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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatára 
vonatkozó egyedi követelményekről szóló rendeletre irányuló javaslattal részletesebb keretet 
kíván létrehozni a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok könyvvizsgálata tekintetében, 
amelyhez az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról 
szóló irányelvben is bizonyos módosítások szükségesek. 

E módosítások mellett módosultak bizonyos, többnyire a határokon átnyúló könyvvizsgálói 
tevékenységekre és általánosságban a közfelügyeletre vonatkozó rendelkezések is, amit az 
előadó üdvözöl.

Mindazonáltal az előadó ajánlja az önkéntes könyvvizsgálatnak a könyvvizsgálati 
rendelkezések alkalmazása alóli kizárását – ahogy ez most is történik –, mivel a bizottsági 
javaslat magasabb költségeket és további igazgatási terhet jelentene, különösen a kis- és 
középvállalkozások számára. Emellett – noha a tőkéhez való hozzájutás lehetőségének 
bővítése segíthet a kisebb könyvvizsgáló cégeknek a vezető nemzetközi hálózatokhoz való 
felzárkózásban – az előadó szkeptikus azon követelmény eltörlésével kapcsolatban, hogy a 
szavazati jogok többségének könyvvizsgálók kezében kell lenniük. A könyvvizsgáló 
cégekben annak megengedése, hogy a szavazati jogok többsége harmadik személyek kezében 
lehessen, veszélyezteti a szakma függetlenségét.

Végezetül az előadó – noha e tekintetben módosításokat nem terjesztett elő – szorgalmazza 
annak újbóli megfontolását, hogy a javasolt rendeletnek legalább egyes részeit nem kellene-e 
a meglévő irányelvbe visszahelyezni. Az eltérő vállalatirányítási keretekre tekintettel nem 
feltétlenül a rendelet a legmegfelelőbb eszköz, és az irányelv lehetővé tenné a tagállamok 
számára a szabályok nemzeti jogi kereteikhez való hozzáigazítását. Különösen ez a helyzet az 
audit bizottságra vonatkozó rendelkezésekkel. Továbbá, noha vitathatatlan, hogy a 
könyvvizsgálati követelményeknek a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok esetében 
szigorúbbnak kell lenniük, a két eszközben legalább az általános függetlenségi 
követelményeket össze lehetne hangolni.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A könyvvizsgáló cégek növekedése 
érdekében a tagállamoknak lehetővé kell 
tenniük számukra azt, hogy külső tőkéhez 
jussanak. Emiatt a tagállamok a 

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

továbbiakban nem írhatják elő, hogy egy 
könyvvizsgáló cég tőkéjének egy 
minimális hányadát jog szerinti 
könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek 
birtokolják, feltéve, hogy az ügyviteli szerv 
tagjainak többsége valamely tagállamban 
jóváhagyott könyvvizsgáló cég, vagy jó 
hírnévvel rendelkező jog szerinti 
könyvvizsgáló.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – a pont – c pont
2006/43/EK 
2 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kisvállalkozások önkéntesen 
végeztetik el;

törölve

Or. en

Indokolás

Az önkéntes könyvvizsgálatnak nem kellene ugyanazoknak a követelményeknek megfelelnie, 
mint a jog szerinti könyvvizsgálatnak, mivel ennek előírása megnövekedett igazgatási terhet 
eredményezne, és jelentős következményekkel járna azokra üzleti vállalkozásokra, különösen 
kkv-kra nézve, amelyek a nem könyvvizsgálói szolgáltatásokra támaszkodnak.

Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – b pont – i pont
2006/43/EK
3 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az első albekezdés b) pontját el kell 
hagyni;

törölve

Or. en

Indokolás

Noha a tőkéhez való hozzáférés megnövelt lehetőségének megvannak a maga előnyei, a 
könyvvizsgáló cégeknek feladataik jellegéből adódóan a szakmán kívüli érdekeltektől 
függetlennek kell maradniuk. A szavazati jogok többségére vonatkozó rendelkezést ezért 
vissza kell állítani.

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok e pontokkal kapcsolatban 
további feltételeket nem állapíthatnak meg. 
A tagállamok nem írhatják elő, hogy egy 
könyvvizsgáló cég tőkéjének vagy 
szavazati jogainak bizonyos hányadát jog 
szerinti könyvvizsgálók vagy 
könyvvizsgáló cégek birtokolják.

A tagállamok e pontokkal kapcsolatban 
további feltételeket nem állapíthatnak meg. 
A tagállamok nem írhatják elő, hogy egy 
könyvvizsgáló cég tőkéjének bizonyos 
hányadát jog szerinti könyvvizsgálók vagy 
könyvvizsgáló cégek birtokolják.

Or. en

Indokolás

Noha a tőkéhez való hozzáférés megnövelt lehetőségének megvannak a maga előnyei, a 
könyvvizsgáló cégeknek feladataik jellegéből adódóan a szakmán kívüli érdekeltektől 
függetlennek kell maradniuk. A tagállamoknak ezért lehetőséget kellene kapniuk, hogy 
szabadon állapíthassanak meg a szavazati jogok többségével, de nem a jog szerinti 
könyvvizsgálók birtokában lévő tőkével kapcsolatos további feltételeket.

Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont – a pont
2006/43/EK
22 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a jog 
szerinti könyvvizsgálat végzésekor a jog 
szerinti könyvvizsgáló és/vagy a 
könyvvizsgáló cég, valamint a 
könyvvizsgáló cégben szavazati joggal 
rendelkező személy független legyen a 
vizsgált jogalanytól és a vizsgált jogalany 
döntéshozatalában ne vegyen részt.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a jog 
szerinti könyvvizsgálat végzésekor a jog 
szerinti könyvvizsgáló és/vagy a 
könyvvizsgáló cég minden szükséges 
lépést megtegyen annak érdekében, hogy 
a függetlenséget ne csorbítsák a jog 
szerinti könyvvizsgálóval, a könyvvizsgáló 
céggel, annak kapcsolt vállalkozásaival és 
hálózatával vagy bármely, helyzetéből 
adódóan a jog szerinti könyvvizsgálat 
kimenetelét befolyásolni képes természetes 
személlyel fennálló pénzügyi, személyes, 
üzleti, munkajogi vagy egyéb kapcsolatok.

Or. en

Indokolás

Noha a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatára vonatkozó 
követelmények kiterjedtebbek, a függetlenségre vonatkozó alapkövetelményeknek azonosnak 
kell lenniük. A módosítás ezért hozzáigazítja az irányelv függetlenségről szóló cikkét a 
közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló rendelet 
megfelelő módosított cikkéhez.

Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont – a a pont (új)
2006/43/EK
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a (2) bekezdés első albekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:
„A tagállamok biztosítják, hogy a jog 
szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló 
cég ne végezzen jog szerinti 
könyvvizsgálatot, ha egy pártatlan, 
ésszerű és tájékozott harmadik személy azt 
állapítaná meg, hogy a jog szerinti 
könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég 
függetlensége sérült. Ha a jog szerinti 
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég 
függetlensége önellenőrzés, önérdek, 
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érdekképviselet, bizalmi viszony vagy 
megfélemlítés miatt veszélybe kerül, a jog 
szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló 
cég köteles óvintézkedéseket alkalmazni 
az ilyen veszélyek csökkentése érdekében. 
Ha a veszély az alkalmazott 
óvintézkedésekhez képest olyan mértékű, 
hogy az a függetlenséget sérti, a jog 
szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló 
cég nem végezheti el a jog szerinti 
könyvvizsgálatot.”

Or. en

Indokolás

Az előző módosítással összhangban lévő változtatás, amelyben szerepelnek a (2) bekezdésből 
elhagyott elemek.

Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 14 pont – a pont – ii pont
2006/43/EK
29 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) a minőségbiztosítási ellenőrzés az 
ellenőrzött könyvvizsgáló cég vagy jog 
szerinti könyvvizsgáló által folytatott 
tevékenység terjedelmének megfelelő és 
azzal arányos kell, hogy legyen.

k) a minőségbiztosítási ellenőrzés az 
ellenőrzött könyvvizsgáló cég vagy jog 
szerinti könyvvizsgáló és a vizsgált 
jogalany által folytatott tevékenység 
terjedelmének és összetettségének 
megfelelő és azzal arányos kell, hogy 
legyen.

Or. en

Indokolás

Az eredeti megfogalmazás arra enged következtetni, hogy a nagyobb könyvvizsgáló cégeknek 
alaposabb minőségellenőrzésre lenne szükségük. Nem szükségszerűen a könyvvizsgáló cég 
mérete azonban a döntő. Éppen ellenkezőleg, a vizsgált jogalany mérete és összetettsége 
indokolhat alaposabb minőségbiztosítási ellenőrzéseket, mivel a könyvvizsgálat nagyobb 
kihívást jelent, és a gyenge minőségű könyvvizsgálat következményei jelentősebbek lehetnek.
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Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 14 pont – a pont – iii pont
2006/43/EK
29 cikk – 1 bekezdés – új albekezdés a k pont után

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érdekelt felek kérésére a 32. cikkben 
említett illetékes hatóság rendelkezésükre 
bocsátja az első albekezdés g) pontjában 
említett jelentést. Az illetékes hatóság 
gondoskodik arról, hogy az átadott jelentés 
ne veszélyeztesse a vizsgált jogalany üzleti 
érdekeit, ideértve ipari és szellemi 
tulajdonát is.

A tagállamok megkövetelhetik, hogy az
érdekelt felek kérésére a 32. cikkben 
említett illetékes hatóság rendelkezésükre 
bocsássa az első albekezdés g) pontjában 
említett jelentést. Az illetékes hatóság 
gondoskodik arról, hogy az átadott jelentés 
ne veszélyeztesse a vizsgált jogalany üzleti 
érdekeit, ideértve ipari és szellemi 
tulajdonát is.

Or. en

Indokolás

Az ellenőrzési jelentések tartalma tagállamonként eltérő. Egyes jelentésekben lehetnek a 
nyilvánosság számára nem közzéteendő, kényes információk, mely esetben a teljes helyi 
könyvvizsgálói szakma minőségbiztosítási ellenőrzése tekintetében az i. pont szerinti összevont 
jelentést veszik igénybe. A tagállamoknak ezért lehetőséget kell kapniuk arra, hogy ezt a 
rendelkezést nemzeti viszonyaikhoz igazítsák.


