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Módosítás 1
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Véleménytervezet
A. preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a fedezeti alapok és a magántőke 
fontos és pozitív szerepet töltenek be az 
európai gazdaságban, tekintettel arra, hogy 
növelik Európa versenyképességét és 
hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez,

A. mivel a fedezeti alapok hosszú távú 
befektetései és a magántőke fontos szerepet
tölthetnek be az európai gazdaságban, 
tekintettel arra, hogy növelik Európa 
versenyképességét és hozzájárulnak a 
munkahelyteremtéshez,

Or. en

Módosítás 2
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a fedezeti alap és magántőke 
befektetési stratégiák gyakran jelentős 
pénzügyi kockázatvállaláson és magas 
tőkeáttételen alapulnak, amelyek pénzügyi 
instabilitás miatti aggodalmakra adnak 
okot,

Or. en

Módosítás 3
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel nincs külön közösségi 
jogszabály a fedezeti alapokra vagy 
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magántőkére vonatkozóan,

Or. en

Módosítás 4
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az elvi alapú szabályozás
megfelelő megközelítés a pénzügyi piacok 
szabályozása tekintetében, hiszen jobban
igazodik a piac fejlődéséhez, mint a 
termékspecifikus szabályozás,

C. mivel a fedezeti alapok és a magántőke 
önszabályozása nem elégséges; mivel az 
elvi alapú szabályozás megfelelő 
megközelítés a pénzügyi piacok 
szabályozása tekintetében, hiszen igazodik 
a piac fejlődéséhez,

Or. en

Módosítás 5
Sharon Bowles

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a fedezeti alapokat és a 
magántőkét nem szabad a más 
magánbefektetésektől eltérő módon 
kezelni, és nem képezhetik a 
versenyképességüket hátrányosan érintő 
specifikus jogi szabályozás tárgyát sem,

Or. en

Módosítás 6
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Véleménytervezet
Recital D
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Véleménytervezet Módosítás

D. mivel jóllehet az átláthatóság 
kulcsfontosságú egy működő piac 
tekintetében, kifejezetten a célcsoportra 
kell irányulnia; mivel a nem célirányos 
átláthatóságnak negatív hatásai lehetnek a 
piaci stabilitásra, hiszen hozzájárulhat a 
nyájszellemhez és a felfalásra irányuló 
kereskedéshez, és teljes mértékben 
lerombolhatja az innovatív kereskedési 
stratégiákon alapuló alternatív befektetési 
üzletágat,

D. mivel a jelenlegi pénzügyi válság az 
átláthatóság hiányára hívta fel a 
figyelmet, és mivel elismert tény, hogy a 
különféle szinteken fokozni kell az 
átláthatóságot; mivel jóllehet az 
átláthatóság kulcsfontosságú egy működő 
piac tekintetében, kifejezetten a 
célcsoportra kell irányulnia; mivel a nem 
célirányos átláthatóságnak negatív hatásai 
lehetnek a piaci stabilitásra, hiszen 
hozzájárulhat a nyájszellemhez és a 
felfalásra irányuló kereskedéshez, és teljes 
mértékben lerombolhatja az innovatív 
kereskedési stratégiákon alapuló alternatív 
befektetési üzletágat,

Or. en

Módosítás 7
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Véleménytervezet
E a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ea. mivel a fedezeti alapok és a 
magántőke alakulásának együttes hatása 
rendszerkockázatokhoz vezethet; mivel a 
pénzügyi piacok felügyelőinek nincs teljes 
rálátása a fedezeti alapok és a magántőke 
mozgására; mivel jelenleg nem létezik 
megfelelő jogi eszköz, amely 
megakadályozhatná a fedezeti alapokat és 
a magántőkét abban, hogy a pénzügyi 
piacok stabilitását veszélyeztessék;

Or. en
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Módosítás 8
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Véleménytervezet
E b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Eb. mivel a fedezeti alapok és a 
magántőke kezelőinek fizetési rendszerei 
felelőtlen kockázatvállaláshoz vezető, 
visszás ösztönzésnek adhatnak helyet,

Or. en

Módosítás 9
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Véleménytervezet
E c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ec. mivel a vállalatirányítás jelenlegi 
szerkezete a tulajdonosokat, az 
ellenőrzést, az átláthatóságot, a 
felügyeletet, az elszámoltathatóságot és a 
tájékoztatást illetően nem 
kiegyensúlyozott; mivel a fedezeti alapok 
és a magántőke negatívan 
befolyásolhatják az operatív irányítás 
átláthatósági szintjét;

Or. en

Módosítás 10
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy a pénzügyi piacokat
érintő közösségi jogszabályok egy része 
közvetlenül vagy közvetve a fedezeti 

1. megjegyzi, hogy a pénzügyi piacokat 
érintő közösségi jogszabályok egy része 
közvetlenül vagy közvetve, és csak 
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alapokra és a magántőkére is vonatkozik;
kiemeli, hogy e jogszabályok többsége 
viszonylag új, ezért hatásukat még nem 
lehet értékelni; felkéri ezért a tagállamokat 
és a Bizottságot, hogy biztosítsák e 
jogszabályok következetes végrehajtását és 
alkalmazását;

bizonyos mértékig, a fedezeti alapokra és a 
magántőkére is vonatkozik; kiemeli, hogy 
e jogszabályok többsége viszonylag új, 
ezért hatásukat még nem lehet értékelni;
felkéri ezért a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy biztosítsák e 
jogszabályok következetes végrehajtását és 
alkalmazását;

Or. en

Módosítás 11
Sharon Bowles

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy a pénzügyi piacokat 
érintő közösségi jogszabályok egy része 
közvetlenül vagy közvetve a fedezeti 
alapokra és a magántőkére is vonatkozik;
kiemeli, hogy e jogszabályok többsége 
viszonylag új, ezért hatásukat még nem 
lehet értékelni; felkéri ezért a tagállamokat 
és a Bizottságot, hogy biztosítsák e 
jogszabályok következetes végrehajtását és 
alkalmazását;

1. megjegyzi, hogy a pénzügyi piacokat 
érintő közösségi jogszabályok egy része 
közvetlenül vagy közvetve a fedezeti 
alapokra és a magántőkére is vonatkozik;
kiemeli, hogy e jogszabályok többsége 
viszonylag új, ezért hatásukat még nem 
lehet értékelni; felkéri ezért a tagállamokat 
és a Bizottságot, hogy biztosítsák e 
jogszabályok következetes végrehajtását és 
alkalmazását; hangsúlyozza, hogy nem 
szabadna kibillenteni a magántőke alapok 
portfólió cégeitől, illetve a más 
társaságoktól megkövetelt kereskedelmi 
adatok közzététele közötti egyensúlyt; 
hangsúlyozza, hogy a már meglévő 
jogszabályok minden további módosítása 
érdemleges költség-haszon elemzés 
tárgyát kell, hogy képezze, és nem lehet 
hátrányosan megkülönböztető jellegű;

Or. en
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Módosítás 12
Sharon Bowles

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy a meglévő 
jogszabályok mellett a fedezeti alapok és a 
magántőke üzletágak kidolgozták a legjobb 
gyakorlatra vonatkozó saját, önkéntes 
szabványaikat; támogatja e 
kezdeményezéseket, és úgy gondolja, hogy 
a két ágazat szabályozására alkalmas az 
efféle, puha jogra épülő megközelítés, 
mivel az iparági kezdeményezésű 
szabványok jobban tudnak a piac 
fejlődéséhez igazodni, mint a kemény 
szabályozás, és a közösségi 
jogszabályokkal összehasonlításban 
nagyobb valószínűséggel alakítanak ki 
egyfajta globális ellenőrzést, különösen 
ami az off-shore piaci szereplőket illeti;

2. megjegyzi, hogy a meglévő 
jogszabályok mellett a fedezeti alapok és a 
magántőke üzletágak kidolgozták a legjobb 
gyakorlatra vonatkozó saját, önkéntes 
szabványaikat; támogatja e 
kezdeményezéseket, és úgy gondolja, hogy 
a két ágazat szabályozására alkalmas az 
efféle, puha jogra épülő megközelítés, 
mivel az iparági kezdeményezésű 
szabványok jobban tudnak a piac 
fejlődéséhez igazodni, mint a kemény 
szabályozás, és a közösségi 
jogszabályokkal összehasonlításban 
nagyobb valószínűséggel alakítanak ki 
egyfajta globális ellenőrzést, különösen 
ami az off-shore piaci szereplőket illeti;
úgy véli, hogy minden túlzott szabályozás 
azzal a káros hatással jár, hogy egyre több 
fedezeti alap- és magántőke-kezelő 
választja az off-shore állapotot, ami 
viszont az átláthatóság és felügyelhetőség 
csökkenéséhez vezet;

Or. en

Módosítás 13
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy a meglévő 
jogszabályok mellett a fedezeti alapok és a 
magántőke üzletágak kidolgozták a legjobb 
gyakorlatra vonatkozó saját, önkéntes 
szabványaikat; támogatja e 
kezdeményezéseket, és úgy gondolja, hogy 

2. megjegyzi, hogy a meglévő 
jogszabályok mellett a fedezeti alapok és a 
magántőke üzletágak kidolgozták a legjobb 
gyakorlatra vonatkozó saját, önkéntes 
szabványaikat; támogatja e 
kezdeményezéseket, de hangsúlyozza, 
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a két ágazat szabályozására alkalmas az 
efféle, puha jogra épülő megközelítés, 
mivel az iparági kezdeményezésű 
szabványok jobban tudnak a piac 
fejlődéséhez igazodni, mint a kemény 
szabályozás, és a közösségi 
jogszabályokkal összehasonlításban 
nagyobb valószínűséggel alakítanak ki 
egyfajta globális ellenőrzést, különösen 
ami az off-shore piaci szereplőket illeti;

hogy a két ágazat szabályozására az efféle, 
puha jogra épülő megközelítés nem 
elégséges, mivel e kezdeményezések nem 
kötelező erejűek, és nem akadályozzák 
meg az ipar felelőtlenebb szereplőit 
abban, hogy a befektetéseikből származó 
magasabb bevételek reményében túlzott 
kockázatot vállaljanak; sürgeti a 
Bizottságot, hogy tegyen javaslatokat a 
Lámfalussy folyamat irányvonalaihoz 
igazodó elveken alapuló 
kezdeményezésekre, hogy ezek tudjanak a
piac fejlődéséhez igazodni;

Or. en

Módosítás 14
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felkéri a Bizottságot, hogy derítse fel 
az off-shore piaci szereplők globális 
szabályozásának lehetőségeit;

Or. en

Módosítás 15
Sharon Bowles

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. elismeri, hogy a magántőke pozitív 
szerepet játszik az új kockázati társaságok 
támogatásában és a csődbe jutó 
vállalkozások pénzügyi és irányítási 
értékekkel, valamint tapasztalattal való 
gazdagodásában; megjegyzi, hogy az 
„eszközöktől való megfosztás” (asset 
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stripping) kivételnek számít és nem 
szabálynak; megjegyzi, hogy a tagállamok 
már hoztak, és hozhatnak az eszközöktől 
való megfosztás körülményeit ellensúlyozó 
intézkedéseket, és hogy a portfólió cégek 
igazgatóinak letéteményesi 
kötelezettségeik is vannak a cégeik 
irányában, továbbá – ahogyan az más 
vállalatok esetében is érvényes – kötelesek 
alkalmazottaikkal konzultálni;

Or. en

Módosítás 16
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felkéri a Bizottságot a „prudens 
személy” meghatározásának kiterjesztésére 
oly módon, hogy a befektetők kötelesek 
legyenek ellenőrizni, hogy az alternatív
befektetési alap, amelybe befektetnek, 
megfelel-e az iparág legjobb gyakorlatra 
vonatkozó szabványának;

3. felkéri a Bizottságot a „prudens 
személy” meghatározásának kiterjesztésére 
oly módon, hogy a befektetők kötelesek 
legyenek ellenőrizni, hogy az alternatív 
befektetési alap, amelybe befektetnek, 
megfelel-e az iparág legjobb gyakorlatra 
vonatkozó szabványának is;

Or. en

Módosítás 17
Piia-Noora Kauppi

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felkéri a Bizottságot a „prudens 
személy” meghatározásának 
kiterjesztésére oly módon, hogy a 
befektetők kötelesek legyenek ellenőrizni, 
hogy az alternatív befektetési alap, 
amelybe befektetnek, megfelel-e az iparág 

3. felkéri a Bizottságot a „prudens 
személy” elvének meghatározásába,
amennyiben az elv a már meglévő 
közösségi jogalkotás része, vegye fel azt is,
hogy a befektetők kötelesek ellenőrizni, 
hogy az alternatív befektetési alap, 



AM\722236HU.doc 11/15 PE405.953v01-00

HU

legjobb gyakorlatra vonatkozó 
szabványának;

amelybe befektetnek, megfelel-e az arra 
vonatkozó jogszabályoknak és az iparág 
legjobb gyakorlatra vonatkozó 
szabványának;

Or. en

Módosítás 18
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felkéri a Bizottságot annak a 
lehetőségnek a tanulmányozására, hogy a 
fedezeti alapok és a magántőke piacán 
működő testületek kötelesek legyenek 
értesíteni az Európai Értékpapír-piaci 
Szabályozók Bizottságát a legjobb 
gyakorlatra vonatkozó szabványokról, 
illetve azok esetleges lényegi változásairól;
úgy gondolja, hogy egy így létrehozott 
adatbázis vonatkoztatási pontként 
szolgálhatna a befektetők számára;

4. felkéri a Bizottságot annak a 
lehetőségnek a tanulmányozására, hogy a 
fedezeti alapok és a magántőke piacán 
működő testületek kötelesek legyenek 
értesíteni az Európai Értékpapír-piaci 
Szabályozók Bizottságát a legjobb 
gyakorlatra vonatkozó szabványokról, 
illetve azok esetleges lényegi változásairól;
úgy gondolja, hogy egy így létrehozott, 
nyilvános és harmonizált adatbázis 
vonatkoztatási pontként szolgálhatna a 
befektetők számára;

Or. en

Módosítás 19
Sharon Bowles

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felkéri a Bizottságot annak a 
lehetőségnek a tanulmányozására, hogy a 
fedezeti alapok és a magántőke piacán 
működő testületek kötelesek legyenek 
értesíteni az Európai Értékpapír-piaci 
Szabályozók Bizottságát a legjobb 
gyakorlatra vonatkozó szabványokról, 

4. felkéri a Bizottságot annak a 
lehetőségnek a tanulmányozására, hogy a 
fedezeti alapok és a magántőke piacán 
működő testületek kötelesek legyenek 
értesíteni az Európai Értékpapír-piaci 
Szabályozók Bizottságát a legjobb 
gyakorlatra vonatkozó szabványokról, 
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illetve azok esetleges lényegi változásairól;
úgy gondolja, hogy egy így létrehozott 
adatbázis vonatkoztatási pontként 
szolgálhatna a befektetők számára;

illetve azok esetleges lényegi változásairól;
úgy gondolja, hogy egy így létrehozott 
adatbázis vonatkoztatási pontként 
szolgálhatna a befektetők számára;
elismeri a világszinten önkéntesen vállalt 
szabályok és elvek kapcsán végzett 
munkát, mint például az Értékpapír-
felügyeletek Nemzetközi Szervezetének 
(IOSCO) elvei a fedezetialap-portfóliók 
értékelésére vonatkozóan, és úgy véli, 
hogy minden választ a lehető legnagyobb 
mértékben globális szinten kell keresni;

Or. en

Módosítás 20
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. azon a véleményen van, hogy a piaci 
tevékenység ellenőrzési céllal történő 
nyomonkövetésének biztosítására kiemelt 
brókereken keresztül az illetékes 
felügyeleti szervek rendelkezésére kell 
bocsátani a fedezeti alapokból való 
részesedéssel és hitelezési tevékenységgel 
kapcsolatos információkat; hangsúlyozza, 
hogy a tájékoztatási követelménynek nem 
szabad túl nagy terhet jelentenie a kiemelt 
brókerek számára, és hogy a nemzeti 
felügyeleti szerveknek törekedniük kell 
arra, hogy ahol szükséges és/vagy 
kívánatos, harmonizálják 
követelményeiket;

5. azon a véleményen van, hogy a piaci 
tevékenység ellenőrzési céllal történő 
nyomonkövetésének biztosítására kiemelt 
brókereken keresztül az illetékes 
felügyeleti szervek rendelkezésére kell 
bocsátani a fedezeti alapokból való 
részesedéssel és hitelezési tevékenységgel 
kapcsolatos minden szükséges 
információt; hangsúlyozza, hogy a nemzeti 
felügyeleti szerveknek követelményeik 
harmonizálására kell törekedniük, a 
túlzott mértékű szabályozás és az 
önkényes bíráskodás elkerülése, illetve a 
valóban integrált pénzügyi piac 
fellendítése érdekében;

Or. en
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Módosítás 21
Piia-Noora Kauppi

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. azon a véleményen van, hogy a piaci 
tevékenység ellenőrzési céllal történő 
nyomonkövetésének biztosítására kiemelt 
brókereken keresztül az illetékes 
felügyeleti szervek rendelkezésére kell 
bocsátani a fedezeti alapokból való 
részesedéssel és hitelezési tevékenységgel 
kapcsolatos információkat; hangsúlyozza, 
hogy a tájékoztatási követelménynek nem 
szabad túl nagy terhet jelentenie a kiemelt 
brókerek számára, és hogy a nemzeti 
felügyeleti szerveknek törekedniük kell 
arra, hogy ahol szükséges és/vagy 
kívánatos, harmonizálják 
követelményeiket;

5. azon a véleményen van, hogy a piaci 
tevékenység ellenőrzési céllal történő 
nyomonkövetésének biztosítására kiemelt 
brókereken keresztül az illetékes 
felügyeleti szervek rendelkezésére kell 
bocsátani a fedezeti kockázattal és a
hitelezési tevékenységgel kapcsolatos 
információkat; hangsúlyozza, hogy a 
tájékoztatási követelménynek nem szabad 
túl nagy terhet jelentenie a kiemelt 
brókerek számára, és hogy a nemzeti 
felügyeleti szerveknek törekedniük kell 
arra, hogy ahol szükséges és/vagy 
kívánatos, harmonizálják 
követelményeiket;

Or. en

Módosítás 22
Piia-Noora Kauppi

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. elismeri, hogy a pénzügyi piacok 
stabilitása szempontjából kockázatot jelent, 
ha a tőkeáttétel aránya túlzott; úgy 
gondolja azonban, hogy a kockázat a 
piacok velejárója, és a piaci szereplőkre 
kell bízni, mekkora kockázatot vállalnak; 
ezért nem támogatja azt, hogy a tőkeáttétel 
maximális arányát jogszabályban 
határozzák meg;

6. elismeri, hogy a vállalatok és a pénzügyi 
piacok pénzügyi stabilitása szempontjából 
kockázatot jelent, ha a tőkeáttétel aránya 
túlzott; úgy gondolja azonban, hogy a 
kockázat a piacok velejárója, és a piaci 
szereplőkre kell bízni, mekkora kockázatot 
vállalnak; ezért nem támogatja azt, hogy a 
tőkeáttétel maximális arányát 
jogszabályban határozzák meg;

Or. en
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Módosítás 23
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. elismeri, hogy a pénzügyi piacok 
stabilitása szempontjából kockázatot jelent, 
ha a tőkeáttétel aránya túlzott; úgy 
gondolja azonban, hogy a kockázat a
piacok velejárója, és a piaci szereplőkre 
kell bízni, mekkora kockázatot vállalnak;
ezért nem támogatja azt, hogy a tőkeáttétel 
maximális arányát jogszabályban 
határozzák meg;

6. elismeri, hogy a pénzügyi piacok 
stabilitása szempontjából kockázatot jelent, 
ha a tőkeáttétel aránya túlzott; felszólítja a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő 
javaslatokat a lehetséges tőkeáttételi szint 
korlátozására, a rendszerkockázatok 
elterjedésének megakadályozása 
érdekében; sürgeti a Bizottságot, hogy
hozzon létre olyan jogi eszköztárat, amely
a felügyeleti szervek számára lehetővé 
tenné a beavatkozást, a pénzügyi piacok 
számára pedig a valós gazdaság javára 
történő működést;

Or. en

Módosítás 24
Wolf Klinz

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. sürgeti a Bizottságot, hogy vezessen be
az EU-ban egységes meghatározást a 
zártkörű értékpapír-kibocsátásra.

7. sürgeti a Bizottságot, hogy hozzon létre 
egy európai zártkörű értékpapír-
kibocsátási rendszert az alternatív 
befektetési alapok határon átnyúló 
terjesztése előtt álló akadályok 
kiküszöbölése érdekében.

Or. en
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Módosítás 25
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. megjegyzi, hogy a vállalatirányítás 
jelenlegi szerkezete kiegyensúlyozatlan; 
felszólítja a Bizottságot és az ipart, hogy 
dolgozzanak ki olyan magatartási 
szabályzatot, amely növelné az olyan, 
fontos felügyelő szervek illetékességét, 
mint például a felügyelő testületek, 
munkatanácsok és könyvelők, továbbá, 
hogy javítsanak az elemzők és minősítő 
ügynökségek munkamódszerein. 

Or. en


