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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás  

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogi aktus tervezetének módosításai 

 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 

aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 

harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 

annak érintett rendelkezésére utalnak.  

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

a pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 

2014–2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozásáról szóló 258/2014/EU 

rendelet módosítására irányuló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 

javaslatról 

(COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD)) 

 (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2016)0202), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 

és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-

0145/2016), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. május 25-i véleményére1, 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Költségvetési Ellenőrző 

Bizottság véleményére (A8-0291/2016), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 

lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

Módosítás  1 

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI* 

a Bizottság javaslatához 

--------------------------------------------------------- 

                                                 
1  HL C 303., 2016.8.19., 147. o. 
* Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel 

mutatja. 
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2016/0110 (COD) 

Javaslat 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE 

a pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 

2014–2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozásáról szóló 258/2014/EU 

rendelet módosításáról  

(EGT-vonatkozású szöveg) 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére, 

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően, 

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1,  

rendes jogalkotási eljárás keretében, 

mivel: 

(1) A 258/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet2 alapján a nemzetközi pénzügyi 

beszámolási standardok alapítványa (IFRS Alapítvány), amely a Nemzetközi 

Számviteli Standard Bizottság Alapítvány (IASCF) jogutódja, és a Közérdekű 

Felügyeleti Tanács (PIOB) működési támogatások formájában uniós 

társfinanszírozásban részesül 2020. december 31-ig. 

(2) A 258/2014/EU rendelet alapján az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport 

(EFRAG) működési támogatások formájában uniós társfinanszírozásban részesül 

2016. december 31-ig. 

(3) 2013. november 12-én a Bizottság közzétette Philippe Maystadt, a belső piacért és a 

szolgáltatásokért felelős biztos különleges tanácsadója jelentését (a továbbiakban: a 

különleges tanácsadói jelentés), amely felvázolta az EFRAG irányítását érintő azon 

                                                 
1 HL C […], […], […]. o. 
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 3-i 258/2014/EU rendelete a pénzügyi 

beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 2014–2020 közötti 

időszakra szóló uniós program létrehozásáról, és a 716/2009/EK határozat hatályon kívül helyezéséről 

(HL L 105., 2014.4.8. 1. o.). 
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lehetséges reformokat, amelyek célja az Unió által a nemzetközi számviteli standardok 

fejlesztéséhez biztosított hozzájárulás megerősítése. 

(4) A Bizottság szorosan nyomon követte az EFRAG irányítási reformjának végrehajtását, 

és megfelelően tájékoztatta az Európai Parlamentet és a Tanácsot a végrehajtás 

előrehaladásáról. ▌ 

(4a) Figyelembe kell venni az EFRAG különféle végrehajtó szerveiben a közérdekek 

magánérdekekkel szembeni alulreprezentáltságát, amit a csoport új vezetésének 

orvosolnia kell. 

(4b) A 258/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikkének (3) bekezdése 

előírja, hogy a Bizottság készítsen éves jelentést az IFRS Alapítvány tevékenységéről 

az IFRS, a PIOB és az EFRAG fejleményei tekintetében. Az éves jelentésnek 

hivatkoznia kell azon ajánlások és kérések nyomon követésére és végrehajtására is, 

amelyeket az Európai Parlament a nemzetközi számviteli standardok (IAS) 

értékeléséről, valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) 

Alapítványa, az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) és a 

Közérdekű Felügyeleti Tanács (PIOB) tevékenységeiről szóló, 2016. június 7-i 

állásfoglalásában fogalmazott meg, továbbá az Európai Parlament jövőbeli 

állásfoglalásaiban szereplő ajánlásokra és kérésekre is. Az uniós program 

finanszírozásának kedvezményezettjeiként az IFRS Alapítványnak, a PIOB-nak és 

az EFRAG-nak évente jelentést kell tennie a pénzügyi beszámolással és a 

könyvvizsgálattal kapcsolatos uniós szakpolitikák végrehajtásáról, különös 

tekintettel az Európai Parlament korábbi és jövőbeli állásfoglalásaiban szereplő 

ajánlásai és kérései nyomon követésére és végrehajtására. Ezenkívül az IFRS 

Alapítványt, a PIOB-ot és az EFRAG-ot arra ösztönzik, hogy rendszeresen, legalább 

évente vegyen részt az Európai Parlament meghallgatásain, hogy teljes körű 

beszámolót tudjon adni a nemzetközi pénzügyi beszámolási és auditstandardok 

kidolgozásáról. 

(4c) Az Európai Bizottságnak rendszeresebben kell tájékoztatnia az Európai Parlamentet 

és a Tanácsot az IFRS Alapítvány, az EFRAG és a PIOB közös munkájáról, 

tekintettel arra, hogy e három ügynökséget az Unió támogatja, valamint ugyanazon 

célért dolgoznak. 

(5) A 258/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell. 

(5a) Az EFRAG tevékenységi köre jelenleg a különleges tanácsadói jelentésben 

felvázoltakra korlátozódik, továbbá figyelembe véve azt, hogy az Európai Parlament 

2016. június 7-i állásfoglalásában az EFRAG-ra számos további feladatot és 

kötelezettséget róttak, az EFRAG-nak biztosítania kell, hogy e további feladatokat és 

kötelezettségeket aktívan kísérjék figyelemmel és számoljanak be róluk. 

(6) Mivel e rendelet célját – nevezetesen az Unió pénzügyi beszámolással kapcsolatos 

szakpolitikai céljainak eléréséhez hozzájáruló EFRAG tevékenységének támogatása 

érdekében egy uniós program 2017–2020 közötti időszakra vonatkozó 

költségvetésének növelését – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az 

Unió szintjén azonban az intézkedés nagyságrendje és hatásai miatt e célok jobban 

megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. 
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cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt 

arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez 

szükséges mértéket. 

 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk  

A 258/2014/EU rendelet a következőképpen módosul: 

  

1. A 3. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja helyébe a következő szöveg lép: 

„i) az EFRAG;”; 

 

2. A 6. cikk a következőképpen módosul: 

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

„(1) A program 2014–2020 közötti időszakban történő megvalósítására szánt pénzügyi 

keret folyó áron számítva 57 007 000 EUR.”; 

b) a (3) bekezdésben az a) pont helyébe a következő szöveg lép: 

„a) EFRAG:  23 134 000 EUR”. 

2a. A 9. cikk a következőképpen módosul: 

a) a cikk következő bekezdéssel egészül ki: 

„(4a) Az IFRS Alapítvány tekintetében a (3) bekezdésben említett jelentésnek azt is 

értékelnie kell, hogy sikerült-e további előrelépést tenni az IFRS Alapítvány és az 

IASB irányítása tekintetében, különösen az átláthatósággal, az összeférhetetlenség 

megelőzésével és a szerződtetett szakértők sokféleségével kapcsolatban, valamint 

tettek-e, és ha igen, milyen lépéseket az érdekek (mint például a fogyasztókat 

képviselő ügynökségek és pénzügyminisztériumok) széles körű képviseletének, 

valamint a nyilvános elszámoltathatóságnak a biztosítása érdekében, hogy 

garantálni lehessen a magas színvonalú számviteli standardokat. Ezenkívül a 

jelentésnek azonosítania és értékelnie kell az IFRS keretében a demokratikus 

legitimitás, az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a feddhetetlenség fokozása 

érdekében bevezetett azon intézkedéseket, amelyek többek között a 

dokumentumokhoz való nyilvános hozzáféréshez, a különféle érdekelt felekkel 

folytatott nyitott párbeszédhez, a kötelező átláthatósági nyilvántartásokhoz és a 

lobbiülések átláthatóságára vonatkozó szabályok bevezetéséhez, valamint a belső 

szabályokhoz, különösen az összeférhetetlenség megelőzéséhez kapcsolódnak.” 
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b) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

„(5) A PIOB-ot (vagy jogutód szervezetét) illetően a (3) bekezdésben említett jelentés 

a finanszírozás diverzifikálásának alakulására is kiterjed, valamint értékelnie kell a 

könyvvizsgálói szakma feddhetetlenségének biztosítására tett erőfeszítéseket. 

Amennyiben egy adott évben az IFAC általi finanszírozás túllépi a PIOB teljes 

finanszírozásának kétharmadát, a Bizottság javaslatot terjeszt elő az adott évre 

vonatkozó éves hozzájárulásának 300 000 euróra történő korlátozásáról.” 

c) a (6) bekezdésben a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

„Adott esetben a Bizottság jogalkotási javaslatokat terjeszt elő az EFRAG hosszú 

távon közintézménnyé történő átalakítására vonatkozóan;” 

d) a cikk következő bekezdéssel egészül ki: 

„(6a) Az EFRAG-ot illetően a (3) bekezdésben említett jelentés az alábbiakat is 

értékelni fogja: a) a különleges tanácsadói jelentésben meghatározott „kiterjesztett 

közjó” kritériumát (nevezetesen, hogy a számviteli standardok ne veszélyeztessék az 

EU pénzügyi stabilitását, és ne is gátolják az EU gazdasági fejlődését) teljes 

mértékben tiszteletben tartották-e az előző évi jóváhagyási eljárás során; 

b) az Európai Parlamentet és a Tanácsot bevonták-e általában a pénzügyi 

beszámolási standardok kidolgozásának és különösen a jóváhagyási folyamatnak a 

korai szakaszába; valamint  

c) sikerült-e többek között díjakra vagy közforrásokra alapozva egy szélesebb körű és 

kiegyensúlyozott finanszírozási szerkezetet létrehozni, illetve tettek-e hivatalos 

lépéseket annak érdekében, hogy ösztönözzék nemzeti finanszírozási mechanizmus 

létrehozására azokat a tagállamokat, amelyek még nem rendelkeznek ilyennel; 

valamint 

Ezenkívül a jelentésnek azonosítania és értékelnie kell az EFRAG keretében a 

demokratikus legitimitás, az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a feddhetetlenség 

fokozása érdekében bevezetett azon intézkedéseket, amelyek többek között a 

dokumentumokhoz való nyilvános hozzáféréshez, a különféle érdekelt felekkel 

folytatott nyitott párbeszédhez, a kötelező átláthatósági nyilvántartásokhoz és a 

lobbiülések átláthatóságára vonatkozó szabályok bevezetéséhez, valamint a belső 

szabályokhoz, különösen az összeférhetetlenség megelőzéséhez kapcsolódnak.” 

e) a cikk következő bekezdéssel egészül ki: 

„(9a) 2017-től kezdve az IFRS Alapítványnak, a PIOB-nak és az EFRAG-nak évente 

jelentést kell tennie a pénzügyi beszámolással és a könyvvizsgálattal kapcsolatos 

uniós szakpolitikák végrehajtásáról, valamint rendszeresen, legalább évente részt 

kell vennie az Európai Parlament meghallgatásain, hogy teljes körű beszámolót 

tudjon adni a nemzetközi pénzügyi beszámolási és auditstandardok kidolgozásáról. 

Ez a jelentés a következőket tartalmazza: 
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a) az Európai Parlament korábbi és jövőbeli állásfoglalásaiban szereplő 

ajánlásainak és kéréseinek nyomon követése és végrehajtása; 

b) történt-e előrelépés az irányítást illetően, különös tekintettel az átláthatóságra, 

illetve milyen lépéseket tettek az érdekek széles körű képviselete, valamint a 

nyilvános elszámoltathatóság biztosítása érdekében; valamint 

c) a demokratikus legitimitás, az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a 

feddhetetlenség fokozása érdekében bevezetett azon intézkedések azonosítása, 

amelyek többek között a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáféréshez, a 

lobbiülések átláthatóságára vonatkozó szabályok bevezetéséhez, valamint az 

összeférhetetlenség megelőzéséhez kapcsolódnak.” 

2. cikk  

– Hatálybalépés 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 

Ezt a rendeletet 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.  

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt Brüsszelben, -án/-én. 

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről 

az elnök az elnök 
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