

A könyvvizsgálót kiválasztó eljárásért az audit bizottságnak kell felelnie. 

Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a vizsgált jogalany a jog szerinti 
könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek 
által benyújtott ajánlatokat a pályázati 
dokumentációban előzetesen 
meghatározott kiválasztási szempontok 
alapján értékeli. A vizsgált jogalany a 
kiválasztási eljárás eredményéről jelentést 
készít, amelyet az audit bizottság hitelesít.
A vizsgált jogalany és az audit bizottság 

f) az audit bizottság átlátható és 
szisztematikus megközelítéssel elvégzi a 
jog szerinti könyvvizsgálók vagy 
könyvvizsgáló cégek által benyújtott 
ajánlatok átfogó értékelését, amely 
kiterjed a könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég azon szakmai 
kompetenciáinak vizsgálatára, amelyek a 
jog szerinti könyvvizsgálatnak a 
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figyelembe veszi a 40. cikk (6) 
bekezdésében említett, a pályázó jog 
szerinti könyvvizsgálóról vagy 
könyvvizsgáló cégről szóló ellenőrzési 
jelentéseket, amelyeket az illetékes hatóság 
a 44. cikk (d) pontja alapján tesz közzé;

vonatkozó etikai előírások és a 20. 
cikkben említett nemzetközi 
könyvvizsgálati standardok szerinti 
elvégzéséhez szükségesek. A vizsgált 
jogalany és az audit bizottság figyelembe 
veszi a 40. cikk (6) bekezdésében említett, 
a pályázó jog szerinti könyvvizsgálóról 
vagy könyvvizsgáló cégről szóló 
ellenőrzési jelentéseket, amelyeket az 
illetékes hatóság a 44. cikk (d) pontja 
alapján tesz közzé;

Or. en

Indokolás

A könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég azon szakmai kompetenciáit, amelyek a jog szerinti 
könyvvizsgálatnak a vonatkozó etikai előírások és a 20. cikkben említett nemzetközi 
könyvvizsgálati standardok szerinti elvégzéséhez szükségesek, már a pályázati eljárásban 
vizsgálni kell. Végül egyértelművé kell tenni, hogy a kiválasztási eljárás során végrehajtott 
összes lépésért az audit bizottság felel.

Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a vizsgált jogalanynak igazolnia kell a 
35. cikkben említett illetékes hatóság felé, 
hogy a kiválasztási eljárást tisztességesen 
folytatta le.

g) az audit bizottságnak igazolnia kell a 
35. cikkben említett illetékes hatóság felé, 
hogy a kiválasztási eljárást tisztességesen 
folytatta le.

Or. en

Indokolás

A könyvvizsgálót kiválasztó eljárásért az audit bizottságnak kell felelnie. 

Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az audit bizottság felelős az első 
albekezdésben említett kiválasztási 
eljárásért.

törölve

Or. en

Indokolás

Az audit bizottságot a szöveg most már a kiválasztási eljárás minden szakaszában kifejezetten 
említi.

Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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. A közgyűlés elé terjesztett 
javaslathoz a 32. cikk (2) és (3) 
bekezdésében említett átfogó értékelés 
eredményét is csatolni kell.

Or. en

Indokolás

Növeli az átláthatóságot a kiválasztási eljárásban.

Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hitelintézet vagy biztosítóintézet esetében 
az ügyviteli vagy felügyelő szerv 
javaslattervezetet nyújt be a 35. cikk (2) 

Az ügyviteli vagy felügyelő szerv a 35. 
cikk (2) bekezdésében említett illetékes 
hatóságnak nyújtja be javaslattervezetét. A 
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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.

35. cikk (2) bekezdésében említett illetékes
hatósághoz benyújtott javaslattervezethez 
csatolni kell a 32. cikk (2) és (3) 
bekezdésében említett átfogó értékelés 
eredményét, és a 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.

Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A közérdeklődésre számot tartó jogalany a 
jog szerinti könyvvizsgálót vagy 
könyvvizsgáló céget legalább egyéves
megbízási időszakra jelöli ki.

Or. en

Indokolás

A módosítás megerősíti a részvényesek azon elvi jogát, hogy évente kiválasszák a 
könyvvizsgálót, és számos tagállam jogszabályainak is megfelel.

Módosítás 87
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 csak egyszer 
hosszabbíthatja meg, feltéve, hogy a 
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megbízás az audit bizottság javaslatán 
alapul, amelyet az éves közgyűlés 
jóváhagyott.

Or. en

Indokolás

A módosítás megerősíti a részvényesek elvi jogát a könyvvizsgáló kiválasztására.

Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A két megbízás együttes időtartama 
legfeljebb hat év lehet.

Egy megbízás időtartama legfeljebb hét év 
lehet.

Or. en

Indokolás

Javasolt, hogy a könyvvizsgálói megbízás maximális időtartama 7 év legyen, amely egyszer 
meghosszabbítható; így 14 évenként kötelező a váltás, ami összhangban áll a belső rotáció 
időtartamának (7 év) kétszeresével.

Módosítás 89
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. en

Indokolás

Mivel az általános kijelölési időtartamot megnövelték, a további növelés nem lenne 
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helyénvaló.

Módosítás 90
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. en

Indokolás

Mivel a kijelölési időszakot meghosszabbították 14 évre, további hosszabbítást nem szabad 
előírni.

Módosítás 91
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 csapatra 

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 a könyvvizsgálói 
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alapítva kell megvalósítani. Arányosnak 
kell lennie a jog szerinti könyvvizsgáló 
vagy könyvvizsgáló cég tevékenységének 
terjedelmével.

megbízást teljesítő teljes csoportra 
alapítva kell megvalósítani. Arányosnak 
kell lennie a jog szerinti könyvvizsgáló 
vagy könyvvizsgáló cég tevékenységének 
terjedelmével.

Or. en

Indokolás

Az alkalmazandó nemzetközi előírásoknak megfelelően pontosítja a szöveget.

Módosítás 92
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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 eleget kell tennie a 2006/43/EK 
irányelv 23. cikke (3) bekezdésében foglalt 
követelményeknek.

Or. en

Indokolás

A 23. cikk (3) bekezdésének szövege átfogóbb, és a gyakorlatban működőképesnek bizonyult. 
A belépő könyvvizsgálónak az elődje munkájával kapcsolatos feladatait a nemzetközi 
előírások már tartalmazzák.
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Módosítás 93
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, 
valamint a 25. és 27. cikk alapján az 
illetékes hatóságoknak átadott 
információkhoz.

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 három évre vonatkozó kiegészítő 
jelentésekhez, valamint a 25. és 27. cikk 
alapján az illetékes hatóságoknak átadott 
információkhoz.

Or. en

Indokolás

A cél az, hogy ésszerű időkeretet álljon rendelkezésre ezen adatok megadására, és az a 
probléma is kezelhető legyen, hogy a korábbi könyvvizsgáló adott esetben nem töltötte be ezt 
a feladatkört az előző három évben.

Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 35. cikk (1) bekezdésében említett 
illetékes hatóságok rendszeresen 
figyelemmel kísérik a közérdeklődésre 
számot tartó jogalanyok részére nyújtott 
jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatások 
piacának fejleményeit.

A tagállamok rendszeresen figyelemmel 
kísérik a közérdeklődésre számot tartó 
jogalanyok részére nyújtott jog szerinti 
könyvvizsgálati szolgáltatások piacának 
fejleményeit.

Or. en

Indokolás

A tagállamokra kell bízni annak eldöntését, hogy melyik nemzeti szerv tudja a legjobban 
nyomon követni a piaci fejleményeket. Pl. a versenyhatóságok rendelkeznek a szükséges 
szaktudással és kapacitásokkal, ezért ezt a feladatot nem feltétlenül kell az illetékes 
hatóságokra bízni.
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Módosítás 95
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok különösen az 
alábbiakat mérik fel:

A tagállamok különösen az alábbiakat 
mérik fel:

Or. en

Indokolás

A tagállamok szabadon eldönthetik, hogyan oldják meg a piacfelügyelettel kapcsolatos 
feladatok elvégzését.

Módosítás 96
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 20XX.X.X-ig [a rendelet 
hatálybalépését követő 2 év] és azt 
követően legalább kétévente az egyes 
illetékes hatóságok a kérdésről jelentést 
készítenek, amelyet benyújtanak az 
EÉPH, az EBH és az EBFH részére.

törölve

Az EÉPH, az EBH és az EBFH a 
jelentések alapján közös jelentést készít az 
uniós helyzetről. A jelentést a 
Bizottsághoz, az Európai Központi 
Bankhoz és az Európai Rendszerkockázati 
Testülethez kell benyújtani.

Or. en

Indokolás

A könyvvizsgáló cégek nem rendszerszintű jelentőségűek, mint a pénzintézetek, ezért inkább a 
készenléti tervezést kell a középpontba állítani. Ezenkívül a piaci helyzet tagállamonként 
annyira eltérő, hogy egy uniós szintű jelentés kevés hozzáadott értékkel bír.
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