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MÓDOSÍTÁSOK 

A Jogi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 

vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az 575/2013/EU rendelet és a 

2013/36/EU irányelv alapján fennálló 

jelenlegi prudenciális szabályozások 

alapját nagyrészt a nagy bankcsoportok 

vonatkozásában a Bázeli Bankfelügyeleti 

Bizottság által megállapított nemzetközi 

szabályozói standardok egymást követő 

kiadásai jelentik, és e szabályozások csak 

részben kezelik a befektetési vállalkozások 

szerteágazó tevékenységéhez kapcsolódó 

sajátos kockázatokat. Ezeket a befektetési 

vállalkozásokkal kapcsolatos sajátos 

veszélyeket és kockázatokat tehát 

alaposabban kezelni kell, megfelelő és 

arányos uniós szintű prudenciális 

szabályok révén. 

(2) Az 575/2013/EU rendelet és a 

2013/36/EU irányelv alapján fennálló 

jelenlegi prudenciális szabályozások 

alapját nagyrészt a nagy bankcsoportok 

vonatkozásában a Bázeli Bankfelügyeleti 

Bizottság által megállapított nemzetközi 

szabályozói standardok egymást követő 

kiadásai jelentik, és e szabályozások csak 

részben kezelik a befektetési vállalkozások 

szerteágazó tevékenységéhez kapcsolódó 

sajátos kockázatokat. Ezeket a befektetési 

vállalkozásokkal kapcsolatos sajátos 

veszélyeket és kockázatokat tehát 

alaposabban kezelni kell, eredményes, 

megfelelő és arányos uniós szintű 

prudenciális szabályok révén, elősegítve az 

egyenlő versenyfeltételek megteremtését 

az egész unióban és garantálva a 

hatékony prudenciális felügyeletet, 

egyúttal féken tartva a megfelelési 

költségeket és elegendő tőkét biztosítva a 

befektetési vállalkozások többsége 

számára. 

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A megbízható prudenciális 

felügyeletnek biztosítania kell, hogy a 

befektetési vállalkozásokat szabályosan 

irányítsák, az ügyfeleik érdekeinek 

(3) A megbízható prudenciális 

felügyeletnek biztosítania kell, hogy a 

befektetési vállalkozásokat szabályosan 

irányítsák, az ügyfeleik érdekeinek 
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megfelelően. Figyelembe kell venniük, 

hogy a befektetési vállalkozások és 

ügyfeleik esetlegesen túlzott kockázatokat 

vállalhatnak, valamint azt, hogy a 

befektetési vállalkozások által vállalt és 

jelentett kockázatok különböző mértékűek. 

A prudenciális felügyeletnek ugyanilyen 

mértékben kell törekednie a befektetési 

vállalkozásokat sújtó túlzott adminisztratív 

terhek elkerülésére. 

megfelelően. Figyelembe kell venniük, 

hogy a befektetési vállalkozások és 

ügyfeleik esetlegesen túlzott kockázatokat 

vállalhatnak, valamint azt, hogy a 

befektetési vállalkozások által vállalt és 

jelentett kockázatok különböző mértékűek. 

A prudenciális felügyeletnek ugyanilyen 

mértékben kell törekednie a befektetési 

vállalkozásokat sújtó aránytalan 

adminisztratív terhek elkerülésére. E 

követelményeknek ugyanakkor lehetővé 

kell tenniük a megfelelő egyensúly 

megteremtését a különböző befektetési 

vállalkozások biztonságos és megbízható 

működése, valamint az üzleti 

tevékenységik életképességét veszélyeztető 

túlzott költségek elkerülése között. 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az 575/2013/EU rendelet és a 

2013/36/EU irányelv alkotta keretből 

következő számos követelmény célja a 

hitelintézeteket érintő közös kockázatok 

kezelése. Ennek megfelelően, a fennálló 

követelményeket nagyrészt annak 

érdekében alakították ki, hogy megőrizzék 

a hitelintézetek hitelezési kapacitását a 

gazdasági ciklusokon át, valamint hogy 

megvédjék a betéteseket és az adófizetőket 

az esetleges csődtől, és nem arra 

irányulnak, hogy kezeljék a különböző 

befektetési vállalkozások eltérő kockázati 

profiljait. A befektetési vállalkozások nem 

rendelkeznek jelentős méretű lakossági és 

vállalati hitelportfóliókkal, valamint nem 

gyűjtenek betéteket. Annak valószínűsége, 

hogy csődjük hátrányos hatást gyakorol az 

összesített pénzügyi stabilitásra, 

alacsonyabb, mint a hitelintézetek 

esetében. A befektetési vállalkozások által 

viselt, illetve jelentett kockázatok tehát 

lényegesen eltérnek a hitelintézetek által 

(4) Az 575/2013/EU rendelet és a 

2013/36/EU irányelv alkotta keretből 

következő számos követelmény célja a 

hitelintézeteket érintő közös kockázatok 

kezelése. Ennek megfelelően, a fennálló 

követelményeket nagyrészt annak 

érdekében alakították ki, hogy megőrizzék 

a hitelintézetek hitelezési kapacitását a 

gazdasági ciklusokon át, valamint hogy 

megvédjék a betéteseket és az adófizetőket 

az esetleges csődtől, és nem arra 

irányulnak, hogy kezeljék a különböző 

befektetési vállalkozások eltérő kockázati 

profiljait. A befektetési vállalkozások nem 

rendelkeznek jelentős méretű lakossági és 

vállalati hitelportfóliókkal, valamint nem 

gyűjtenek betéteket. Annak valószínűsége, 

hogy csődjük hátrányos hatást gyakorol az 

összesített pénzügyi stabilitásra, 

alacsonyabb, mint a hitelintézetek 

esetében, de mégis kockázatot jelentenek, 

amelynek kezeléséhez stabil 

keretrendszerre van szükség. A befektetési 
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viselt, illetve jelentett kockázatoktól, és a 

különbségnek egyértelműen tükröződnie 

kell az Unió prudenciális keretében is. 

vállalkozások által viselt, illetve jelentett 

kockázatok tehát lényegesen eltérnek a 

hitelintézetek által viselt, illetve jelentett 

kockázatoktól, és a különbségnek 

egyértelműen tükröződnie kell az Unió 

prudenciális keretében is. 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A jelenlegi keret különböző 

tagállamokban történő alkalmazásának 

eltérései veszélyeztetik a befektetési 

vállalkozások egyenlő versenyfeltételeit az 

Unión belül. A különbségek a keret 

különböző befektetési vállalkozásokra az 

általuk nyújtott szolgáltatáson alapuló 

alkalmazásának általános nehézségeiből 

adódnak, amennyiben egyes nemzeti 

hatóságok kiigazítják vagy korszerűsítik 

ezt az alkalmazást a nemzeti jogban vagy 

gyakorlatban. Mivel a jelenlegi 

prudenciális keret nem kezel valamennyi, a 

befektetési vállalkozások egyes típusait 

érintő, illetve általuk jelentett kockázatot, 

egyes tagállamokban jelentős többlettőke-

követelményeket alkalmaztak bizonyos 

befektetési vállalkozásokra. Az e 

kockázatokat kezelő egységes 

rendelkezéseket kell kialakítani a 

befektetési vállalkozások harmonizált 

prudenciális felügyeletének biztosítása 

érdekében az egész Unióban. 

(5) A jelenlegi keret különböző 

tagállamokban történő alkalmazásának 

eltérései veszélyeztetik a befektetési 

vállalkozások egyenlő versenyfeltételeit az 

Unión belül, akadályozva a befektetők 

hozzáférését az új lehetőségekhez és 

kockázataik kezelésének hatékonyabb 

módszereihez. A különbségek a keret 

különböző befektetési vállalkozásokra az 

általuk nyújtott szolgáltatáson alapuló 

alkalmazásának általános nehézségeiből 

adódnak, amennyiben egyes nemzeti 

hatóságok kiigazítják vagy korszerűsítik 

ezt az alkalmazást a nemzeti jogban vagy 

gyakorlatban. Mivel a jelenlegi 

prudenciális keret nem kezel valamennyi, a 

befektetési vállalkozások egyes típusait 

érintő, illetve általuk jelentett kockázatot, 

egyes tagállamokban jelentős többlettőke-

követelményeket alkalmaztak bizonyos 

befektetési vállalkozásokra. Az e 

kockázatokat kezelő egységes 

rendelkezéseket kell kialakítani a 

befektetési vállalkozások egyértelmű, 

harmonizált prudenciális felügyeletének 

biztosítása érdekében az egész Unióban. 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Létezhetnek olyan tagállamok, 

amelyekben a befektetési vállalkozások 

prudenciális célú felügyeletére hatáskörrel 

rendelkező hatóságok elkülönülnek a piaci 

magatartás felügyeletének feladatával 

megbízott hatóságoktól. Ezért az e 

hatóságok közötti együttműködésre és 

információcserére egy mechanizmust kell 

létrehozni. 

(7) Létezhetnek olyan tagállamok, 

amelyekben a befektetési vállalkozások 

prudenciális célú felügyeletére hatáskörrel 

rendelkező hatóságok elkülönülnek a piaci 

magatartás felügyeletének feladatával 

megbízott hatóságoktól. Ezért az e 

hatóságok közötti együttműködésre és 

információcserére egy mechanizmust kell 

létrehozni a befektetési vállalkozások 

gyorsan és hatékonyan működő, 

harmonizált prudenciális felügyeletének 

biztosítása érdekében az egész Unióban. 

 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az induló tőke mértékének azokon 

a szolgáltatásokon és tevékenységeken kell 

alapulnia, amelyek nyújtására, illetve 

végzésére a befektetési vállalkozás a 

2004/39/EK irányelvvel összhangban 

jogosult. Egyrészt a tagállamok azon 

lehetősége, hogy a 2013/36/EU 

irányelvben előírtaknak megfelelően 

különleges helyzetekben csökkenthetik az 

induló tőke összegét, másrészt az említett 

irányelv végrehajtásának egyenetlensége 

oda vezetett, hogy Unió-szerte eltérő 

mértékű indulótőke-előírások 

alkalmazandók. E széttöredezettség 

megszüntetése érdekében harmonizálni kell 

az induló tőke előírt összegét. 

(9) Az induló tőke mértékének azokon 

a szolgáltatásokon és tevékenységeken kell 

alapulnia, amelyek nyújtására, illetve 

végzésére a befektetési vállalkozás a 

2004/39/EK irányelvvel összhangban 

jogosult. Egyrészt a tagállamok azon 

lehetősége, hogy a 2013/36/EU 

irányelvben előírtaknak megfelelően 

különleges helyzetekben csökkenthetik az 

induló tőke összegét, másrészt az említett 

irányelv végrehajtásának egyenetlensége 

oda vezetett, hogy Unió-szerte eltérő 

mértékű indulótőke-előírások 

alkalmazandók. E széttöredezettség 

megszüntetése érdekében valamennyi 

uniós befektetési vállalkozás számára 

ennek megfelelően harmonizálni kell az 

induló tőke előírt összegét. 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A belső piac megfelelő működése 

megköveteli, hogy a befektetési 

vállalkozások rendezett pénzügyi 

helyzetének, különösen 

fizetőképességüknek a felügyeletéért a 

székhelyük szerinti tagállam illetékes 

hatósága legyen felelős. A befektetési 

vállalkozások hatékony felügyeletét 

biztosítandó azon más tagállamokban is, 

ahol a befektetési vállalkozás 

szolgáltatásokat nyújt vagy fiókteleppel 

rendelkezik, biztosítani kell a többi ilyen 

tagállam illetékes hatóságaival való szoros 

együttműködést. 

(11) A belső piac megfelelő működése 

megköveteli, hogy a befektetési 

vállalkozások rendezett pénzügyi 

helyzetének, különösen 

fizetőképességüknek a felügyeletéért a 

székhelyük szerinti tagállam illetékes 

hatósága legyen felelős. A befektetési 

vállalkozások hatékony felügyeletét 

biztosítandó azon más tagállamokban is, 

ahol a befektetési vállalkozás 

szolgáltatásokat nyújt vagy fiókteleppel 

rendelkezik, biztosítani kell a többi ilyen 

tagállam illetékes hatóságaival való szoros 

együttműködést és információcserét. 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Tájékozódási és felügyeleti 

célokból és különösen a pénzügyi rendszer 

stabilitásának biztosítása érdekében a 

fogadó tagállamok illetékes hatóságainak 

képesnek kell lenniük eseti alapú helyszíni 

ellenőrzések lefolytatására és a befektetési 

vállalkozások fióktelepei által a 

területükön végzett tevékenységek 

vizsgálatára, továbbá a fióktelep 

tevékenységeire vonatkozó információk 

bekérésére. Az ilyen fióktelepekkel 

kapcsolatos felügyeleti intézkedésekre 

vonatkozó illetékességnek azonban a 

székhely szerinti tagállamnál kell 

maradnia. 

(12) Tájékozódási és felügyeleti 

célokból és különösen a pénzügyi rendszer 

stabilitásának és biztonságának biztosítása 

érdekében a fogadó tagállamok illetékes 

hatóságainak képesnek kell lenniük eseti 

alapú helyszíni ellenőrzések lefolytatására 

és a befektetési vállalkozások fióktelepei 

által a területükön végzett tevékenységek 

vizsgálatára, továbbá a fióktelep 

tevékenységeire vonatkozó információk 

bekérésére. Az ilyen fióktelepekkel 

kapcsolatos felügyeleti intézkedésekre 

vonatkozó illetékességnek azonban a 

székhely szerinti tagállamnál kell 

maradnia. 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Az ezen irányelvben és az [(EU) ---

/---- [IFR] rendeletben] rögzített 

kötelezettségnek való megfelelés 

biztosítása érdekében a tagállamoknak 

hatékony, arányos és visszatartó erejű 

közigazgatási szankciókat és egyéb 

közigazgatási intézkedéseket kell előírniuk. 

Annak biztosítása érdekében, hogy a 

közigazgatási szankcióknak visszatartó 

erejük legyen, azokat – bizonyos jól 

meghatározott eseteket kivételével – közzé 

kell tenni. Az ügyfeleknek és 

befektetőknek hozzáférést kell biztosítani a 

befektetési vállalkozásokra kiszabott 

közigazgatási szankciókra és 

intézkedésekre vonatkozó információkhoz 

annak érdekében, hogy megalapozott 

döntést hozhassanak befektetési 

lehetőségeiket illetően. 

(16) Az ezen irányelvben és az [(EU) ---

/---- [IFR] rendeletben] rögzített 

kötelezettségnek való megfelelés 

biztosítása érdekében a tagállamoknak 

hatékony, arányos és visszatartó erejű 

közigazgatási szankciókat és egyéb 

közigazgatási intézkedéseket kell előírniuk. 

Annak biztosítása érdekében, hogy a 

közigazgatási szankcióknak visszatartó 

erejük legyen, azokat közzé kell tenni. Az 

ügyfeleknek és befektetőknek hozzáférést 

kell biztosítani a befektetési 

vállalkozásokra kiszabott közigazgatási 

szankciókra és intézkedésekre vonatkozó 

információkhoz annak érdekében, hogy 

megalapozott döntést hozhassanak 

befektetési lehetőségeiket illetően. 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Az ezen irányelvet átültető nemzeti 

rendelkezések és az [(EU) ---/---- [IFR] 

rendelet] megsértésének felfedése 

érdekében a tagállamoknak rendelkezniük 

kell a szükséges vizsgálati hatáskörökkel, 

és hatékony mechanizmusokat kell 

létrehozniuk a potenciális vagy tényleges 

jogsértések bejelentésére. 

(17) Az ezen irányelvet átültető nemzeti 

rendelkezések és az [(EU) ---/---- [IFR] 

rendelet] megsértésének felfedése 

érdekében a tagállamoknak rendelkezniük 

kell a szükséges vizsgálati hatáskörökkel, 

és hatékony és gyors mechanizmusokat 

kell létrehozniuk a potenciális vagy 

tényleges jogsértések bejelentésére. 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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(18) A befektetési vállalkozásoknak 

megfelelő mennyiségű, minőségű és 

elosztású belső tőkével kell rendelkezniük 

azon sajátos kockázatok fedezésére, 

amelyeknek ki vannak vagy ki lehetnek 

téve. Az illetékes hatóságoknak 

biztosítaniuk kell, hogy a befektetési 

vállalkozások megfelelő stratégiákkal és 

eljárásokkal rendelkezzenek belső 

tőkeellátottságuk értékeléséhez és annak 

megfelelő szinten tartásához. 

(A magyar változatot nem érinti.)     

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) A javadalmazás és a befektetési 

vállalkozások kockázati profilja közötti 

összhang megteremtése és az egyenlő 

versenyfeltételek garantálása érdekében a 

befektetési vállalkozásokra a 

vállalatirányítási rendszerekkel kapcsolatos 

egyértelmű alapelveknek és javadalmazási 

szabályoknak kell vonatkozniuk, amelyek 

figyelembe veszik a hitelintézetek és a 

befektetési vállalkozások közötti 

különbségeket. A kis méretű és össze nem 

kapcsolt befektetési vállalkozásokat 

mindazonáltal mentesíteni kell e szabályok 

alól, mivel a 2014/65/EU irányelv 

javadalmazásra és vállalatirányításra 

vonatkozó rendelkezései kellően átfogóak 

e vállalkozástípusok tekintetében. 

(20) A javadalmazás és a befektetési 

vállalkozások kockázati profilja közötti 

összhang megteremtése és az egyenlő 

versenyfeltételek garantálása érdekében a 

befektetési vállalkozásokra a 

vállalatirányítási rendszerekkel kapcsolatos 

egyértelmű alapelveknek és a nemek 

szempontjából semleges javadalmazási 

szabályoknak kell vonatkozniuk, amelyek 

figyelembe veszik a hitelintézetek és a 

befektetési vállalkozások közötti 

különbségeket. A kis méretű és össze nem 

kapcsolt befektetési vállalkozásokat 

mindazonáltal mentesíteni kell e szabályok 

alól, mivel a 2014/65/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv1a 

javadalmazásra és vállalatirányításra 

vonatkozó rendelkezései kellően átfogóak 

e vállalkozástípusok tekintetében. 

 ______________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a 

pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 

2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU 

irányelv módosításáról (HL L 173., 

2014.6.12., 349. o.). 

 



 

PE621.063v02-00 10/31 AD\1158692HU.docx 

HU 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Az adózási átláthatóság iránti egyre 

növekvő igényre válaszul és a befektetési 

vállalkozások vállalati 

felelősségvállalásának előmozdítása 

érdekében indokolt előírni, hogy a 

befektetési vállalkozások hozzanak 

nyilvánosságra bizonyos, többek között a 

realizált profitra, a befizetett adókra és a 

kapott állami támogatásokra vonatkozó 

információkat. 

(24) Az adózási átláthatóság iránti egyre 

növekvő igényre válaszul és a befektetési 

vállalkozások vállalati 

felelősségvállalásának előmozdítása 

érdekében indokolt előírni, hogy a 

befektetési vállalkozások évente hozzanak 

nyilvánosságra bizonyos, többek között a 

realizált profitra, a befizetett adókra és a 

kapott állami támogatásokra vonatkozó 

információkat. 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok kijelölik azt az egy 

vagy több illetékes hatóságot, amely ellátja 

az ezen irányelvben meghatározott 

funkciókat és feladatokat. A tagállamok 

tájékoztatják a Bizottságot és az EBH-t e 

kijelölésről és több illetékes hatóság esetén 

az egyes illetékes hatóságok funkcióiról és 

feladatairól. 

(1) A tagállamok kijelölik azt az egy 

vagy több illetékes hatóságot, amely ellátja 

az ezen irányelvben meghatározott 

funkciókat és feladatokat. A tagállamok 

tájékoztatják a Bizottságot, az EBH-t és az 

ESMA-t e kijelölésről és több illetékes 

hatóság esetén az egyes illetékes hatóságok 

funkcióiról és feladatairól. 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az illetékes hatóságok mint a 

Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere 

(PFER) tagjai a bizalmon és a teljes körű 

kölcsönös tiszteleten alapuló 

együttműködést alakítsanak ki, különösen 

az egymás közötti, valamint a PFER más 

a) az illetékes hatóságok mint a 

Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere 

(PFER) tagjai a bizalmon és a teljes körű 

kölcsönös tiszteleten alapuló 

együttműködést alakítsanak ki, különösen 

az egymás közötti, valamint a PFER más 
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tagjaira is kiterjedő megfelelő és 

megbízható információáramlás biztosítása 

terén; 

tagjaira is kiterjedő megfelelő, megbízható 

és teljes körű információáramlás 

biztosítása terén; 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az illetékes hatóságok mindent 

elkövessenek azért, hogy megfeleljenek az 

EBH által az 1093/2010/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 16. 

cikkének38 megfelelően kibocsátott 

iránymutatásoknak és ajánlásoknak, 

valamint reagáljanak az Európai 

Rendszerkockázati Testület (ERKT) által 

az 1092/2010/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 16. cikke39 szerint kiadott 

figyelmeztetésekre és ajánlásokra; 

c) az illetékes hatóságok mindent 

elkövessenek azért, hogy biztosítsák az 

EBH által az 1093/2010/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 16. 

cikkének38 megfelelően kibocsátott 

iránymutatásoknak és ajánlásoknak való 

megfelelést, valamint reagáljanak az 

Európai Rendszerkockázati Testület 

(ERKT) által az 1092/2010/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikke39 

szerint kiadott figyelmeztetésekre és 

ajánlásokra; 

__________________ __________________ 

38 Az Európai Parlament és a Tanács 

1093/2010/EU rendelete (2010. november 

24.) az európai felügyeleti hatóság 

(Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 

716/2009/EK határozat módosításáról és a 

2009/78/EK bizottsági határozat hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 331., 

2010.12.15., 12. o.). 

38 Az Európai Parlament és a Tanács 

1093/2010/EU rendelete (2010. november 

24.) az európai felügyeleti hatóság 

(Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 

716/2009/EK határozat módosításáról és a 

2009/78/EK bizottsági határozat hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 331., 

2010.12.15., 12. o.). 

39 Az Európai Parlament és a Tanács 

1092/2010/EU rendelete (2010. november 

24.) a pénzügyi rendszer európai uniós 

makroprudenciális felügyeletéről és az 

Európai Rendszerkockázati Testület 

létrehozásáról (HL L 331., 2010.12.15., 1. 

o.). 

39 Az Európai Parlament és a Tanács 

1092/2010/EU rendelete (2010. november 

24.) a pénzügyi rendszer európai uniós 

makroprudenciális felügyeletéről és az 

Európai Rendszerkockázati Testület 

létrehozásáról (HL L 331., 2010.12.15., 1. 

o.). 

 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A Bizottság a gazdasági és 

pénzügyi területen bekövetkezett 

változások figyelembevétele céljából 

végrehajtási jogi aktusok útján 

naprakésszé teszi az induló tőke e cikk 

(1)–(3) bekezdésében említett összegét. 

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 56. 

cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 

elfogadni. 

(4) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a gazdasági és pénzügyi 

területen bekövetkezett változások 

figyelembevétele céljából az 54. cikknek 

megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadjon el az induló tőke e cikk 

(1)–(3) bekezdésében említett összeg 

naprakésszé tételére vonatkozóan.  

 

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A székhely szerinti tagállam 

illetékes hatóságai azonnal átadnak a 

fogadó tagállam illetékes hatóságainak a 

befektetési vállalkozások által a fogadó 

tagállamban az ügyfelek védelmére vagy a 

pénzügyi rendszer stabilitására jelentett, a 

székhely szerinti tagállam illetékes 

hatóságai által a befektetési vállalkozások 

tevékenységei feletti felügyelet ellátása 

során azonosított potenciális problémákkal 

és kockázatokkal kapcsolatos minden 

információt és megállapítást. 

(2) A székhely szerinti tagállam 

illetékes hatóságai azonnal átadnak a 

fogadó tagállam illetékes hatóságainak a 

befektetési vállalkozások által a fogadó 

tagállamban az ügyfelek védelmére vagy a 

pénzügyi rendszer stabilitására vagy 

biztonságára jelentett, a székhely szerinti 

tagállam illetékes hatóságai által a 

befektetési vállalkozások tevékenységei 

feletti felügyelet ellátása során azonosított 

potenciális problémákkal és kockázatokkal 

kapcsolatos minden információt és 

megállapítást. 

 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Ha a (2) bekezdésben említett 

információk és megállapítások közlését 

követően a fogadó tagállam illetékes 

(4) Ha a (2) bekezdésben említett 

információk és megállapítások közlését 

követően a fogadó tagállam illetékes 
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hatóságai úgy vélik, hogy a székhely 

szerinti tagállam illetékes hatóságai nem 

tették meg a (3) bekezdésben említett 

szükséges intézkedéseket, a fogadó 

tagállam illetékes hatóságai a székhely 

szerinti tagállam illetékes hatósága és az 

EBH tájékoztatását követően meghozhatják 

a megfelelő intézkedéseket a 

szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek és 

a pénzügyi rendszer stabilitásának védelme 

érdekében. 

hatóságai úgy vélik, hogy a székhely 

szerinti tagállam illetékes hatóságai nem 

tették meg a (3) bekezdésben említett 

szükséges intézkedéseket, a fogadó 

tagállam illetékes hatóságai a székhely 

szerinti tagállam illetékes hatósága és az 

EBH késedelem nélküli tájékoztatását 

követően meghozhatják a megfelelő 

intézkedéseket a szolgáltatásokat igénybe 

vevő ügyfelek és a pénzügyi rendszer 

stabilitásának és biztonságának védelme 

érdekében. 

 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A székhely szerinti tagállam azon 

illetékes hatóságai, amelyek nem értenek 

egyet a fogadó tagállam illetékes 

hatóságainak intézkedéseivel, az ügyet az 

EBH elé utalhatják, amely az 

1093/2010/EU rendelet 19. cikkében 

rögzített eljárásnak megfelelőn jár el. Ha az 

EBH az említett cikknek megfelelően eljár, 

akkor egy hónapon belül határoznia kell. 

(5) A székhely szerinti tagállam azon 

illetékes hatóságai, amelyek nem értenek 

egyet a fogadó tagállam illetékes 

hatóságainak intézkedéseivel, az ügyet az 

EBH elé utalhatják, amely az 

1093/2010/EU rendelet 19. cikkében 

rögzített eljárásnak megfelelőn jár el. Ha az 

EBH az említett cikknek megfelelően eljár, 

akkor a lehető leggyorsabban, de 

legkésőbb egy hónapon belül határoznia 

kell. 

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – 8 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az EBH a (6) és (7) bekezdésben 

említett technikai standardtervezeteket 

[ezen irányelv hatálybalépésétől számított 

kilenc hónap]-jéig/-ig benyújtja a 

Bizottságnak. 

(8) Az EBH a (6) és (7) bekezdésben 

említett technikai standardtervezeteket 

[ezen irányelv hatálybalépésétől számított 

hat hónap]-jéig/-ig benyújtja a 

Bizottságnak. 

 



 

PE621.063v02-00 14/31 AD\1158692HU.docx 

HU 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A fogadó tagállam illetékes hatóságai – 

felügyeleti célokból és amennyiben azt a 

fogadó tagállam pénzügyi rendszerének 

stabilitása szempontjából lényegesnek 

ítélik – hatáskörrel rendelkeznek a 

befektetési vállalkozások fióktelepei által a 

területükön végzett tevékenységek eseti 

alapú helyszíni ellenőrzésének és 

vizsgálatának lefolytatására és a 

fiókteleptől az annak tevékenységeire 

vonatkozó információk bekérésére. 

A fogadó tagállam illetékes hatóságai – 

felügyeleti célokból és amennyiben azt a 

fogadó tagállam pénzügyi rendszerének 

stabilitása vagy biztonsága szempontjából 

lényegesnek ítélik – hatáskörrel 

rendelkeznek a befektetési vállalkozások 

fióktelepei által a területükön végzett 

tevékenységek eseti alapú helyszíni 

ellenőrzésének és vizsgálatának 

lefolytatására és a fiókteleptől az annak 

tevékenységeire vonatkozó információk 

bekérésére. 

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az említett ellenőrzés és vizsgálat 

elvégzése előtt a fogadó tagállam illetékes 

hatóságai konzultációt folytatnak a 

székhely szerinti tagállam illetékes 

hatóságaival. 

Az említett ellenőrzés és vizsgálat 

elvégzése előtt a fogadó tagállam illetékes 

hatóságai késedelem nélkül konzultációt 

folytatnak a székhely szerinti tagállam 

illetékes hatóságaival. 

 

Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ellenőrzés és vizsgálat elvégzését 

követően a fogadó tagállam illetékes 

hatóságai továbbítják a székhely szerinti 

tagállam illetékes hatóságainak az érintett 

befektetési vállalkozás kockázatértékelése 

szempontjából lényeges információkat. 

Az ellenőrzés és vizsgálat elvégzését 

követően a fogadó tagállam illetékes 

hatóságai a lehető leghamarabb 

továbbítják a székhely szerinti tagállam 

illetékes hatóságainak az érintett 

befektetési vállalkozás kockázatértékelése 

szempontjából lényeges információkat. 
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Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A hivatali kötelezettségeik teljesítése során 

e hatóságok és személyek tudomására jutó 

bizalmas információ csak összefoglaló 

vagy összesített formában hozható 

nyilvánosságra, feltéve, hogy az egyes 

befektetési vállalkozásokat és a 

személyeket sem lehet azonosítani, a 

büntetőjog hatálya alá tartozó esetek 

kivételével. 

A hivatali kötelezettségeik teljesítése során 

e hatóságok és személyek tudomására jutó 

bizalmas információ összefoglaló vagy 

összesített formában nyilvánosságra 

hozható, feltéve, hogy az egyes befektetési 

vállalkozásokat és a személyeket sem lehet 

azonosítani, a büntetőjog hatálya alá 

tartozó esetek kivételével. 

 

Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az illetékes hatóságok kicserélhetik 

egymással a bizalmas információkat a (2) 

bekezdés céljára, kifejezetten 

meghatározhatják ezen információk 

kezelésének módját, és kifejezetten 

korlátozhatják ezen információk 

továbbítását. 

(4) Az illetékes hatóságok kicserélhetik 

egymással a bizalmas információkat a (2) 

bekezdés céljára, és kifejezetten 

meghatározhatják ezen információk 

kezelésének módját. 

 

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok előírják, hogy a 2006/43/EK 

irányelvnek40 megfelelően engedéllyel 

rendelkező személy, aki valamely 

befektetési vállalkozásban a 2009/65/EK 

irányelv 73. cikkében41 vagy a 2013/34/EU 

irányelv 34. cikkében meghatározott 

A tagállamok előírják, hogy a 2006/43/EK 

irányelvnek40 megfelelően engedéllyel 

rendelkező személy, aki valamely 

befektetési vállalkozásban a 2009/65/EK 

irányelv 73. cikkében41 vagy a 2013/34/EU 

irányelv 34. cikkében meghatározott 
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feladatokat vagy bármely más 

jogszabályban előírt feladatokat végez, 

köteles haladéktalanul jelenteni az 

illetékes hatóságoknak minden olyan, az 

adott befektetési vállalkozással vagy az 

adott befektetési vállalkozással szoros 

kapcsolatban álló vállalkozással 

kapcsolatos tényt vagy döntést, amely: 

feladatokat vagy bármely más 

jogszabályban előírt feladatokat végez, 

köteles a lehető leghamarabb jelenteni az 

illetékes hatóságoknak minden olyan, az 

adott befektetési vállalkozással vagy az 

adott befektetési vállalkozással szoros 

kapcsolatban álló vállalkozással 

kapcsolatos tényt vagy döntést, amely: 

__________________ __________________ 

40 Az Európai Parlament és a Tanács 

2006/43/EK irányelve (2006. május 17.) az 

éves és összevont (konszolidált) éves 

beszámolók jog szerinti 

könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 

83/349/EGK tanácsi irányelv 

módosításáról, valamint a 84/253/EGK 

tanácsi irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 157., 2006.6.9., 87. o.). 

40 Az Európai Parlament és a Tanács 

2006/43/EK irányelve (2006. május 17.) az 

éves és összevont (konszolidált) éves 

beszámolók jog szerinti 

könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 

83/349/EGK tanácsi irányelv 

módosításáról, valamint a 84/253/EGK 

tanácsi irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 157., 2006.6.9., 87. o.). 

41 Az Európai Parlament és a Tanács 

2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az 

átruházható értékpapírokkal foglalkozó 

kollektív befektetési vállalkozásokra 

(ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és 

közigazgatási rendelkezések 

összehangolásáról (HL L 302., 

2009.11.17., 32. o.). 

41 Az Európai Parlament és a Tanács 

2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az 

átruházható értékpapírokkal foglalkozó 

kollektív befektetési vállalkozásokra 

(ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és 

közigazgatási rendelkezések 

összehangolásáról (HL L 302., 

2009.11.17., 32. o.). 

 

Módosítás  28 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) jogi személy esetében a vállalkozás 

előző üzleti évi összes nettó árbevételének 

– beleértve a kapott kamatok és 

kamatjellegű bevételek bruttó összegét, a 

részvényekből és egyéb változó hozamú 

vagy rögzített kamatozású értékpapírokból 

származó bevételt, valamint a kapott 

jutalékokat vagy díjakat – 10 %-áig terjedő 

közigazgatási pénzbírság; 

d) jogi személy esetében a vállalkozás 

előző üzleti évi összes nettó árbevételének 

– beleértve a kapott kamatok és 

kamatjellegű bevételek bruttó összegét, a 

részvényekből és egyéb változó hozamú 

vagy rögzített kamatozású értékpapírokból 

származó bevételt, valamint a kapott 

jutalékokat vagy díjakat – 15%-áig terjedő 

közigazgatási pénzbírság; 
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Módosítás  29 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iv. minden olyan egyéb személy 

kikérdezése, aki beleegyezik abba, hogy a 

vizsgálat tárgyára vonatkozó információk 

gyűjtése céljából kérdéseket tegyenek fel 

neki; 

iv. minden egyéb érintett személy 

kikérdezése a vizsgálat tárgyára vonatkozó 

információk gyűjtése céljából; 

 

Módosítás  30 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 cikk  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

18. cikk 18. cikk 

A közigazgatási szankciók és intézkedések 

közzététele 

A közigazgatási szankciók és intézkedések 

közzététele 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy az illetékes hatóságok haladéktalanul 

közzétegyék hivatalos honlapjukon a 16. 

cikkel összhangban kiszabott, nem 

megfellebbezett vagy már nem 

megfellebbezhető közigazgatási 

szankciókat és intézkedéseket. A 

közleményben meg kell jelölni a jogsértés 

fajtáját és jellegét, valamint azon 

természetes vagy jogi személy azonosságát 

is, akire vagy amelyre a szankciót vagy 

intézkedést kiszabták. Ez az információ 

csak az érintett személyeknek a 

szankciókról és intézkedésekről való 

értesítését követően tehető közzé annyiban, 

amennyiben a közzététel szükséges és 

arányos. 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy az illetékes hatóságok haladéktalanul 

közzétegyék hivatalos honlapjukon a 16. 

cikkel összhangban kiszabott, nem 

megfellebbezett vagy már nem 

megfellebbezhető közigazgatási 

szankciókat és intézkedéseket. A 

közleményben meg kell jelölni a jogsértés 

fajtáját és jellegét, valamint azon 

természetes vagy jogi személy azonosságát 

is, akire vagy amelyre a szankciót vagy 

intézkedést kiszabták. Ez az információ 

csak az érintett személyeknek a 

szankciókról és intézkedésekről való 

értesítését követően tehető közzé annyiban, 

amennyiben a közzététel szükséges és 

arányos. Az illetékes hatóságoknak 

biztosítaniuk kell, hogy ugyanez az 

információ közzétételre kerüljön az 

érintett befektetési vállalkozás hivatalos 

honlapján. 

(2) Ha a tagállam a 16. cikkel 

összhangban engedélyezi azon 

közigazgatási szankciók vagy intézkedések 

(2) Ha a tagállam a 16. cikkel 

összhangban engedélyezi azon 

közigazgatási szankciók vagy intézkedések 
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közzétételét, amelyekkel szemben 

jogorvoslattal éltek, az illetékes hatóságok 

közzéteszik hivatalos honlapjukon az azzal 

kapcsolatos információkat is, hogy a 

jogorvoslat milyen szakaszban van, és mi 

lett annak az eredménye. 

közzétételét, amelyekkel szemben 

jogorvoslattal éltek, az illetékes hatóságok 

közzéteszik hivatalos honlapjukon az azzal 

kapcsolatos információkat is, hogy a 

jogorvoslat milyen szakaszban van, és mi 

lett annak az eredménye. Az illetékes 

hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy 

ugyanez az információ közzétételre 

kerüljön az érintett befektetési vállalkozás 

hivatalos honlapján. 

(3) Az illetékes hatóságok név nélkül 

teszik közzé a 16. cikkel összhangban 

kiszabott közigazgatási szankciókat és 

intézkedéseket az alábbi esetek 

bármelyikében: 

(3) Az illetékes hatóságok név nélkül 

teszik közzé a 16. cikkel összhangban 

kiszabott közigazgatási szankciókat és 

intézkedéseket az alábbi esetek 

bármelyikében: 

a) természetes személyre kiszabott 

szankció esetében e személy személyes 

adatainak nyilvánosságra hozatala 

aránytalannak bizonyul; 

a) természetes személyre kiszabott 

szankció esetében e személy személyes 

adatainak nyilvánosságra hozatala 

aránytalannak bizonyul; 

b) a közzététel veszélyeztetne egy 

folyamatban lévő bűnügyi nyomozást vagy 

a pénzügyi piacok stabilitását; 

b) a közzététel veszélyeztetne egy 

folyamatban lévő bűnügyi nyomozást vagy 

a pénzügyi piacok stabilitását; 

c) a közzététel aránytalan veszteséget 

okozna az érintett befektetési 

vállalkozásnak vagy természetes 

személyeknek. 

c) a közzététel aránytalan veszteséget 

okozna az érintett befektetési 

vállalkozásnak vagy természetes 

személyeknek. 

(4)  Az illetékes hatóságoknak 

biztosítaniuk kell, hogy az e cikk alapján 

közzétett információk legalább öt évig 

hozzáférhetők legyenek hivatalos 

honlapjukon. Személyes adatok csak akkor 

maradhatnak hozzáférhetők az illetékes 

hatóság hivatalos honlapján, ha ezt az 

alkalmazandó adatvédelmi szabályok 

lehetővé teszik. 

(4)  Az illetékes hatóságoknak 

biztosítaniuk kell, hogy az e cikk alapján 

közzétett információk legalább öt évig 

hozzáférhetők legyenek hivatalos 

honlapjukon. Személyes adatok csak akkor 

maradhatnak hozzáférhetők az illetékes 

hatóság hivatalos honlapján, ha ezt az 

alkalmazandó adatvédelmi szabályok 

lehetővé teszik. 

 

Módosítás  31 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az illetékes hatóságok tájékoztatják az 

EBH-t a 16. cikk alapján kiszabott 

közigazgatási szankciókról és 

Az illetékes hatóságok tájékoztatják az 

EBH-t a 16. cikk alapján kiszabott 

közigazgatási szankciókról és 
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intézkedésekről, az e szankciók és 

intézkedések elleni jogorvoslatokról és 

azok eredményéről. Az EBH kizárólag az 

illetékes hatóságok közötti információcsere 

céljából központi adatbázist tart fenn a 

hozzá bejelentett közigazgatási 

szankciókról és intézkedésekről. Ehhez az 

adatbázishoz kizárólag az illetékes 

hatóságok férhetnek hozzá, és azt 

rendszeresen naprakésszé kell tenni. 

intézkedésekről, az e szankciók és 

intézkedések elleni jogorvoslatokról és 

azok eredményéről. Az EBH kizárólag az 

illetékes hatóságok közötti információcsere 

céljából központi adatbázist tart fenn a 

hozzá bejelentett közigazgatási 

szankciókról és intézkedésekről. Ehhez az 

adatbázishoz az illetékes hatóságok és az 

ESMA férhetnek hozzá, és azt 

rendszeresen, legalább negyedévenként 

naprakésszé kell tenni. 

 

Módosítás  32 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy az e szakasz 

hatálya alá tartozó befektetési 

vállalkozások megfeleltessék e szakasz 

követelményeinek az [(EU) ---/---- [IFR] 

rendelet] 4. cikke (1) bekezdésének 13. 

pontjában meghatározott pénzügyi 

vállalkozásnak minősülő leányvállalataikat, 

ideértve a harmadik országokban 

letelepedett leányvállalatokat is, kivéve, ha 

az EU-ban letelepedett anyavállalat 

bizonyítani tudja az illetékes hatóságok 

számára, hogy e szakasz alkalmazása 

jogellenes azon harmadik ország 

jogszabályai szerint, amelyben az adott 

leányvállalat letelepedett. 

A tagállamok biztosítják, hogy az e szakasz 

hatálya alá tartozó befektetési 

vállalkozások megfeleltessék e szakasz 

követelményeinek az [(EU) ---/---- [IFR] 

rendelet] 4. cikke (1) bekezdésének 13. 

pontjában meghatározott pénzügyi 

vállalkozásnak minősülő leányvállalataikat, 

ideértve a harmadik országokban 

letelepedett leányvállalatokat is, kivéve, ha 

az EU-ban letelepedett anyavállalat 

bizonyítja az illetékes hatóságok számára, 

hogy e szakasz alkalmazása jogellenes 

azon harmadik ország jogszabályai szerint, 

amelyben az adott leányvállalat 

letelepedett. 

 

Módosítás  33 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 

befektetési vállalkozások méretüknek és 

belső szervezetüknek, valamint 

tevékenységük jellegének, 

nagyságrendjének és összetettségének 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 

befektetési vállalkozások méretüknek és 

belső szervezetüknek, valamint 

tevékenységük jellegének, 

nagyságrendjének és összetettségének 



 

PE621.063v02-00 20/31 AD\1158692HU.docx 

HU 

megfelelő módon alkalmazzák az (1) 

bekezdésben említett elveket. 

megfelelő és arányos módon alkalmazzák 

az (1) bekezdésben említett elveket. 

 

Módosítás  34 

Irányelvre irányuló javaslat 

29 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha egy befektetési vállalkozás a 

2014/59/EU irányelv 2. cikke (1) 

bekezdésének 28. pontjában meghatározott 

rendkívüli állami pénzügyi támogatásban 

részesül, a tagállamok biztosítják az alábbi 

követelmények alkalmazását: 

Ha egy befektetési vállalkozás a 

2014/59/EU irányelv 2. cikke (1) 

bekezdésének 28. pontjában meghatározott 

rendkívüli állami pénzügyi támogatásban 

részesül, a tagállamok biztosítják, hogy az 

ne fizethessen semmilyen változó 

javadalmazást. 

a) a teljes személyzet változó 

javadalmazása a nettó bevétel 

meghatározott hányadára korlátozódik, 

amennyiben a változó javadalmazás nem 

lenne összhangban a befektetési 

vállalkozás stabil tőkealapjának 

fenntartásával és a rendkívüli állami 

pénzügyi támogatás időben történő 

megszüntetésével; 

 

b) a befektetési vállalkozások 

korlátozzák vezető testületi tagjaik 

javadalmazását; 

 

c) a befektetési vállalkozás csak 

akkor fizet változó javadalmazást vezető 

testületi tagjainak, ha ezt az illetékes 

hatóság jóváhagyta. 

 

 

Módosítás  35 

Irányelvre irányuló javaslat 

30 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) amennyiben a változó 

javadalmazást a teljesítményhez kötik, a 

változó javadalmazás teljes összegének az 

egyén, az érintett szervezeti egység 

a) amennyiben a változó 

javadalmazást a teljesítményhez kötik, a 

változó javadalmazás teljes összegének az 

egyén – nemre való tekintet nélkül –, az 
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teljesítményének és a befektetési 

vállalkozás általános eredményességének 

együttes értékelésén kell alapulnia; 

érintett szervezeti egység teljesítményének 

és a befektetési vállalkozás általános 

eredményességének együttes értékelésén 

kell alapulnia; 

 

Módosítás  36 

Irányelvre irányuló javaslat 

30 cikk – 1 bekezdés – j pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

j) a változó javadalmazás legalább 50 

%-ának az alábbi instrumentumok 

valamelyikéből kell állnia: 

j) a változó javadalmazás legalább 

60%-ának az alábbi instrumentumok 

valamelyikéből kell állnia: 

 

Módosítás  37 

Irányelvre irányuló javaslat 

30 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ja) a j) ponttól eltérve, amennyiben a 

befektetési vállalkozás nem bocsát ki ilyen 

instrumentumokat, az illetékes nemzeti 

hatóságok jóváhagyhatják az ugyanazon 

célkitűzéseknek megfelelő alternatív 

megoldások alkalmazását; 

 

Módosítás  38 

Irányelvre irányuló javaslat 

30 cikk – 1 bekezdés – k pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

k) a változó javadalmazás legalább 40 

%-át halasztva, a befektetési vállalkozás 

üzleti ciklusától, üzletének jellegétől, 

kockázataitól és a szóban forgó személy 

tevékenységeitől függően – szükség szerint 

– 3–5 éves időtartamra elosztva kell 

nyújtani, kivéve abban az esetben, ha a 

változó javadalmazás különösen magas 

összeget tesz ki, mely esetben a változó 

k) a változó javadalmazás legalább 

50%-át halasztva, a befektetési vállalkozás 

üzleti ciklusától, üzletének jellegétől, 

kockázataitól és a szóban forgó személy 

tevékenységeitől függően – szükség szerint 

– 3–5 éves időtartamra elosztva kell 

nyújtani, kivéve abban az esetben, ha a 

változó javadalmazás különösen magas 

összeget tesz ki, mely esetben a változó 
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javadalmazás legalább 60 %-át halasztva 

kell kifizetni; 

javadalmazás legalább 70%-át halasztva 

kell kifizetni; 

 

Módosítás  39 

Irányelvre irányuló javaslat 

30 cikk – 1 bekezdés – l pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

l) a változó javadalmazást akár 100 

%-os mértékben is csökkenteni kell, ha a 

befektetési vállalkozás pénzügyi 

teljesítménye visszaesik vagy negatív, 

többek között malus- vagy visszakövetelési 

szabályok révén, a befektetési 

vállalkozások által meghatározott 

kritériumoknak megfelelően, mely 

kritériumoknak különösen az olyan 

helyzetekre kell vonatkozniuk, amikor a 

szóban forgó személy: 

l) a változó javadalmazást 100 %-os 

mértékben csökkenteni kell, ha a 

befektetési vállalkozás pénzügyi 

teljesítménye visszaesik vagy negatív, 

többek között malus- vagy visszakövetelési 

szabályok révén, a befektetési 

vállalkozások által meghatározott 

kritériumoknak megfelelően, mely 

kritériumoknak különösen az olyan 

helyzetekre kell vonatkozniuk, amikor a 

szóban forgó személy: 

 

Módosítás  40 

Irányelvre irányuló javaslat 

30 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) olyan befektetési vállalkozás, 

amelynek eszközértéke átlagosan 

100 millió EUR vagy annál kevesebb az 

adott pénzügyi évet közvetlenül megelőző 

négyéves időszakban; 

a) olyan befektetési vállalkozás, 

amelynek eszközértéke átlagosan 

50 millió EUR vagy annál kevesebb az 

adott pénzügyi évet közvetlenül megelőző 

négyéves időszakban; 

 

Módosítás  41 

Irányelvre irányuló javaslat 

31 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 

illetékes hatóságok rendelkezzenek az 

annak biztosításához szükséges 

hatáskörökkel, hogy a 26. cikk (4) 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 

illetékes hatóságok rendelkezzenek az 

annak biztosításához szükséges 

hatáskörökkel, hogy a 30. cikk (4) 
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bekezdése alapján jelentősként 
meghatározott befektetési vállalkozások 

javadalmazási bizottságot állítsanak fel. E 

javadalmazási bizottság hozzáértő és 

független módon megítéli a javadalmazási 

politikákat és gyakorlatokat, valamint a 

kockázatok, a tőkeellátottság és a likviditás 

kezelésére kidolgozott ösztönzőket. 

bekezdésének a) pontjában meghatározott 

kritériumokat nem teljesítő befektetési 

vállalkozások javadalmazási bizottságot 

állítsanak fel. E javadalmazási bizottság 

hozzáértő és független módon megítéli a 

javadalmazási politikákat és gyakorlatokat, 

valamint a kockázatok, a tőkeellátottság és 

a likviditás kezelésére kidolgozott 

ösztönzőket. Egy csoporton belül a 

javadalmazási bizottság csoportszintű 

javadalmazási bizottság is lehet. 

Indokolás 

E módosítás célja a keret egyszerűsítése: ha ezt a módosítást elfogadják, a 2. osztály csak 1 

alosztályra osztható (küszöbérték: 100 millió EUR-s mérlegösszeg). Emellett korlátozza a 

nemzeti hatóságok mérlegelési jogkörét, és ezáltal egyenlő feltételeket és jogbiztonságot 

garantál. 

Módosítás  42 

Irányelvre irányuló javaslat 

31 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 

illetékes hatóságok rendelkezzenek az 

annak biztosításához szükséges 

hatáskörökkel, hogy a javadalmazási 

bizottság felelős legyen a javadalmazásra 

vonatkozó – köztük az érintett befektetési 

vállalkozással kapcsolatos kockázatra és 

kockázatkezelésre kihatással lévő – 

döntések előkészítéséért, amelyeket a 

vezető testületnek kell meghoznia. A 

javadalmazási bizottság elnöke és tagjai a 

vezető testület olyan tagjai közül kerülnek 

ki, akik az érintett befektetési 

vállalkozásban nem látnak el ügyvezetői 

feladatot. Ha a nemzeti jog előírja a 

munkavállalói képviseletet a vezető 

testületben, a javadalmazási bizottság 

tagjai között lennie kell legalább egy 

munkavállalói képviselőnek. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 

illetékes hatóságok rendelkezzenek az 

annak biztosításához szükséges 

hatáskörökkel, hogy a javadalmazási 

bizottság felelős legyen a javadalmazásra 

vonatkozó – köztük az érintett befektetési 

vállalkozással kapcsolatos kockázatra és 

kockázatkezelésre kihatással lévő – 

döntések előkészítéséért, amelyeket a 

vezető testületnek kell meghoznia. A 

javadalmazási bizottság elnöke és tagjai a 

vezető testület olyan tagjai közül kerülnek 

ki, akik az érintett befektetési 

vállalkozásban nem látnak el ügyvezetői 

feladatot. Ha a nemzeti jog előírja a 

munkavállalói képviseletet a vezető 

testületben, a javadalmazási bizottság 

tagjai között lennie kell legalább egy 

munkavállalói képviselőnek. A befektetési 

vállalkozások javadalmazási 

bizottságukban a nemek közötti 

egyensúlyra törekszenek. 
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Módosítás  43 

Irányelvre irányuló javaslat 

32 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 

illetékes hatóságok összegyűjtsék az [(EU) 

---/---- [IFR] rendelet] 51. cikkének c), d) 

és f) pontja alapján nyilvánosságra hozott 

információkat, és felhasználják azokat a 

javadalmazási trendek és gyakorlatok 

értékelésére. Az illetékes hatóságok 

megküldik az EBH-nak ezeket az 

információkat. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 

illetékes hatóságok összegyűjtsék az [(EU) 

---/---- [IFR] rendelet] 51. cikkének a), b), 

ba), c), d) és f) pontja alapján 

nyilvánosságra hozott információkat, és 

felhasználják azokat a javadalmazási 

trendek és gyakorlatok értékelésére. Az 

illetékes hatóságok megküldik az EBH-nak 

és az ESMA-nak ezeket az információkat. 

Az EBH évente jelentést tesz közzé e 

tendenciákról és gyakorlatokról. 

 

Módosítás  44 

Irányelvre irányuló javaslat 

32 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az EBH az ESMA-val egyeztetve 

iránymutatásokat bocsát ki a megbízható 

javadalmazási politikák alkalmazásáról. 

Ezen iránymutatások figyelembe veszik 

legalább a 28–31. cikkben említett 

követelményeket és a megbízható 

javadalmazási politikák 2009/384/EK 

bizottsági ajánlásban43 meghatározott 

alapelveit. 

(3) Az EBH az ESMA-val egyeztetve 

iránymutatásokat bocsát ki a megbízható és 

a nemek szempontjából semleges 

javadalmazási politikák alkalmazásáról. 

Ezen iránymutatások figyelembe veszik 

legalább a 28–31. cikkben említett 

követelményeket és a megbízható 

javadalmazási politikák 2009/384/EK 

bizottsági ajánlásban43 meghatározott 

alapelveit. 

_________________ _________________ 

43 A Bizottság 2009/384/EK ajánlása 

(2009. április 30.) a pénzügyi szolgáltatási 

ágazat javadalmazási politikájáról (HL L 

120., 2009.5.15., 22. o.). 

43 A Bizottság 2009/384/EK ajánlása 

(2009. április 30.) a pénzügyi szolgáltatási 

ágazat javadalmazási politikájáról (HL L 

120., 2009.5.15., 22. o.). 

 

Módosítás  45 

Irányelvre irányuló javaslat 

32 cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 

befektetési vállalkozások – kérésre – 

információt szolgáltassanak az illetékes 

hatóságoknak befektetési 

vállalkozásonként azon természetes 

személyek létszámáról, akik üzleti 

évenként 1 millió EUR vagy azt 

meghaladó javadalmazásban részesülnek 

(1 millió eurónkénti kategóriákra bontva), 

kiegészítve a munkaköri feladataikkal, az 

érintett üzletággal, valamint a 

javadalmazás fő elemeivel, a 

teljesítményjavadalmazásokkal, a hosszú 

távú juttatásokkal és a nyugdíjjuttatásokkal 

kapcsolatos információkkal. Az illetékes 

hatóságok ezen információkat továbbítják 

az EBH-nak, amely egységes 

formátumban, székhely szerinti 

tagállamonként összesítve közzéteszi 

azokat. Az EBH az ESMA-val egyeztetve 

iránymutatásokat dolgozhat ki e bekezdés 

végrehajtásának megkönnyítésére és az 

összegyűjtött információk 

következetességének biztosítására. 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 

befektetési vállalkozások – kérésre – 

információt szolgáltassanak az illetékes 

hatóságoknak befektetési 

vállalkozásonként azon természetes 

személyek létszámáról, akik üzleti 

évenként 500 000 EUR vagy azt 

meghaladó javadalmazásban részesülnek 

(500 000 eurónkénti kategóriákra bontva), 

kiegészítve a munkaköri feladataikkal, az 

érintett üzletággal, valamint a 

javadalmazással, a 

teljesítményjavadalmazásokkal, a hosszú 

távú juttatásokkal és a nyugdíjjuttatásokkal 

kapcsolatos információkkal. Az illetékes 

hatóságok ezen információkat továbbítják 

az EBH-nak, amely egységes 

formátumban, a székhely szerinti/fogadó 

tagállamonként bontva közzéteszi azokat. 

Az EBH az ESMA-val egyeztetve 

iránymutatásokat dolgoz ki e bekezdés 

végrehajtásának megkönnyítésére és az 

összegyűjtött információk 

következetességének biztosítására. 

 

Módosítás  46 

Irányelvre irányuló javaslat 

33 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) a környezeti, szociális és irányítási 

(ESG) tényezőkkel kapcsolatos 

kockázatok átfogó figyelembevétele a 

befektetési vállalkozások 

kockázatcsökkentő intézkedéseiben. 

 

Módosítás  47 

Irányelvre irányuló javaslat 

36 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – g pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) előírhatják a befektetési 

vállalkozások számára, hogy a változó 

javadalmazást a nettó bevétel adott 

százalékára korlátozzák, amennyiben a 

változó javadalmazás nincs összhangban a 

stabil tőkealap fenntartásával; 

g) előírhatják a befektetési 

vállalkozások számára, hogy a változó 

javadalmazást felfüggesszék, amennyiben 

a változó javadalmazás nincs összhangban 

a stabil tőkealap fenntartásával; 

 

Módosítás  48 

Irányelvre irányuló javaslat 

36 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – l a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 la) előírhatják a befektetési 

vállalkozások számára, hogy csökkentsék 

hálózati és információs rendszereik 

biztonságát fenyegető kockázatokat a 

folyamatok és az adatok bizalmas 

jellegének, integritásának és 

rendelkezésre állásának biztosítása 

érdekében. 

 

Módosítás  49 

Irányelvre irányuló javaslat 

37 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a befektetési vállalkozás olyan 

kockázatoknak vagy kockázati elemeknek 

van kitéve, amelyekre az [(EU) ---/---- 

[IFR] rendelet] harmadik részében 

meghatározott tőkekövetelmények nem 

biztosítanak fedezetet, vagy nem 

biztosítanak elegendő fedezetet; 

a) a befektetési vállalkozás olyan 

kockázatoknak vagy kockázati elemeknek 

van kitéve, amelyekre az [(EU) ---/---- 

[IFR] rendelet] harmadik részében 

meghatározott tőkekövetelmények nem 

biztosítanak fedezetet, vagy nem 

biztosítanak elegendő fedezetet, 

figyelembe véve különösen a környezeti, 

társadalmi és irányítási tényezőkkel 

kapcsolatos kockázatokat; 

 

Módosítás  50 
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Irányelvre irányuló javaslat 

43 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben olyan vészhelyzet következik 

be – beleértve az 1093/2010/EU rendelet 

18. cikkében leírt helyzetet vagy a 

kedvezőtlen piaci folyamatokat –, amely 

potenciálisan veszélyezteti a piac 

likviditását és a pénzügyi rendszer 

stabilitását bármely olyan tagállamban, 

ahol valamely befektetésivállalkozás-

csoport tagjait engedélyezték, a 42. 

cikknek megfelelően meghatározott 

csoportfelügyeleti hatóság – e cím 1. 

fejezetének 2. szakaszára figyelemmel – a 

lehető legkorábban riasztja az EBH-t, az 

ERKT-t és az érintett illetékes hatóságokat, 

és közli velük a feladataik ellátásához 

szükséges valamennyi információt. 

Amennyiben olyan vészhelyzet következik 

be – beleértve az 1093/2010/EU rendelet 

18. cikkében leírt helyzetet vagy a 

kedvezőtlen piaci folyamatokat –, amely 

potenciálisan veszélyezteti a piac 

likviditását és a pénzügyi rendszer 

stabilitását vagy biztonságát bármely olyan 

tagállamban, ahol valamely 

befektetésivállalkozás-csoport tagjait 

engedélyezték, a 42. cikknek megfelelően 

meghatározott csoportfelügyeleti hatóság – 

e cím 1. fejezetének 2. szakaszára 

figyelemmel – a lehető legkorábban 

riasztja az EBH-t, az ERKT-t és az érintett 

illetékes hatóságokat, és közli velük a 

feladataik ellátásához szükséges 

valamennyi információt. 

Módosítás  51 

Irányelvre irányuló javaslat 

54. cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

54. cikk 54. cikk 

A felhatalmazás gyakorlása A felhatalmazás gyakorlása 

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás 

gyakorlásának feltételeit ez a cikk 

határozza meg. 

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás 

gyakorlásának feltételeit ez a cikk 

határozza meg. 

(2) A Bizottságnak a 3. cikk (2) 

bekezdésében, a 27. cikk (3) bekezdésében 

és a 33. cikk (6) bekezdésében említett, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

határozatlan időre szól [a jelen irányelv 

hatálybalépésének napja]-tól/-től. 

(2) A Bizottságnak a 3. cikk (2) 

bekezdésében, a 8. cikk (4) bekezdésében, 

a 27. cikk (3) bekezdésében és a 33. cikk 

(6) bekezdésében említett, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 

felhatalmazása 5 éves időtartamra szól [a 

jelen irányelv hatálybalépésének napja]-

tól/-től kezdődő hatállyal. 

(3) Az Európai Parlament vagy a 

Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk 

(3) Az Európai Parlament vagy a 

Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk 
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(2) bekezdésében, a 27. cikk (3) 

bekezdésében és a 33. cikk (6) 

bekezdésében említett felhatalmazást. A 

visszavonásról szóló határozat megszünteti 

az abban meghatározott felhatalmazást. A 

határozat az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában való kihirdetését követő napon, 

vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 

lép hatályba. A határozat nem érinti a már 

hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok érvényességét. 

(2) bekezdésében, a 8. cikk (4) 

bekezdésében, a 27. cikk (3) bekezdésében 

és a 33. cikk (6) bekezdésében említett 

felhatalmazást. A visszavonásról szóló 

határozat megszünteti az abban 

meghatározott felhatalmazást. A határozat 

az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 

kihirdetését követő napon, vagy a benne 

megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. 

A határozat nem érinti a már hatályban 

lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

érvényességét. 

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 

2016. április 13-i intézményközi 

megállapodásban foglalt elveknek 

megfelelően konzultál az egyes tagállamok 

által kijelölt szakértőkkel.  

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 

2016. április 13-i intézményközi 

megállapodásban foglalt elveknek 

megfelelően konzultál az egyes tagállamok 

által kijelölt szakértőkkel. 

(5) A Bizottság a felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról 

az Európai Parlamentet és a Tanácsot. 

(5) A Bizottság a felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról 

az Európai Parlamentet és a Tanácsot. 

(6) A 3. cikk (2) bekezdése, a 27. cikk 

(3) bekezdése és a 33. cikk (6) bekezdése 

értelmében elfogadott, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 

ha az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését 

követő [két hónapon] belül sem az Európai 

Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene 

kifogást, illetve ha az említett időtartam 

lejártát megelőzően mind az Európai 

Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta 

a Bizottságot, hogy nem fog kifogást 

emelni. Az Európai Parlament vagy a 

Tanács kezdeményezésére ez az időtartam 

[két hónap]-pal meghosszabbodik. 

(6) A 3. cikk (2) bekezdése, a 8. cikk 

(4) bekezdése, a 27. cikk (3) bekezdése és 

a 33. cikk (6) bekezdése értelmében 

elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus csak akkor lép hatályba, ha az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 

jogi aktusról való értesítését követő [két 

hónapon] belül sem az Európai Parlament, 

sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 

illetve ha az említett időtartam lejártát 

megelőzően mind az Európai Parlament, 

mind a Tanács arról tájékoztatta a 

Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 

Az Európai Parlament vagy a Tanács 

kezdeményezésére ez az időtartam [két 

hónap]-pal meghosszabbodik. 

 

Módosítás  52 

Irányelvre irányuló javaslat 

58a cikk (új) 

2014/59/EU irányelv 

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 58a. cikk 

 A 2014/59/EU irányelv módosítása 

 A 2014/59/EU irányelv a következőképpen 

módosul: 

 A 2. cikk (1) bekezdésének 3. pontja 

helyébe a következő szöveg lép:  

 „befektetési vállalkozás”: az 575/2013/EU 

rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 2. 

pontjában meghatározott, az [(EU) ---/---- 

[IFD]] irányelv 8. cikkének (1) 

bekezdésében megállapított indulótőke-

követelmény hatálya alá tartozó 

befektetési vállalkozás;”.  

Indokolás 

Ez a módosítás szükséges a BRRD-ben használt hivatkozás módosításához az irányelv hatálya 

alá tartozó befektetési vállalkozások körének meghatározása érdekében, mivel a 

tőkekövetelmény-irányelvre való jelenlegi hivatkozást az IFD törli. 

 

Módosítás  53 

Irányelvre irányuló javaslat 

60 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Bizottság [ezen irányelv 

alkalmazásának időpontjától számított 5 

év] -ig, majd azt követően 3 évente 

jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak ezen 

irányelv alkalmazásáról és hatásairól. 
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