
AM\804881HU.doc PE439.111v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Gazdasági és Monetáris Bizottság

2009/0064(COD)

12.2.2010

MÓDOSÍTÁSOK
139 - 309

Jelentéstervezet
Jean-Paul Gauzes
(PE430.709v01-00)

az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2004/39/EK és a 
2009/…/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatról

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(COM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))



PE439.111v02-00 2/171 AM\804881HU.doc

HU

AM_Com_LegReport



AM\804881HU.doc 3/171 PE439.111v02-00

HU

Módosítás 139
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, 
valamint a 2004/39/EK és a 2009/…/EK 
irányelv módosításáról

az alternatív befektetési alapokról és
alternatívbefektetésialap-kezelőkről, 
valamint a 2004/39/EK és a 2009/…/EK 
irányelv módosításáról

Or. en

Indokolás

Magukat az alternatív befektetési alapokat mint terméket is szabályozni kell. Ha nem csak a 
kezelőket, hanem az alapokat is szabályozzák, az jobban lefedi az EU pénzügyi piacain 
tevékenykedő alapkezelők tevékenységi körét.

Módosítás 140
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, 
valamint a 2004/39/EK és a 2009/…/EK 
irányelv módosításáról

az alternatív befektetési alapokról és
alternatívbefektetésialap-kezelőkről, 
valamint a 2004/39/EK és a 2009/…/EK 
irányelv módosításáról

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek az alapokat (ABA) és a kezelőiket (ABAK) egyaránt szabályoznia kell. A 
rendszerkockázat nem kezelhető megfelelően az alapokra vonatkozó előírások nélkül.
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Módosítás 141
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, 
valamint a 2004/39/EK és a 2009/…/EK 
irányelv módosításáról

az alternatív befektetési alapokról és
alternatívbefektetésialap-kezelőkről, 
valamint a 2004/39/EK és a 2009/…/EK 
irányelv módosításáról

Or. en

Indokolás

Magukat az alternatív befektetési alapokat mint terméket is szabályozni kell. Ha nem csak a
kezelőket, hanem az alapokat is szabályozzák, az jobban lefedi az EU pénzügyi piacain 
tevékenykedő alapkezelők tevékenységi körét.

Módosítás 142
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, 
valamint a 2004/39/EK és a 2009/…/EK 
irányelv módosításáról

az alternatív befektetési alapokról és azok 
kezelőiről, valamint a 2004/39/EK és a 
2009/…/EK irányelv módosításáról

Or. de

Indokolás

Az irányelvnek az „alternatív befektetés” nevű termékkel kell foglalkoznia. Ez annak a 
logikának felel meg, amely szerint a rendszerkockázatot jelentő pénzügyi ügyleteket lehetőleg 
idejekorán kell észrevenni. Csupán az értékesítési útvonal és a kezelők szabályozása ehhez 
nem elegendő.
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Módosítás 143
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, 
valamint a 2004/39/EK és a 2009/…/EK
irányelv módosításáról

az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, 
valamint a 2004/39/EK irányelv 
módosításáról 

Or. en

Indokolás

A Lisszaboni Szerződés következtében történő változások miatt immár nem ez az irányelv a 
megfelelő eszköz az ÁÉKBV-irányelv módosítására, ezért ezt törölni kell az irányelv címéből.

Módosítás 144
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, 
valamint a 2004/39/EK és a 2009/…/EK 
irányelv módosításáról

az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, 
valamint a 2004/39/EK, a 2009/…/EK és a 
2003/6/EK irányelv módosításáról

Or. en

Indokolás

Az irányelv címét a piaci visszaélésről szóló 2003/6/EK irányelvhez a fedezetlen eladási 
műveletek vonatkozásában benyújtott módosításnak megfelelően kell kiigazítani.
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Módosítás 145
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alternatív befektetési alapok kezelői 
(ABAK-ok) jelentős mennyiségű 
befektetett eszköz kezeléséért felelősek 
Európában, jelentős mértékű 
kereskedelmet folytatnak a pénzügyi 
eszközök piacán és jelentős hatást 
gyakorolhatnak azon piacokra és 
vállalatokra, amelyekbe befektetéseket 
eszközölnek.

(1) Az alternatív befektetési alapok (ABA-
k) és az alternatív befektetési alapok 
kezelői (ABAK-ok) jelentős mennyiségű 
befektetett eszközért felelősek Európában, 
jelentős mértékű kereskedelmet folytatnak 
a pénzügyi eszközök piacán és jelentős 
hatást gyakorolhatnak azon piacokra és 
vállalatokra, amelyekbe befektetéseket 
eszközölnek.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek az alapokat (ABA) és a kezelőiket (ABAK) egyaránt szabályoznia kell.

Módosítás 146
Hans-Peter Martin

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Unió illetékes 
döntéshozói röviddel a 2009. szeptemberi 
pittsburghi G20-csúcstalálkozó előtt 
határozottan szabályokat követeltek 
minden termék, minden kereskedési 
helyszín és minden intézmény 
vonatkozásában.

Or. de
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Módosítás 147
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ABAK-ok nagy részben jótékony 
hatást gyakorolnak azokra a piacokra, 
amelyeken működnek, de a közelmúltban 
tapasztalt pénzügyi nehézségek kiemelték, 
hogyan terjesztheti vagy erősítheti fel a 
kockázatokat az ABAK-ok tevékenysége a 
pénzügyi rendszer egészében. Az e 
kockázatokra tett összehangolatlan 
tagállami reakciók megnehezítik e 
kockázatok hatékony kezelését. Ezért ezen 
irányelv célja az ABAK-ok 
engedélyezésére és felügyeletére irányadó 
közös követelmények előírása a vonatkozó 
kockázatok, illetve az azok által a
közösségi befektetőkre és piacokra 
gyakorolt hatások egységes 
megközelítésének biztosítása érdekében.

(2) A közelmúltban tapasztalt pénzügyi 
nehézségek kiemelték, hogyan terjesztheti 
vagy erősítheti fel a kockázatokat az 
ABAK-ok tevékenysége a pénzügyi 
rendszer és a gazdaság egészében. Az e 
kockázatokra tett összehangolatlan 
tagállami reakciók megnehezítik e 
kockázatok hatékony kezelését. Ezért ezen 
irányelv célja az ABAK-ok 
engedélyezésére és felügyeletére irányadó 
közös követelmények előírása a vonatkozó 
kockázatok, illetve az azok által az uniós
befektetőkre és piacokra gyakorolt hatások 
egységes megközelítésének biztosítása 
érdekében. Alapelvként szabályozásra van 
szükség a hosszú távon fenntartható 
növekedés és a társadalmi kohézió 
előmozdítása érdekében. E 
szabályozásnak ki kell terjednie a 
fogyasztók és a befektetők védelmére, a 
piac integritására és stabilitására, továbbá 
meg kell előznie a rendszerkockázatokat 
és ki kell küszöbölnie a negatív társadalmi 
hatásokat.

Or. en

Indokolás

Nincs bizonyíték arra vonatkozóan, hogy az ABAK-ok összességében kedvező hatást 
gyakorolnának a piacokra vagy a gazdaságra. A válság – éppen ellenkezőleg – azt mutatta 
meg, hogy a fedezeti alapok negatív hatással lehetnek a piacokra, és hogy a magántőke-
alapok tulajdonában álló vállalatok magasabb csődkockázatot jelentenek, mivel vissza kell 
fizetniük a tulajdonszerzéskor keletkező adósságot.
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Módosítás 148
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ABAK-ok nagy részben jótékony 
hatást gyakorolnak azokra a piacokra, 
amelyeken működnek, de a közelmúltban 
tapasztalt pénzügyi nehézségek kiemelték, 
hogyan terjesztheti vagy erősítheti fel a 
kockázatokat az ABAK-ok tevékenysége a 
pénzügyi rendszer egészében. Az e 
kockázatokra tett összehangolatlan 
tagállami reakciók megnehezítik e 
kockázatok hatékony kezelését. Ezért ezen
irányelv célja az ABAK-ok 
engedélyezésére és felügyeletére irányadó 
közös követelmények előírása a vonatkozó 
kockázatok, illetve az azok által a 
közösségi befektetőkre és piacokra 
gyakorolt hatások egységes 
megközelítésének biztosítása érdekében.

(2) Az ABAK-ok nagy részben jótékony 
hatást gyakorolnak azokra a piacokra, 
amelyeken működnek, de a közelmúltban 
tapasztalt pénzügyi nehézségek kiemelték, 
hogyan terjesztheti vagy erősítheti fel a 
kockázatokat az ABAK-ok tevékenysége a 
pénzügyi rendszer egészében, elsőrangú 
brókercég partnereiken keresztül. Az e 
kockázatokra tett összehangolatlan 
tagállami reakciók megnehezítik e 
kockázatok hatékony kezelését. 
Ennélfogva a hitelintézetek 
tevékenységének megkezdéséről és 
folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 
2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek1, valamint a befektetési 
vállalkozások és hitelintézetek 
tőkemegfeleléséről szóló, 2006. június 14-i 
2006/49/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek2 tekintetbe kell vennie az 
alternatív befektetési alapoknak (ABA-
knak) való kitettségből adódó potenciális 
rendszerkockázatokat. Ezen irányelv célja 
az ABAK-ok engedélyezésére és 
felügyeletére irányadó közös 
követelmények előírása a vonatkozó 
kockázatok, illetve az azok által a 
közösségi befektetőkre és piacokra 
gyakorolt hatások egységes 
megközelítésének biztosítása érdekében.
1 HL L 177., 2006.6.30., 1. o.
2 HL L 177., 2006.6.30., 201. o.

Or. en

Indokolás

A partnerek kockázatnak való kitettségével ezen irányelv nem foglalkozik. A változtatások azt 
tükrözik, hogy módosítani kell a banki tőkekövetelményekről szóló irányelvet az elsődleges 
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brókercégek irányából jelentkező potenciális rendszerkockázat megelőzése érdekében.

Módosítás 149
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ABAK-ok nagy részben jótékony 
hatást gyakorolnak azokra a piacokra,
amelyeken működnek, de a közelmúltban 
tapasztalt pénzügyi nehézségek kiemelték, 
hogyan terjesztheti vagy erősítheti fel a 
kockázatokat az ABAK-ok tevékenysége a 
pénzügyi rendszer egészében. Az e 
kockázatokra tett összehangolatlan 
tagállami reakciók megnehezítik e 
kockázatok hatékony kezelését. Ezért ezen 
irányelv célja az ABAK-ok 
engedélyezésére és felügyeletére irányadó 
közös követelmények előírása a vonatkozó 
kockázatok, illetve az azok által a 
közösségi befektetőkre és piacokra 
gyakorolt hatások egységes 
megközelítésének biztosítása érdekében.

(2) A közelmúltban tapasztalt pénzügyi 
nehézségek kiemelték, hogyan terjesztheti 
vagy erősítheti fel a kockázatokat az 
alternatív befektetési alapok (ABA-k) és
ABAK-ok tevékenysége a pénzügyi 
rendszer egészében. Az e kockázatokra tett 
összehangolatlan tagállami reakciók 
megnehezítik e kockázatok hatékony 
kezelését. Ezért ezen irányelv célja az
ABA-k és ABAK-ok engedélyezésére és 
felügyeletére irányadó közös 
követelmények előírása a vonatkozó 
kockázatok, illetve az azok által az uniós
befektetőkre és piacokra gyakorolt hatások 
egységes megközelítésének biztosítása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Az első értékelés nem tudományos bizonyítékon alapul. Ahogyan azt a (2) 
preambulumbekezdés is említi, a válság bebizonyította, hogy az ABA-k és ABAK-ok piacokra 
gyakorolt hatása ellentmondásos.

Módosítás 150
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3)  A pénzügyi piacokon a közelmúltban (3) A pénzügyi piacokon a közelmúltban 
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tapasztalt nehézségek kiemelték, hogy az 
ABAK-ok számos stratégiája érzékeny 
néhány vagy több, a befektetőkkel, az 
egyéb piaci szereplőkkel és a piacokkal 
összefüggő, fontos kockázatra. Egy 
egységes és átfogó felügyeleti 
szabályrendszer érdekében létre kell hozni 
az e kockázatok kezelésére alkalmas 
keretrendszert, amely figyelembe veszi az 
ABAK-ok által alkalmazott számos 
különféle befektetési stratégiát és 
módszert. Ennélfogva ezen irányelv 
hatályának ki kell terjednie minden olyan 
típusú alapokat kezelő és forgalmazó
ABAK-ra, amelyekre nem vonatkozik az 
átruházható értékpapírokkal foglalkozó 
kollektív befektetési vállalkozásokra 
(ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról szóló (átdolgozott) 
2009/…/EK irányelv, tekintet nélkül arra, 
milyen jogi vagy szerződéses módon bízták
meg az ABAK-ot ezzel a feladattal. Az 
ABAK-okat az ezen irányelv értelmében 
adott engedély nem jogosítja fel a 
2009/…/EK irányelv szerinti ÁÉKBV-k 
kezelésére.

tapasztalt nehézségek kiemelték, hogy az 
ABA-k számos stratégiája érzékeny néhány 
vagy több, a befektetőkkel, az egyéb piaci 
szereplőkkel és a piacokkal összefüggő, 
fontos kockázatra. Egy egységes és átfogó 
felügyeleti szabályrendszer érdekében létre 
kell hozni az e kockázatok kezelésére 
alkalmas keretrendszert, amely figyelembe 
veszi az ABA-k által alkalmazott számos 
különféle befektetési stratégiát és 
módszert. Ennélfogva ezen irányelv 
hatályának azokra az ABA-kra és ABAK-
okra kell kiterjednie, amelyekre nem 
vonatkozik az átruházható értékpapírokkal 
foglalkozó kollektív befektetési 
vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések összehangolásáról szóló 
(átdolgozott) 2009/…/EK irányelv1, 
tekintet nélkül arra, milyen jogi vagy 
szerződéses módon bízták meg az ABAK-
ot ezzel a feladattal. Az ABAK-okat az 
ezen irányelv értelmében adott engedély 
nem jogosítja fel a 2009/…/EK irányelv 
szerinti ÁÉKBV-k kezelésére.

Or. en

Indokolás

A stratégiákat az alapok (ABA-k) követik, nem pedig az alapkezelők (ABAK-ok).

Módosítás 151
Wolf Klinz, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A pénzügyi piacokon a közelmúltban 
tapasztalt nehézségek kiemelték, hogy az 
ABAK-ok számos stratégiája érzékeny 
néhány vagy több, a befektetőkkel, az 

(3) A pénzügyi piacokon a közelmúltban 
tapasztalt nehézségek kiemelték, hogy az 
ABAK-ok számos stratégiája érzékeny 
néhány vagy több, a befektetőkkel, az 
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egyéb piaci szereplőkkel és a piacokkal 
összefüggő, fontos kockázatra. Egy 
egységes és átfogó felügyeleti 
szabályrendszer érdekében létre kell hozni 
az e kockázatok kezelésére alkalmas 
keretrendszert, amely figyelembe veszi az 
ABAK-ok által alkalmazott számos 
különféle befektetési stratégiát és 
módszert. Ennélfogva ezen irányelv 
hatályának ki kell terjednie minden olyan 
típusú alapokat kezelő és forgalmazó 
ABAK-ra, amelyekre nem vonatkozik az 
átruházható értékpapírokkal foglalkozó 
kollektív befektetési vállalkozásokra 
(ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról szóló (átdolgozott) 
2009/…/EK irányelv, tekintet nélkül arra, 
milyen jogi vagy szerződéses módon bízták 
meg az ABAK-ot ezzel a feladattal. Az 
ABAK-okat az ezen irányelv értelmében 
adott engedély nem jogosítja fel a 
2009/…/EK irányelv szerinti ÁÉKBV-k 
kezelésére.

egyéb piaci szereplőkkel és a piacokkal 
összefüggő, fontos kockázatra. Egy 
egységes és átfogó felügyeleti 
szabályrendszer érdekében létre kell hozni 
az e kockázatok kezelésére alkalmas 
keretrendszert, amely figyelembe veszi az 
ABAK-ok által alkalmazott számos 
különféle befektetési stratégiát és 
módszert. Ennélfogva ezen irányelv 
hatályának ki kell terjednie minden olyan 
típusú alapokat kezelő és forgalmazó 
ABAK-ra, amelyekre nem vonatkozik az 
átruházható értékpapírokkal foglalkozó 
kollektív befektetési vállalkozásokra 
(ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról szóló (átdolgozott) 
2009/…/EK irányelv, tekintet nélkül arra, 
milyen jogi vagy szerződéses módon bízták 
meg az ABAK-ot ezzel a feladattal, 
amennyiben ezek a rendszer tekintetében 
fontosak lehetnek. Az ABAK-okat az ezen 
irányelv értelmében adott engedély nem 
jogosítja fel a 2009/…/EK irányelv szerinti 
ÁÉKBV-k kezelésére.

Or. en

Indokolás

Az irányelv legfontosabb prioritása a rendszerkockázat megragadása. A valamennyi helyzetre 
azonos megoldást javasló megközelítés által okozott járulékos károk minimalizálása 
érdekében a kisebb ABAK-oknak csak a 19–21. cikk átláthatósággal kapcsolatos előírásainak 
kell megfelelniük, illetve e szempontok vizsgálata érdekében kell nyilvántartásba vetetniük 
magukat.

Módosítás 152
Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A pénzügyi piacokon a közelmúltban 
tapasztalt nehézségek kiemelték, hogy az 

(3) A pénzügyi piacokon a közelmúltban 
tapasztalt nehézségek kiemelték, hogy az 
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ABAK-ok számos stratégiája érzékeny 
néhány vagy több, a befektetőkkel, az 
egyéb piaci szereplőkkel és a piacokkal 
összefüggő, fontos kockázatra. Egy 
egységes és átfogó felügyeleti 
szabályrendszer érdekében létre kell hozni 
az e kockázatok kezelésére alkalmas 
keretrendszert, amely figyelembe veszi az 
ABAK-ok által alkalmazott számos 
különféle befektetési stratégiát és 
módszert. Ennélfogva ezen irányelv 
hatályának ki kell terjednie minden olyan 
típusú alapokat kezelő és forgalmazó 
ABAK-ra, amelyekre nem vonatkozik az 
átruházható értékpapírokkal foglalkozó 
kollektív befektetési vállalkozásokra 
(ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról szóló (átdolgozott) 
2009/…/EK irányelv1, tekintet nélkül arra, 
milyen jogi vagy szerződéses módon bízták 
meg az ABAK-ot ezzel a feladattal. Az 
ABAK-okat az ezen irányelv értelmében 
adott engedély nem jogosítja fel a 
2009/…/EK irányelv szerinti ÁÉKBV-k 
kezelésére.

ABAK-ok számos stratégiája érzékeny 
néhány vagy több, a befektetőkkel, az 
egyéb piaci szereplőkkel és a piacokkal 
összefüggő, fontos kockázatra. Egy 
egységes és átfogó felügyeleti 
szabályrendszer érdekében létre kell hozni 
az e kockázatok kezelésére alkalmas 
keretrendszert, amely figyelembe veszi az 
ABAK-ok által alkalmazott számos 
különféle befektetési stratégiát és 
módszert. Ennélfogva ezen irányelv 
hatályának ki kell terjednie minden olyan 
típusú alapokat kezelő és forgalmazó 
ABAK-ra, amelyekre nem vonatkozik az 
átruházható értékpapírokkal foglalkozó
kollektív befektetési vállalkozásokra 
(ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról szóló (átdolgozott), 
2009. július 13-i 2009/65/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1, tekintet 
nélkül arra, milyen jogi vagy szerződéses 
módon bízták meg az ABAK-ot ezzel a 
feladattal. Ezek az alapok lehetnek többek 
között fedezeti alapok, magántőke-alapok, 
ingatlanalapok, árubefektetési alapok és 
infrastrukturális alapok. Az ABAK-okat 
az ezen irányelv értelmében adott engedély 
nem jogosítja fel a 2009/65/EK irányelv 
szerinti ÁÉKBV-k kezelésére.

1 HL L ., , . o. 1 HL L 302., 2009.11.17., 32. o.

Or. en

Indokolás

A new sentence should be added, in which different types of AIFs would be listed; such as 
hedge funds, private equity funds, real estate funds, commodity funds and infrastructure 
funds. The necessity of this is supported by four reasons: (1) the need to support the 
regulatory flexibility and differentiation stated in recital 3; (2) all new fund structures and 
regimes that will be created in the future should fall within the scope of the Directive; (3) 
defining the scope of the Directive in a negative manner does not bring along elements, which 
would enhance legal certainty and predictability; and (4) in order to identify the essential 
scope of the Directive. 
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Módosítás 153
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A pénzügyi piacokon a közelmúltban 
tapasztalt nehézségek kiemelték, hogy az 
ABAK-ok számos stratégiája érzékeny 
néhány vagy több, a befektetőkkel, az 
egyéb piaci szereplőkkel és a piacokkal 
összefüggő, fontos kockázatra. Egy 
egységes és átfogó felügyeleti 
szabályrendszer érdekében létre kell hozni 
az e kockázatok kezelésére alkalmas 
keretrendszert, amely figyelembe veszi az 
ABAK-ok által alkalmazott számos 
különféle befektetési stratégiát és 
módszert. Ennélfogva ezen irányelv 
hatályának ki kell terjednie minden olyan 
típusú alapokat kezelő és forgalmazó 
ABAK-ra, amelyekre nem vonatkozik az 
átruházható értékpapírokkal foglalkozó 
kollektív befektetési vállalkozásokra 
(ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról szóló (átdolgozott) 
2009/…/EK irányelv1, tekintet nélkül arra, 
milyen jogi vagy szerződéses módon bízták 
meg az ABAK-ot ezzel a feladattal. Az 
ABAK-okat az ezen irányelv értelmében 
adott engedély nem jogosítja fel a 
2009/…/EK irányelv szerinti ÁÉKBV-k 
kezelésére.

(3) A pénzügyi piacokon a közelmúltban 
tapasztalt nehézségek kiemelték, hogy az 
ABAK-ok számos stratégiája érzékeny 
néhány vagy több, a befektetőkkel, az 
egyéb piaci szereplőkkel és a piacokkal 
összefüggő, fontos kockázatra. Egy 
egységes és átfogó felügyeleti 
szabályrendszer érdekében létre kell hozni 
az e kockázatok kezelésére alkalmas 
keretrendszert, amely figyelembe veszi az 
ABAK-ok által alkalmazott számos 
különféle befektetési stratégiát és 
módszert. Ennélfogva ezen irányelv 
hatályának ki kell terjednie minden olyan 
típusú alapokat kezelő és forgalmazó 
ABAK-ra, amelyekre nem vonatkozik az 
átruházható értékpapírokkal foglalkozó 
kollektív befektetési vállalkozásokra 
(ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról szóló (átdolgozott), 
2009. július 13-i 2009/65/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1, tekintet 
nélkül arra, milyen jogi vagy szerződéses 
módon bízták meg az ABAK-ot ezzel a 
feladattal. Ezek az alapok lehetnek többek 
között fedezeti alapok, magántőke-alapok, 
ingatlanalapok, árubefektetési alapok és 
infrastrukturális alapok. Az ABAK-okat 
az ezen irányelv értelmében adott engedély 
nem jogosítja fel a 2009/65/EK irányelv 
szerinti ÁÉKBV-k kezelésére.

1 HL L ., , . o. 1 HL L 302., 2009.11.17., 32. o.

Or. en
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Módosítás 154
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Azt is az irányelv céljaként kell 
kitűzni, hogy ösztönzők szülessenek az 
off-shore alapok EU-ba való 
visszaköltözésére, ami nem csak 
szabályozási és fogyasztóvédelmi 
előnyökkel járna, hanem lehetővé tenné a 
jövedelmek megfelelő adóztatását is, a 
kezelők, az alapok és a befektetők szintjén 
egyaránt.

Or. en

Módosítás 155
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ez az irányelv a G20-csoport 2009. 
szeptemberi pittsburghi csúcstalálkozóján 
született megállapodást tükrözi, amely 
szerint megfelelően kell szabályozni 
valamennyi szereplőt, piacot és terméket.

Or. en

Indokolás

Megismétli a G20-csoport azon határozott kötelezettségvállalását, amely szerint megfelelően 
kell szabályozni valamennyi szereplőt, piacot és terméket.
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Módosítás 156
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az irányelv követelményeket ír elő arra 
nézve, milyen módon kell kezelniük az 
ABAK-oknak a felelősségük alá tartozó 
alternatív befektetési alapokat (ABA). 
Aránytalan volna az ABAK-ok által kezelt 
ABA-portfóliók szerkezetének vagy 
összetételének szabályozása, és az ABAK-
ok által kezelt ABA-típusok rendkívüli 
sokfélesége miatt nehéz is lenne ilyen 
kiterjedt harmonizációt biztosítani.

(4) Ez az irányelv követelményeket ír elő 
arra nézve, milyen módon kell kezelniük az 
ABAK-oknak a felelősségük alá tartozó 
alternatív befektetési alapokat (ABA), 
illetve hogy miként kell fellépniük az 
ABA-knak a pénzügyi piacokon és 
azokban a vállalatokban, amelyekbe 
befektettek.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek az alapokat (ABA) és a kezelőiket (ABAK) egyaránt szabályoznia kell.

Módosítás 157
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az irányelv követelményeket ír elő arra 
nézve, milyen módon kell kezelniük az 
ABAK-oknak a felelősségük alá tartozó 
alternatív befektetési alapokat (ABA). 
Aránytalan volna az ABAK-ok által kezelt 
ABA-portfóliók szerkezetének vagy 
összetételének szabályozása, és az ABAK-
ok által kezelt ABA-típusok rendkívüli 
sokfélesége miatt nehéz is lenne ilyen 
kiterjedt harmonizációt biztosítani.

(4) Ez az irányelv követelményeket ír elő 
arra nézve, milyen módon kell kezelniük az 
ABAK-oknak a felelősségük alá tartozó 
alternatív befektetési alapokat (ABA). 
Aránytalan volna az ABAK-ok által kezelt 
ABA-portfóliók szerkezetének vagy 
összetételének, valamint az ABA-k 
engedélyezési eljárásainak szabályozása, 
és az ABAK-ok által kezelt ABA-típusok 
rendkívüli sokfélesége miatt nehéz is lenne 
ilyen kiterjedt harmonizációt biztosítani.

Or. en
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Indokolás

Magát az engedélyezési eljárást nem szabályozza az irányelv, ez továbbra is az illetékes 
nemzeti hatóságok hatásköre.

Módosítás 158
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az irányelv követelményeket ír elő arra 
nézve, milyen módon kell kezelniük az 
ABAK-oknak a felelősségük alá tartozó 
alternatív befektetési alapokat (ABA). 
Aránytalan volna az ABAK-ok által kezelt 
ABA-portfóliók szerkezetének vagy 
összetételének szabályozása, és az ABAK-
ok által kezelt ABA-típusok rendkívüli 
sokfélesége miatt nehéz is lenne ilyen 
kiterjedt harmonizációt biztosítani.

(4) Az irányelv követelményeket ír elő arra 
nézve, milyen módon kell kezelniük az 
ABAK-oknak a felelősségük alá tartozó 
alternatív befektetési alapokat (ABA). 
Aránytalan volna az ABAK-ok által kezelt 
ABA-portfóliók szerkezetének vagy 
összetételének, valamint az ABA-k 
engedélyezési eljárásainak szabályozása, 
és az ABAK-ok által kezelt ABA-típusok 
rendkívüli sokfélesége miatt nehéz is lenne 
ilyen kiterjedt harmonizációt biztosítani.

Or. en

Indokolás

Mivel az irányelv tervezete az ABAK szabályozására szorítkozik, és nem szabályozza magát az 
ABA-t, egyértelművé kell tenni, hogy az ABA engedélyezésére szolgáló eljárást ez az irányelv 
nem szabályozza.

Módosítás 159
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az irányelv követelményeket ír elő arra 
nézve, milyen módon kell kezelniük az 
ABAK-oknak a felelősségük alá tartozó 
alternatív befektetési alapokat (ABA). 

(4) Az irányelv követelményeket ír elő arra 
nézve, milyen módon kell kezelniük az 
ABAK-oknak a felelősségük alá tartozó 
alternatív befektetési alapokat (ABA). 
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Aránytalan volna az ABAK-ok által kezelt 
ABA-portfóliók szerkezetének vagy 
összetételének szabályozása, és az ABAK-
ok által kezelt ABA-típusok rendkívüli 
sokfélesége miatt nehéz is lenne ilyen 
kiterjedt harmonizációt biztosítani.

Nehéz volna az ABAK-ok által kezelt 
ABA-portfóliók szerkezetének vagy 
összetételének szabályozása, és az ABAK-
ok által kezelt ABA-típusok rendkívüli 
sokfélesége miatt nehéz is lenne ilyen 
kiterjedt harmonizációt biztosítani.

Or. en

Indokolás

Ez nem arányossági kérdés. Az alapok szabályozása nem lenne aránytalan, figyelembe véve a 
pénzügyi válság következtében egyértelművé vált szabályozási igényeket. Amennyiben 
azonban a kezelők szabályozása átfogó jellegű (kiterjed a nem uniós alapokat forgalmazó 
vagy nem uniós jogalanyokra feladatokat átruházó kezelőkre is), elegendő a javasolt célok 
elérése.

Módosítás 160
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az ABAK-nak vagy külső kezelőnek
kell lennie, amely az ABA által kinevezett 
vagy annak nevében eljáró jogi személy, 
vagy amennyiben az ABA gondoskodik 
saját kezeléséről – vagyis az alapszabálya 
szerint a kezelési döntéseket az ABA 
igazgatótanácsa hozza külső szerv 
bevonása nélkül –, úgy az ABA köteles 
magát ABAK-nak minősíteni. Egy adott 
ABA-nak csak egy jogi személy lehet 
ABAK-ja.

Or. en

Indokolás

Egyértelmű meghatározásra van szükség annak érdekében, hogy a különféle szerkezetű 
alapoknak tényleges ABAK-juk lehessen. Ez az önkezelő vagy belső alapkezelés alatt álló 
alapokra vonatkozik.
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Módosítás 161
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezen irányelv hatályának célszerű azon 
kollektív befektetési vállalkozások 
kezelésére korlátozódnia, amelyek abból a 
célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott
befektetési politikával összhangban, a 
kockázatmegosztás elve alapján a 
befektetők javára befektessék. Indokolt, 
hogy az irányelv hatálya ne vonatkozzon a 
nyugdíjalapok kezelőire vagy a nem közös 
alapban kezelt befektetések kezelőire, 
például alapítványokra, állami 
vagyonalapokra, vagy a hitelintézetek, 
biztosítók és viszontbiztosítók által saját 
számlán tartott eszközökre. Indokolt 
továbbá, hogy az irányelv hatálya ne 
vonatkozzon az értékpapírok formájában 
aktívan kezelt befektetésekre (például 
certifikátokra, kezelt határidős termékekre 
(managed futures) vagy indexhez kötött 
kötvényekre) sem. Hatályának célszerű
azonban kiterjednie minden olyan kollektív 
befektetési vállalkozás kezelőjére, 
amelyeket nem kell ÁÉKBV-ként 
engedélyezni. A pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004/39/EK irányelv 
értelmében engedélyezett befektetési 
vállalkozásoknak nem kötelező ezen 
irányelv szerinti engedélyt szerezniük az 
ABA-kkal kapcsolatos befektetési 
szolgáltatások nyújtásához. A befektetési 
vállalkozások azonban csak akkor és 
annyiban nyújthatnak ABA-kkal 
kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat, ha 
és amilyen mértékig azok befektetési 
jegyei vagy részvényei ezen irányelvvel 
összhangban forgalmazhatók.

(5) Ezen irányelv hatályának célszerű azon 
kollektív befektetési vállalkozások 
kezelésére korlátozódnia, amelyek abból a 
célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott 
befektetési politikával összhangban a 
befektetők javára befektessék. Indokolt, 
hogy az irányelv hatálya ne vonatkozzon a 
nem közös alapban kezelt befektetések, 
például alapítványok vagy állami 
vagyonalapok kezelőire, a befektetők 
diszkrecionális, ügyfelenkénti 
megbízásaival összhangban kezelt 
befektetések portfólióinak kezelésére, 
illetve az egyéni portfóliókezelés más 
formáira vagy a hitelintézetek, biztosítók 
és viszontbiztosítók által saját számlán 
tartott eszközeinek kezelésére. Az 
irányelvben előírt mentességek akkor 
alkalmazandók, ha az ABAK-ok 
folyamatosan teljesítik a mentességek 
tekintetében megállapított feltételeket. Ez 
az irányelv nem vonatkozhat továbbá az 
olyan nyugdíjalapok vagy -intézmények 
kezelésére, amelyek társadalombiztosítási 
és állami nyugdíjrendszert támogató 
alapokat tartanak fenn, továbbá az 
értékpapírosítással foglalkozó 
vállakozásokra sem. Az irányelv ugyanígy 
nem vonatkozhat a nemzeti jog szerint 
engedélyezett és csak a székhely szerinti 
tagállamban forgalmazott kollektív 
befektetési vállalkozások kezelésére sem.
Az irányelv hatályának azonban ki kell 
kiterjednie minden olyan kollektív 
befektetési vállalkozás kezelőjére, 
amelyeket nem kell ÁÉKBV-ként 
engedélyezni. A pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004/39/EK irányelv 
értelmében engedélyezett befektetési 
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vállalkozásoknak nem kötelező ezen 
irányelv szerinti engedélyt szerezniük az 
ABA-kkal kapcsolatos befektetési 
szolgáltatások nyújtásához. A befektetési 
vállalkozások azonban csak akkor és 
annyiban nyújthatnak ABA-kkal 
kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat, ha 
és amilyen mértékig azok befektetési 
jegyei vagy részvényei ezen irányelvvel 
összhangban forgalmazhatók.

Or. en

Módosítás 162
Wolf Klinz, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezen irányelv hatályának célszerű azon 
kollektív befektetési vállalkozások 
kezelésére korlátozódnia, amelyek abból a 
célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott 
befektetési politikával összhangban, a 
kockázatmegosztás elve alapján a 
befektetők javára befektessék. Indokolt, 
hogy az irányelv hatálya ne vonatkozzon a 
nyugdíjalapok kezelőire vagy a nem közös 
alapban kezelt befektetések kezelőire, 
például alapítványokra, állami 
vagyonalapokra, vagy a hitelintézetek, 
biztosítók és viszontbiztosítók által saját 
számlán tartott eszközökre. Indokolt 
továbbá, hogy az irányelv hatálya ne 
vonatkozzon az értékpapírok formájában 
aktívan kezelt befektetésekre (például 
certifikátokra, kezelt határidős termékekre 
(managed futures) vagy indexhez kötött 
kötvényekre) sem. Hatályának célszerű 
azonban kiterjednie minden olyan kollektív 
befektetési vállalkozás kezelőjére, 
amelyeket nem kell ÁÉKBV-ként 
engedélyezni. A pénzügyi eszközök 

(5) Ezen irányelv hatályának célszerű azon 
kollektív befektetési vállalkozások 
kezelésére korlátozódnia, amelyek abból a 
célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott 
befektetési politikával összhangban, a 
kockázatmegosztás elve alapján a 
befektetők javára befektessék. Indokolt, 
hogy az irányelv ne vonatkozzon a
kizárólag az anyavállalat vagy a 
leányvállalatok számára kezelt ABÁ-k 
kezelésére, a nyugdíjalapok kezelőire, a 
nem közös alapban kezelt befektetések 
kezelőire, például alapítványokra, állami 
vagyonalapokra, vagy a hitelintézetek, 
biztosítók és viszontbiztosítók által saját 
számlán tartott eszközökre, a csak nemzeti 
szinten, az adott tagállam területén és 
annak engedélyével forgalmazott 
befektetési termékek kezelésére, a nemzeti 
kormányokra, a regionális és helyi 
önkormányzatokra, a kormányzati 
befektetési alapokra, valamint olyan 
testületekre, illetve intézményekre, 
amelyek társadalombiztosítási és 
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piacairól szóló 2004/39/EK irányelv 
értelmében engedélyezett befektetési 
vállalkozásoknak nem kötelező ezen 
irányelv szerinti engedélyt szerezniük az 
ABA-kkal kapcsolatos befektetési 
szolgáltatások nyújtásához. A befektetési 
vállalkozások azonban csak akkor és 
annyiban nyújthatnak ABA-kkal 
kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat, ha 
és amilyen mértékig azok befektetési 
jegyei vagy részvényei ezen irányelvvel 
összhangban forgalmazhatók.

nyugdíjrendszert vagy munkavállalói 
pénzügyi részvételi rendszert tartanak 
fenn. Indokolt továbbá, hogy az irányelv 
hatálya ne vonatkozzon az értékpapírok 
formájában aktívan kezelt befektetésekre 
(például certifikátokra, kezelt határidős 
termékekre (managed futures) vagy 
indexhez kötött kötvényekre) sem. 
Hatályának célszerű azonban kiterjednie 
minden olyan kollektív befektetési 
vállalkozás kezelőjére, amelyeket nem kell 
ÁÉKBV-ként engedélyezni, amennyiben 
potenciálisan rendszerszintű jelentőséggel 
bíró ABA-t kezelnek vagy forgalmaznak. 
A pénzügyi eszközök piacairól szóló 
2004/39/EK irányelv értelmében 
engedélyezett befektetési vállalkozásoknak 
nem kötelező ezen irányelv szerinti 
engedélyt szerezniük az ABA-kkal 
kapcsolatos befektetési szolgáltatások 
nyújtásához. A befektetési vállalkozások 
azonban csak akkor és annyiban 
nyújthatnak ABA-kkal kapcsolatos 
befektetési szolgáltatásokat, ha és amilyen 
mértékig azok befektetési jegyei vagy 
részvényei ezen irányelvvel összhangban 
forgalmazhatók.

Or. en

Indokolás

A nem kívánt és aránytalan következmények elkerülése és a járulékos károk megelőzése 
érdekében bizonyos korlátozott mentesítéseket kell elfogadni. Elsősorban a nemzeti 
termékeket kell kiemelni az irányelv hatálya alól, mivel ezeket nemzeti szinten szabályozzák és 
forgalmazzák, nem jelentenek rendszerkockázatot, és azokra megfelelő fogyasztóvédelmi 
előírások vonatkoznak.
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Módosítás 163
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezen irányelv hatályának célszerű azon 
kollektív befektetési vállalkozások 
kezelésére korlátozódnia, amelyek abból a 
célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott 
befektetési politikával összhangban, a 
kockázatmegosztás elve alapján a 
befektetők javára befektessék. Indokolt, 
hogy az irányelv hatálya ne vonatkozzon a 
nyugdíjalapok kezelőire vagy a nem közös 
alapban kezelt befektetések kezelőire, 
például alapítványokra, állami 
vagyonalapokra, vagy a hitelintézetek, 
biztosítók és viszontbiztosítók által saját 
számlán tartott eszközökre. Indokolt 
továbbá, hogy az irányelv hatálya ne 
vonatkozzon az értékpapírok formájában 
aktívan kezelt befektetésekre (például 
certifikátokra, kezelt határidős termékekre 
(managed futures) vagy indexhez kötött 
kötvényekre) sem. Hatályának célszerű 
azonban kiterjednie minden olyan kollektív 
befektetési vállalkozás kezelőjére, 
amelyeket nem kell ÁÉKBV-ként 
engedélyezni. A pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004/39/EK irányelv 
értelmében engedélyezett befektetési 
vállalkozásoknak nem kötelező ezen 
irányelv szerinti engedélyt szerezniük az 
ABA-kkal kapcsolatos befektetési 
szolgáltatások nyújtásához. A befektetési 
vállalkozások azonban csak akkor és 
annyiban nyújthatnak ABA-kkal 
kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat, ha 
és amilyen mértékig azok befektetési 
jegyei vagy részvényei ezen irányelvvel 
összhangban forgalmazhatók.

(5) Ezen irányelv hatályának célszerű azon 
kollektív befektetési vállalkozások 
kezelésére korlátozódnia, amelyek abból a 
célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott 
befektetési politikával összhangban a 
befektetők javára befektessék. Indokolt, 
hogy az irányelv hatálya ne vonatkozzon a 
nem közös alapban kezelt befektetések 
kezelőire, például alapítványokra, állami 
vagyonalapokra, központi bankokra vagy a 
hitelintézetek, nyugdíjalapok vagy
biztosítók és viszontbiztosítók által saját 
számlán tartott eszközökre. Ez az irányelv 
nem vonatkozhat továbbá a nemzeti 
kormányokra, a regionális és helyi 
önkormányzatokra, a kormányzati 
befektetési alapokra, valamint olyan 
testületekre és intézményekre, amelyek 
társadalombiztosítási és nyugdíjrendszert 
támogató alapokat tartanak fenn, illetve a 
alkalmazottak részvételével működő 
rendszerekre sem. Az ezen irányelvben 
meghatározott mentességekből adódó 
előnyök kiaknázása érdekében az érintett 
ABAK-oknak folyamatosan eleget kell 
tenniük a rájuk vonatkozó mentességek 
feltételeinek. Ezen irányelv hatályának
célszerű azonban kiterjednie minden olyan 
kollektív befektetési vállalkozás 
kezelőjére, amelyeket nem kell ÁÉKBV-
ként engedélyezni. A pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004/39/EK irányelv 
értelmében engedélyezett befektetési 
vállalkozásoknak nem kötelező ezen 
irányelv szerinti engedélyt szerezniük az 
ABA-kkal kapcsolatos befektetési 
szolgáltatások nyújtásához. A befektetési 
vállalkozások azonban csak akkor és 
annyiban nyújthatnak ABA-kkal 
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kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat, ha 
és amilyen mértékig azok befektetési 
jegyei vagy részvényei ezen irányelvvel 
összhangban forgalmazhatók.

Or. en

Módosítás 164
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezen irányelv hatályának célszerű azon 
kollektív befektetési vállalkozások 
kezelésére korlátozódnia, amelyek abból a 
célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott 
befektetési politikával összhangban, a 
kockázatmegosztás elve alapján a 
befektetők javára befektessék. Indokolt, 
hogy az irányelv hatálya ne vonatkozzon a 
nyugdíjalapok kezelőire vagy a nem közös 
alapban kezelt befektetések kezelőire, 
például alapítványokra, állami 
vagyonalapokra, vagy a hitelintézetek, 
biztosítók és viszontbiztosítók által saját 
számlán tartott eszközökre. Indokolt 
továbbá, hogy az irányelv hatálya ne 
vonatkozzon az értékpapírok formájában 
aktívan kezelt befektetésekre (például 
certifikátokra, kezelt határidős termékekre 
(managed futures) vagy indexhez kötött 
kötvényekre) sem. Hatályának célszerű 
azonban kiterjednie minden olyan kollektív 
befektetési vállalkozás kezelőjére, 
amelyeket nem kell ÁÉKBV-ként 
engedélyezni. A pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004/39/EK irányelv 
értelmében engedélyezett befektetési 
vállalkozásoknak nem kötelező ezen 
irányelv szerinti engedélyt szerezniük az 
ABA-kkal kapcsolatos befektetési 
szolgáltatások nyújtásához. A befektetési 

(5) Ezen irányelv hatályának célszerű azon 
kollektív befektetési vállalkozások 
kezelésére korlátozódnia, amelyek abból a 
célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott 
befektetési politikával összhangban a 
befektetők javára befektessék. Indokolt, 
hogy az irányelv hatálya ne vonatkozzon a 
nyugdíjalapok kezelőire vagy a nem közös 
alapban kezelt befektetések kezelőire, 
például alapítványokra, állami 
vagyonalapokra, központi bankokra vagy a 
hitelintézetek, nyugdíjalapok vagy
biztosítók és viszontbiztosítók által saját 
számlán tartott eszközökre. Az irányelv 
ugyanígy nem vonatkozhat a nemzeti jog 
szerint engedélyezett és csak a székhely 
szerinti tagállamban forgalmazott 
kollektív befektetési vállalkozások 
kezelésére sem. Indokolt továbbá, hogy az 
irányelv hatálya ne vonatkozzon az 
értékpapírok formájában aktívan kezelt 
befektetésekre (például certifikátokra, 
kezelt határidős termékekre (managed 
futures) vagy indexhez kötött kötvényekre) 
sem. Hatályának célszerű azonban 
kiterjednie minden olyan kollektív 
befektetési vállalkozás kezelőjére, 
amelyeket nem kell ÁÉKBV-ként 
engedélyezni. A pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004/39/EK irányelv 
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vállalkozások azonban csak akkor és 
annyiban nyújthatnak ABA-kkal 
kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat, ha 
és amilyen mértékig azok befektetési 
jegyei vagy részvényei ezen irányelvvel 
összhangban forgalmazhatók.

értelmében engedélyezett befektetési 
vállalkozásoknak nem kötelező ezen 
irányelv szerinti engedélyt szerezniük egy 
ABA befektetési jegyeinek vagy 
részvényeinek forgalmazásához vagy az 
ABA-kkal kapcsolatos befektetési 
szolgáltatások nyújtásához. A befektetési 
vállalkozások azonban csak akkor és 
annyiban forgalmazhatják ABA-k 
befektetési jegyeit vagy részvényeit vagy
nyújthatnak ABA-kkal kapcsolatos 
befektetési szolgáltatásokat, ha és amilyen 
mértékig azok befektetési jegyei vagy 
részvényei ezen irányelvvel összhangban 
forgalmazhatók. Ezen irányelv hatálya 
nem terjedhet ki az ipari 
holdingtársaságokra, amelyek 
részvényeivel az EU szabályozott piacain 
kereskednek, amennyiben ezek valamely 
üzleti stratégia végrehajtása céljából 
rendelkeznek részesedéssel 
leányvállalatokban vagy társult 
vállalkozásokban.

Or. en

Indokolás

Managers and funds that are subject to national legislation and where the fund units/shares 
are exclusively distributed at national level should be exempted from the AIFM Directive, but 
retain the right to opt. This is in line with the principle of subsidiarity. Industrial holding 
companies are long term owners without a planned exit horizon and have an industrial 
approach to their holdings – whether as holding companies of industrial conglomerates or as 
industrial investment companies. Such companies pose limited systemic risk and, insofar as 
they are listed, are subject to existing EU Company Law, national regulation and stock 
exchange listing rules, which provides effective protection for investors. Industrial holding 
companies which are more industrial than trading oriented in their investments should 
therefore be exempted from the scope of the Directive.
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Módosítás 165
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezen irányelv hatályának célszerű azon 
kollektív befektetési vállalkozások 
kezelésére korlátozódnia, amelyek abból a 
célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott 
befektetési politikával összhangban, a 
kockázatmegosztás elve alapján a 
befektetők javára befektessék. Indokolt, 
hogy az irányelv hatálya ne vonatkozzon a 
nyugdíjalapok kezelőire vagy a nem közös 
alapban kezelt befektetések kezelőire, 
például alapítványokra, állami 
vagyonalapokra, vagy a hitelintézetek, 
biztosítók és viszontbiztosítók által saját 
számlán tartott eszközökre. Indokolt 
továbbá, hogy az irányelv hatálya ne 
vonatkozzon az értékpapírok formájában 
aktívan kezelt befektetésekre (például 
certifikátokra, kezelt határidős termékekre 
(managed futures) vagy indexhez kötött 
kötvényekre) sem. Hatályának célszerű 
azonban kiterjednie minden olyan kollektív 
befektetési vállalkozás kezelőjére, 
amelyeket nem kell ÁÉKBV-ként 
engedélyezni. A pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004/39/EK irányelv 
értelmében engedélyezett befektetési 
vállalkozásoknak nem kötelező ezen 
irányelv szerinti engedélyt szerezniük az 
ABA-kkal kapcsolatos befektetési 
szolgáltatások nyújtásához. A befektetési 
vállalkozások azonban csak akkor és 
annyiban nyújthatnak ABA-kkal 
kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat, ha 
és amilyen mértékig azok befektetési 
jegyei vagy részvényei ezen irányelvvel 
összhangban forgalmazhatók.

(5) Ezen irányelv hatályának célszerű azon 
kollektív befektetési vállalkozások 
kezelésére korlátozódnia, amelyek abból a 
célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott 
befektetési politikával összhangban a 
befektetők javára befektessék. Indokolt, 
hogy az irányelv hatálya ne vonatkozzon a 
nem közös alapban kezelt befektetések 
kezelőire, például alapítványokra, állami 
vagyonalapokra, központi bankokra vagy a 
hitelintézetek, nyugdíjalapok vagy
biztosítók és viszontbiztosítók által saját 
számlán tartott eszközökre. Ugyanígy nem 
vonatkozhat a nemzeti jog szerint 
engedélyezett és csak a székhely szerinti 
tagállamban forgalmazott kollektív 
befektetési vállalkozások kezelésére sem.
Az ezen irányelvben meghatározott 
mentességekből adódó előnyök 
kiaknázása érdekében az érintett ABAK-
oknak folyamatosan eleget kell tenniük a 
rájuk vonatkozó mentességek 
feltételeinek. Ezen irányelv hatályának
célszerű azonban kiterjednie minden olyan 
kollektív befektetési vállalkozás 
kezelőjére, amelyeket nem kell ÁÉKBV-
ként engedélyezni. A pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004/39/EK irányelv 
értelmében engedélyezett befektetési 
vállalkozásoknak nem kötelező ezen 
irányelv szerinti engedélyt szerezniük az 
ABA-kkal kapcsolatos befektetési 
szolgáltatások nyújtásához. A befektetési 
vállalkozások azonban csak akkor és 
annyiban nyújthatnak ABA-kkal 
kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat, ha 
és amilyen mértékig azok befektetési 
jegyei vagy részvényei ezen irányelvvel 
összhangban forgalmazhatók.
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Or. en

Indokolás

A nemzeti szinten szabályozott és kizárólag nemzeti szinten forgalmazott alapokat mentesíteni 
kell az ABAK-irányelv hatálya alól. A tisztán nemzeti alapok és kezelőik nem jelentenek 
rendszerkockázatot, mivel ezek általában szigorúan szabályozott alapok, amelyeket gyakran 
az ÁÉKBV-ra vonatkozóhoz hasonló szabályozás alapján kezelnek.

Módosítás 166
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezen irányelv hatályának célszerű azon 
kollektív befektetési vállalkozások 
kezelésére korlátozódnia, amelyek abból a 
célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott 
befektetési politikával összhangban, a 
kockázatmegosztás elve alapján a 
befektetők javára befektessék. Indokolt, 
hogy az irányelv hatálya ne vonatkozzon a 
nyugdíjalapok kezelőire vagy a nem közös 
alapban kezelt befektetések kezelőire, 
például alapítványokra, állami 
vagyonalapokra, vagy a hitelintézetek, 
biztosítók és viszontbiztosítók által saját 
számlán tartott eszközökre. Indokolt 
továbbá, hogy az irányelv hatálya ne 
vonatkozzon az értékpapírok formájában 
aktívan kezelt befektetésekre (például 
certifikátokra, kezelt határidős termékekre 
(managed futures) vagy indexhez kötött 
kötvényekre) sem. Hatályának célszerű 
azonban kiterjednie minden olyan kollektív 
befektetési vállalkozás kezelőjére, 
amelyeket nem kell ÁÉKBV-ként 
engedélyezni. A pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004/39/EK irányelv 
értelmében engedélyezett befektetési 
vállalkozásoknak nem kötelező ezen 
irányelv szerinti engedélyt szerezniük az 
ABA-kkal kapcsolatos befektetési 

(5) Ezen irányelv hatályának célszerű azon 
kollektív befektetési vállalkozások 
kezelésére korlátozódnia, amelyek abból a 
célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott 
befektetési politikával összhangban a 
befektetők javára befektessék. Indokolt, 
hogy az irányelv hatálya ne vonatkozzon a 
nem közös alapban kezelt befektetések 
kezelőire, például alapítványokra, állami 
vagyonalapokra, központi bankokra vagy a 
hitelintézetek, nyugdíjalapok vagy
biztosítók és viszontbiztosítók által saját 
számlán tartott eszközökre. Az irányelv 
nem vonatkozhat továbbá az olyan alapok 
kezelőire sem, amelyek befektetői 
kizárólag az alapkezelő anyavállalatai, 
leányvállalatai vagy anyavállalatuk egyéb 
leányvállalatai, és ezek a befektetők nem 
maguk is ABA-k. Az ezen irányelvben 
meghatározott mentességekből adódó 
előnyök kiaknázása érdekében az érintett 
ABAK-oknak folyamatosan eleget kell 
tenniük a rájuk vonatkozó mentességek 
feltételeinek. Ezen irányelv hatályának
célszerű azonban kiterjednie minden olyan 
kollektív befektetési vállalkozás 
kezelőjére, amelyeket nem kell ÁÉKBV-
ként engedélyezni. A pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004/39/EK irányelv 
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szolgáltatások nyújtásához. A befektetési 
vállalkozások azonban csak akkor és 
annyiban nyújthatnak ABA-kkal 
kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat, ha 
és amilyen mértékig azok befektetési 
jegyei vagy részvényei ezen irányelvvel 
összhangban forgalmazhatók.

értelmében engedélyezett befektetési 
vállalkozásoknak nem kötelező ezen 
irányelv szerinti engedélyt szerezniük az 
ABA-kkal kapcsolatos befektetési 
szolgáltatások nyújtásához. A befektetési 
vállalkozások azonban csak akkor és 
annyiban nyújthatnak ABA-kkal 
kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat, ha 
és amilyen mértékig azok befektetési 
jegyei vagy részvényei ezen irányelvvel 
összhangban forgalmazhatók.

Or. en

Indokolás

Indokolt mentességet biztosítani azoknak az alapkezelőknek, amelyek a saját csoportjukból 
származó befektetéseket kezelik. Ez ugyanis nem okoz többletkockázatot a pénzügyi piacokon. 
Mivel ilyen alapokat gyakran banki vagy biztosítói csoportokon belül alkalmaznak, ezek az 
intézmények már most is kötelesek megfelelő módon gondoskodni a kockázatok elkerüléséről, 
a felügyeleti szabályozásnak megfelelően. Ezenkívül fogyasztóvédelmi intézkedésekre sincs 
szükség, mivel egyazon csoporton belüli befektetésről van szó. 

Módosítás 167
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezen irányelv hatályának célszerű azon 
kollektív befektetési vállalkozások 
kezelésére korlátozódnia, amelyek abból a 
célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott 
befektetési politikával összhangban, a 
kockázatmegosztás elve alapján a 
befektetők javára befektessék. Indokolt, 
hogy az irányelv hatálya ne vonatkozzon a 
nyugdíjalapok kezelőire vagy a nem közös 
alapban kezelt befektetések kezelőire, 
például alapítványokra, állami 
vagyonalapokra, vagy a hitelintézetek, 
biztosítók és viszontbiztosítók által saját 
számlán tartott eszközökre. Indokolt 

(5) Ezen irányelv hatályának célszerű azon 
kollektív befektetési vállalkozások 
kezelésére korlátozódnia, amelyek abból a 
célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott 
befektetési politikával összhangban a 
befektetők javára befektessék. Indokolt, 
hogy az irányelv hatálya ne vonatkozzon a 
nem közös alapban kezelt befektetések 
kezelőire, például alapítványokra, állami 
vagyonalapokra, központi bankokra vagy a 
hitelintézetek, nyugdíjalapok vagy 
biztosítók és viszontbiztosítók által saját 
számlán tartott eszközökre. Az irányelv 
ugyanígy nem vonatkozhat a nemzeti jog 
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továbbá, hogy az irányelv hatálya ne 
vonatkozzon az értékpapírok formájában 
aktívan kezelt befektetésekre (például 
certifikátokra, kezelt határidős termékekre 
(managed futures) vagy indexhez kötött 
kötvényekre) sem. Hatályának célszerű 
azonban kiterjednie minden olyan kollektív 
befektetési vállalkozás kezelőjére, 
amelyeket nem kell ÁÉKBV-ként 
engedélyezni. A pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004/39/EK irányelv 
értelmében engedélyezett befektetési 
vállalkozásoknak nem kötelező ezen 
irányelv szerinti engedélyt szerezniük az 
ABA-kkal kapcsolatos befektetési 
szolgáltatások nyújtásához. A befektetési 
vállalkozások azonban csak akkor és 
annyiban nyújthatnak ABA-kkal 
kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat, ha 
és amilyen mértékig azok befektetési 
jegyei vagy részvényei ezen irányelvvel 
összhangban forgalmazhatók.

szerint engedélyezett és csak a székhely 
szerinti tagállamban forgalmazott, 
legfeljebb öt befektetőre kiterjedő kollektív 
befektetési vállalkozások kezelésére sem.
Az ezen irányelvben meghatározott 
mentességekből adódó előnyök 
kiaknázása érdekében az érintett ABAK-
oknak folyamatosan eleget kell tenniük a 
rájuk vonatkozó mentességek 
feltételeinek. Ezen irányelv hatályának
célszerű azonban kiterjednie minden olyan 
kollektív befektetési vállalkozás 
kezelőjére, amelyeket nem kell ÁÉKBV-
ként engedélyezni. A pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004/39/EK irányelv 
értelmében engedélyezett befektetési 
vállalkozásoknak nem kötelező ezen 
irányelv szerinti engedélyt szerezniük az 
ABA-kkal kapcsolatos befektetési 
szolgáltatások nyújtásához. A befektetési 
vállalkozások azonban csak akkor és 
annyiban nyújthatnak ABA-kkal 
kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat, ha 
és amilyen mértékig azok befektetési 
jegyei vagy részvényei ezen irányelvvel 
összhangban forgalmazhatók.

Or. en

Indokolás

A korlátozott számú befektetőből álló alapok lehetővé teszik az egyedi szerződéses 
megállapodásokat. A legfeljebb öt befektetőre kiterjedő alapokat kezelő, és az alapot csak 
nemzeti szinten forgalmazó ABAK-okat ezért mentesíteni kell az ABAK-irányelv hatálya alól, 
amennyiben ténylegesen vonatkozik rájuk a nemzeti szabályozás. 

Módosítás 168
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezen irányelv hatályának célszerű azon 
kollektív befektetési vállalkozások 

(5) Ezen irányelv hatályának célszerű 
kiterjednie azon kollektív befektetési 
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kezelésére korlátozódnia, amelyek abból a 
célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott 
befektetési politikával összhangban, a 
kockázatmegosztás elve alapján a 
befektetők javára befektessék. Indokolt, 
hogy az irányelv hatálya ne vonatkozzon a 
nyugdíjalapok kezelőire vagy a nem közös 
alapban kezelt befektetések kezelőire, 
például alapítványokra, állami 
vagyonalapokra, vagy a hitelintézetek, 
biztosítók és viszontbiztosítók által saját 
számlán tartott eszközökre. Indokolt 
továbbá, hogy az irányelv hatálya ne 
vonatkozzon az értékpapírok formájában 
aktívan kezelt befektetésekre (például 
certifikátokra, kezelt határidős termékekre 
(managed futures) vagy indexhez kötött 
kötvényekre) sem. Hatályának célszerű 
azonban kiterjednie minden olyan kollektív 
befektetési vállalkozás kezelőjére, 
amelyeket nem kell ÁÉKBV-ként 
engedélyezni. A pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004/39/EK irányelv 
értelmében engedélyezett befektetési 
vállalkozásoknak nem kötelező ezen 
irányelv szerinti engedélyt szerezniük az 
ABA-kkal kapcsolatos befektetési 
szolgáltatások nyújtásához. A befektetési 
vállalkozások azonban csak akkor és 
annyiban nyújthatnak ABA-kkal 
kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat, ha 
és amilyen mértékig azok befektetési 
jegyei vagy részvényei ezen irányelvvel 
összhangban forgalmazhatók.

vállalkozások kezelésére, amelyek abból a 
célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott 
vagy diszkrecionális befektetési politikával 
összhangban a befektetők javára 
befektessék. Az irányelvnek vonatkoznia 
kell az egybefektetős alapokra és a 
tőkeáttétellel kezelt számlákra annak 
érdekében, hogy azonos feltételeket 
lehessen biztosítani valamennyi hasonló 
befektetési eszköztípus számára. Nem 
vonatkozhat azonban a közérdekű 
vállalatokra. Indokolt továbbá, hogy az 
irányelv hatálya ne vonatkozzon az 
értékpapírok formájában aktívan kezelt 
befektetésekre (például certifikátokra, 
kezelt határidős termékekre (managed 
futures) vagy indexhez kötött kötvényekre) 
sem. Az irányelv nem vonatkozhat 
továbbá a holdingvállalatokra sem, 
amennyiben saját leányvállalataikban 
birtokolnak részvényeket, mivel e 
holdingvállalatokat nem azzal a fő céllal 
alapították, hogy befektetőik számára 
hasznot termeljenek – és különösen nem 
leányvállalataik meghatározott időn belüli 
felszámolása révén –, hanem az a céljuk, 
hogy leányvállalataikon keresztül 
meghatározott üzleti stratégiát hajtsanak 
végre. Hatályának célszerű azonban 
kiterjednie minden olyan kollektív 
befektetési vállalkozás kezelőjére, 
amelyeket nem kell ÁÉKBV-ként 
engedélyezni. A pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004/39/EK irányelv 
értelmében engedélyezett befektetési 
vállalkozásoknak nem kötelező ezen 
irányelv szerinti engedélyt szerezniük az 
ABA-kkal kapcsolatos befektetési 
szolgáltatások nyújtásához. A befektetési 
vállalkozások azonban csak akkor és 
annyiban nyújthatnak ABA-kkal 
kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat, ha 
és amilyen mértékig azok befektetési 
jegyei vagy részvényei ezen irányelvvel 
összhangban forgalmazhatók. 

Or. en
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Indokolás

The definition must be amended as funds may concentrate their risks. A reference to “risk 
spreading” is therefore wrong. Funds operating on the basis of a discretionary investment 
policy must also be covered. The directive should cover all types of similar investment 
vehicles, including single investor funds and leveraged managed accounts (i.e. investment 
accounts that are managed by a third party who has the authority to do transactions without 
prior approval from the holder and in respect of which leverage is used in connection with 
such transactions). Holding companies are not meant to be covered by the directive.

Módosítás 169
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezen irányelv hatályának célszerű azon 
kollektív befektetési vállalkozások 
kezelésére korlátozódnia, amelyek abból a 
célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott 
befektetési politikával összhangban, a 
kockázatmegosztás elve alapján a 
befektetők javára befektessék. Indokolt, 
hogy az irányelv hatálya ne vonatkozzon a 
nyugdíjalapok kezelőire vagy a nem közös 
alapban kezelt befektetések kezelőire, 
például alapítványokra, állami 
vagyonalapokra, vagy a hitelintézetek, 
biztosítók és viszontbiztosítók által saját 
számlán tartott eszközökre. Indokolt 
továbbá, hogy az irányelv hatálya ne 
vonatkozzon az értékpapírok formájában 
aktívan kezelt befektetésekre (például 
certifikátokra, kezelt határidős termékekre 
(managed futures) vagy indexhez kötött 
kötvényekre) sem. Hatályának célszerű 
azonban kiterjednie minden olyan 
kollektív befektetési vállalkozás 
kezelőjére, amelyeket nem kell ÁÉKBV-
ként engedélyezni. A pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004/39/EK irányelv 
értelmében engedélyezett befektetési 
vállalkozásoknak nem kötelező ezen 

(5) Ezen irányelv hatályának célszerű azon 
kollektív befektetési vállalkozások 
kezelésére korlátozódnia, amelyek abból a 
célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott 
befektetési politikával összhangban, a 
kockázatmegosztás elve alapján a 
befektetők javára befektessék. Indokolt, 
hogy az irányelv hatálya ne vonatkozzon a 
nyugdíjalapok kezelőire vagy a nem közös 
alapban kezelt befektetések kezelőire, 
például alapítványokra, állami 
vagyonalapokra, vagy a hitelintézetek, 
biztosítók és viszontbiztosítók által saját 
számlán tartott eszközökre. Indokolt 
továbbá, hogy az irányelv hatálya ne 
vonatkozzon az értékpapírok formájában 
aktívan kezelt befektetésekre (például 
certifikátokra, kezelt határidős termékekre 
(managed futures) vagy indexhez kötött 
kötvényekre) sem. A szabályozási 
átfedések elkerülése érdekében célszerű, 
hogy az irányelv hatálya ne terjedjen ki a 
szabályozott piacokon jegyzett, zárt végű 
kollektív befektetési vállalkozásokra, 
amelyek az értékpapírok hivatalos tőzsdei 
jegyzésre történő bevezetéséről és az ilyen 
értékpapírokról közzéteendő 
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irányelv szerinti engedélyt szerezniük az 
ABA-kkal kapcsolatos befektetési 
szolgáltatások nyújtásához. A befektetési 
vállalkozások azonban csak akkor és 
annyiban nyújthatnak ABA-kkal 
kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat, ha 
és amilyen mértékig azok befektetési 
jegyei vagy részvényei ezen irányelvvel 
összhangban forgalmazhatók.

információkról, szóló, 2001. május 28-i 
2001/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1, a szabályozott piacra bevezetett 
értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos 
információkra vonatkozó átláthatósági 
követelmények harmonizációjáról szóló, 
2004. december 15-i 2004/109/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv2 és az 
értékpapírok nyilvános kibocsátásakor 
vagy piaci bevezetésekor közzéteendő 
tájékoztatóról szóló, 2003. november 4-i 
2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv3 szerinti szabályozás hatálya alá 
tartoznak. Az összehangolt megközelítés 
biztosítása érdekében a Bizottságnak 
minél hamarabb, de legkésőbb ezen 
irányelv hatálybalépésének napján felül 
kell vizsgálnia az irányelveket, és ahol az 
egységes szabályozás érdekében 
szükséges, jogalkotási javaslatokat kell 
benyújtania. Ezen irányelv hatályának
célszerű kiterjednie minden olyan kollektív 
befektetési vállalkozás kezelőjére, 
amelyeket nem kell ÁÉKBV-ként 
engedélyezni. A pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004/39/EK irányelv4

értelmében engedélyezett befektetési 
vállalkozásoknak nem kötelező ezen 
irányelv szerinti engedélyt szerezniük az 
ABA-kkal kapcsolatos befektetési 
szolgáltatások nyújtásához. A befektetési 
vállalkozások azonban csak akkor és 
annyiban nyújthatnak ABA-kkal 
kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat, ha 
és amilyen mértékig azok befektetési 
jegyei vagy részvényei ezen irányelvvel 
összhangban forgalmazhatók.
1 HL L 184., 2001.7.6., 1. o.

2 HL L 390., 2004.12.31., 30. o.

3 HL L 345., 2003.12.31., 64. o.

Or. en

Indokolás

A szabályozott piacokon jegyzett, zártvégű kollektív befektetési vállalkozásokra nem kell hogy 
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kiterjedjen ezen irányelv hatálya, mivel már a CARD, a tájékoztatókról szóló és az 
átláthatósági irányelv követelményei vonatkoznak rájuk. Mégis, az egységes feltételek 
biztosítása érdekében a Bizottságnak felül kell vizsgálnia ezeket az irányelveket, és a jelen 
irányelv fényében meg kell tennie a megfelelő változtatásokat.

Módosítás 170
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezen irányelv hatályának célszerű azon 
kollektív befektetési vállalkozások 
kezelésére korlátozódnia, amelyek abból a 
célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott 
befektetési politikával összhangban, a 
kockázatmegosztás elve alapján a 
befektetők javára befektessék. Indokolt, 
hogy az irányelv hatálya ne vonatkozzon a 
nyugdíjalapok kezelőire vagy a nem közös 
alapban kezelt befektetések kezelőire, 
például alapítványokra, állami 
vagyonalapokra, vagy a hitelintézetek, 
biztosítók és viszontbiztosítók által saját 
számlán tartott eszközökre. Indokolt 
továbbá, hogy az irányelv hatálya ne 
vonatkozzon az értékpapírok formájában 
aktívan kezelt befektetésekre (például 
certifikátokra, kezelt határidős termékekre 
(managed futures) vagy indexhez kötött 
kötvényekre) sem. Hatályának célszerű 
azonban kiterjednie minden olyan 
kollektív befektetési vállalkozás 
kezelőjére, amelyeket nem kell ÁÉKBV-
ként engedélyezni. A pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004/39/EK irányelv 
értelmében engedélyezett befektetési 
vállalkozásoknak nem kötelező ezen 
irányelv szerinti engedélyt szerezniük az 
ABA-kkal kapcsolatos befektetési 
szolgáltatások nyújtásához. A befektetési 
vállalkozások azonban csak akkor és 
annyiban nyújthatnak ABA-kkal 

(5) Ezen irányelv hatályának célszerű azon 
kollektív befektetési vállalkozások 
kezelésére korlátozódnia, amelyek abból a 
célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott 
befektetési politikával összhangban, a 
kockázatmegosztás elve alapján a 
befektetők javára befektessék. Hatályának 
célszerű kiterjednie minden olyan 
kollektív befektetési vállalkozás 
kezelőjére, amelyeket nem kell ÁÉKBV-
ként engedélyezni. Indokolt, hogy az 
irányelv hatálya ne vonatkozzon a 
nyugdíjalapok kezelőire vagy a nem közös 
alapban kezelt befektetések kezelőire, 
például alapítványokra, állami 
vagyonalapokra, vagy a hitelintézetek, 
biztosítók és viszontbiztosítók által saját 
számlán tartott eszközökre. Indokolt 
továbbá, hogy az irányelv hatálya ne 
vonatkozzon az értékpapírok formájában 
aktívan kezelt befektetésekre (például 
certifikátokra, kezelt határidős termékekre 
(managed futures) vagy indexhez kötött 
kötvényekre) sem. Ezenkívül ezen irányelv 
alkalmazásában az olyan vállalkozások 
nem tekinthetők kollektív befektetési 
vállalkozásnak, amelyek főleg 
leányvállalatokból álló csoportok 
holdingtársaságaként működnek, és 
amelyek a tulajdonrész hosszú távú 
birtoklása érdekében rendelkeznek 
vállalkozásokban stratégiai részesedéssel, 
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kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat, ha 
és amilyen mértékig azok befektetési 
jegyei vagy részvényei ezen irányelvvel 
összhangban forgalmazhatók. 

nem pedig azért, hogy hozamot 
termeljenek egy meghatározott időn belüli 
tőkekivonáson keresztül. A pénzügyi 
eszközök piacairól szóló 2004/39/EK 
irányelv értelmében engedélyezett 
befektetési vállalkozásoknak nem kötelező 
ezen irányelv szerinti engedélyt szerezniük 
az ABA-kkal kapcsolatos befektetési 
szolgáltatások nyújtásához. A befektetési 
vállalkozások azonban csak akkor és 
annyiban nyújthatnak ABA-kkal 
kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat, ha 
és amilyen mértékig azok befektetési 
jegyei vagy részvényei ezen irányelvvel 
összhangban forgalmazhatók.

Or. en

Indokolás

Egyértelműnek kell lennie, hogy azon kijelentésben, miszerint a nem ÁÉKBV-ként 
engedélyezett valamennyi kollektív befektetési vállalkozás kezelője az irányelv hatálya alá 
tartozik, a „kollektív befektetési vállalkozások”-ra való hivatkozás azon kollektív befektetési 
vállalkozásokra vonatkozik, amelyek abból a célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott befektetési politikával összhangban, a 
kockázatmegosztás elve alapján a befektetők javára befektessék, nem pedig a kollektív 
befektetési vállalkozások tágabb értelemben vett csoportjára.

Módosítás 171
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezen irányelv hatályának célszerű azon 
kollektív befektetési vállalkozások 
kezelésére korlátozódnia, amelyek abból a 
célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott 
befektetési politikával összhangban, a 
kockázatmegosztás elve alapján a 
befektetők javára befektessék. Indokolt, 
hogy az irányelv hatálya ne vonatkozzon a 
nyugdíjalapok kezelőire vagy a nem közös 

(5) Ezen irányelv hatályának célszerű azon 
kollektív befektetési vállalkozások 
kezelésére korlátozódnia, amelyek abból a 
célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott 
befektetési politikával összhangban a 
befektetők javára befektessék. Indokolt, 
hogy az irányelv hatálya ne vonatkozzon a 
nem közös alapban kezelt befektetések 
kezelőire, például alapítványokra, állami 
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alapban kezelt befektetések kezelőire, 
például alapítványokra, állami 
vagyonalapokra, vagy a hitelintézetek, 
biztosítók és viszontbiztosítók által saját 
számlán tartott eszközökre. Indokolt 
továbbá, hogy az irányelv hatálya ne
vonatkozzon az értékpapírok formájában 
aktívan kezelt befektetésekre (például 
certifikátokra, kezelt határidős termékekre 
(managed futures) vagy indexhez kötött 
kötvényekre) sem. Hatályának célszerű 
azonban kiterjednie minden olyan 
kollektív befektetési vállalkozás 
kezelőjére, amelyeket nem kell ÁÉKBV-
ként engedélyezni. A pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004/39/EK irányelv 
értelmében engedélyezett befektetési 
vállalkozásoknak nem kötelező ezen 
irányelv szerinti engedélyt szerezniük az 
ABA-kkal kapcsolatos befektetési 
szolgáltatások nyújtásához. A befektetési 
vállalkozások azonban csak akkor és 
annyiban nyújthatnak ABA-kkal 
kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat, ha 
és amilyen mértékig azok befektetési 
jegyei vagy részvényei ezen irányelvvel 
összhangban forgalmazhatók.

vagyonalapokra, központi bankokra vagy a 
hitelintézetek, nyugellátást szolgáltató 
intézetek vagy biztosítók és 
viszontbiztosítók által közvetlenül vagy 
közvetve saját számlán tartott eszközökre.
Az irányelv ugyanígy nem vonatkozhat a 
nemzeti jog szerint engedélyezett és csak a 
székhely szerinti tagállamban 
forgalmazott kollektív befektetési 
vállalkozások kezelésére sem. Indokolt 
azonban, hogy az irányelv hatálya 
vonatkozzon az értékpapírok formájában 
aktívan kezelt befektetésekre (például 
certifikátokra, kezelt határidős termékekre 
(managed futures) vagy indexhez kötött 
kötvényekre). Hatályának célszerű 
kiterjednie minden olyan kollektív 
befektetési vállalkozás kezelőjére is, 
amelyeket nem kell ÁÉKBV-ként 
engedélyezni. A pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004/39/EK irányelv 
értelmében engedélyezett befektetési 
vállalkozásoknak nem kötelező ezen 
irányelv szerinti engedélyt szerezniük az 
ABA-kkal kapcsolatos befektetési 
szolgáltatások nyújtásához. A befektetési 
vállalkozások azonban csak akkor és
annyiban nyújthatnak ABA-kkal 
kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat, ha 
és amilyen mértékig azok befektetési 
jegyei vagy részvényei ezen irányelvvel 
összhangban forgalmazhatók.

Or. en

Indokolás

A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények által saját számlán tartott eszközök 
kezelőivel kapcsolatban ugyanolyan elbánást kell alkalmazni, mint a biztosítók által saját 
számlán tartott eszközök kezelői esetében. A nemzeti szinten szabályozott és kizárólag nemzeti 
szinten forgalmazott alapokat mentesíteni kell az ABAK-irányelv hatálya alól, mert a tisztán 
nemzeti alapok és kezelőik nem jelentenek rendszerkockázatot, mivel ezek általában szigorúan 
szabályozott alapok, amelyeket gyakran az ÁÉKBV-ra vonatkozóhoz hasonló szabályozás 
alapján kezelnek. A kockázatmegosztás elvének figyelembevétele nélkül nem biztosítható 
mentesség az alap eszközei és az értékpapírok formájában aktívan kezelt befektetések számára 
sem.
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Módosítás 172
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezen irányelv hatályának célszerű azon 
kollektív befektetési vállalkozások 
kezelésére korlátozódnia, amelyek abból a 
célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott 
befektetési politikával összhangban, a 
kockázatmegosztás elve alapján a 
befektetők javára befektessék. Indokolt, 
hogy az irányelv hatálya ne vonatkozzon a 
nyugdíjalapok kezelőire vagy a nem közös 
alapban kezelt befektetések kezelőire, 
például alapítványokra, állami 
vagyonalapokra, vagy a hitelintézetek, 
biztosítók és viszontbiztosítók által saját 
számlán tartott eszközökre. Indokolt 
továbbá, hogy az irányelv hatálya ne 
vonatkozzon az értékpapírok formájában 
aktívan kezelt befektetésekre (például 
certifikátokra, kezelt határidős termékekre 
(managed futures) vagy indexhez kötött 
kötvényekre) sem. Hatályának célszerű 
azonban kiterjednie minden olyan kollektív 
befektetési vállalkozás kezelőjére, 
amelyeket nem kell ÁÉKBV-ként 
engedélyezni. A pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004/39/EK irányelv 
értelmében engedélyezett befektetési 
vállalkozásoknak nem kötelező ezen 
irányelv szerinti engedélyt szerezniük az 
ABA-kkal kapcsolatos befektetési 
szolgáltatások nyújtásához. A befektetési 
vállalkozások azonban csak akkor és 
annyiban nyújthatnak ABA-kkal 
kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat, ha 
és amilyen mértékig azok befektetési 
jegyei vagy részvényei ezen irányelvvel 
összhangban forgalmazhatók.

(5) Ezen irányelv hatályának célszerű azon 
kollektív befektetési vállalkozások 
kezelésére korlátozódnia, amelyek abból a 
célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott 
befektetési politikával összhangban, a 
kockázatmegosztás elve alapján a 
befektetők javára befektessék. Indokolt, 
hogy az irányelv hatálya ne vonatkozzon a 
nyugdíjalapok kezelőire vagy a nem közös 
alapban kezelt befektetések kezelőire, 
például alapítványokra, állami 
vagyonalapokra, vagy a hitelintézetek, 
biztosítók és viszontbiztosítók által saját 
számlán tartott eszközökre. Indokolt 
továbbá, hogy az irányelv hatálya ne 
vonatkozzon az értékpapírok formájában 
aktívan kezelt befektetésekre (például 
certifikátokra, kezelt határidős termékekre 
(managed futures) vagy indexhez kötött 
kötvényekre) sem. Hatályának célszerű 
azonban kiterjednie minden olyan kollektív 
befektetési vállalkozás kezelőjére, 
amelyeket nem kell ÁÉKBV-ként 
engedélyezni. A pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004/39/EK irányelv 
értelmében engedélyezett befektetési 
vállalkozásoknak nem kötelező ezen 
irányelv szerinti engedélyt szerezniük az 
ABA-kkal kapcsolatos befektetési 
szolgáltatások nyújtásához. A befektetési 
vállalkozások azonban csak akkor és 
annyiban nyújthatnak ABA-kkal 
kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat, ha 
és amilyen mértékig azok befektetési 
jegyei vagy részvényei ezen irányelvvel 
összhangban forgalmazhatók. Nem 
indokolt, hogy ezen irányelv hatálya 
kiterjedjen az ipari holdingtársaságokra, 
amelyek részvényeivel az EU-n belüli 
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szabályozott piacon, amennyiben azok
olyan leányvállalatokban vagy társult 
vállalkozásokban rendelkeznek 
részesedéssel, amelyek fölött meghatározó 
befolyásuk van, ipari üzleti stratégia 
végrehajtása céljával.

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatályát le kell szűkíteni azon alternatívbefektetésialap-kezelőkre (ABAK), 
amelyek veszélyt jelentenek a rendszer működésére, vagy az elérni kívánt felügyeletet nehéz 
lenne megfelelő módon fenntartani. Az ipari holdingtársaságok hosszú távon tulajdonosok, 
tervezett kilépési idő nélkül, és befektetési állományuk iparági szemlélettel kezelik. Ezek a 
vállalatok nem képeznek rendszerkockázatot, és amennyiben azokat a tőzsdén jegyzik, 
vonatkozik rájuk az EU meglévő társasági joga, a nemzeti szabályok és a tőzsdei jegyzési 
szabályok, amelyek megfelelő befektetővédelmet nyújtanak. Ezeket a holdingokat az irányelv 
hatálya alól ki kell zárni.

Módosítás 173
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezen irányelv hatályának célszerű azon 
kollektív befektetési vállalkozások 
kezelésére korlátozódnia, amelyek abból a 
célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott 
befektetési politikával összhangban, a 
kockázatmegosztás elve alapján a 
befektetők javára befektessék. Indokolt, 
hogy az irányelv hatálya ne vonatkozzon a 
nyugdíjalapok kezelőire vagy a nem közös 
alapban kezelt befektetések kezelőire, 
például alapítványokra, állami 
vagyonalapokra, vagy a hitelintézetek, 
biztosítók és viszontbiztosítók által saját 
számlán tartott eszközökre. Indokolt 
továbbá, hogy az irányelv hatálya ne 
vonatkozzon az értékpapírok formájában 
aktívan kezelt befektetésekre (például 

(5) Ezen irányelv hatályának célszerű azon 
kollektív befektetési vállalkozások 
kezelésére korlátozódnia, amelyek abból a 
célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott 
befektetési politikával összhangban, a 
kockázatmegosztás elve alapján a 
befektetők javára befektessék. Indokolt, 
hogy az irányelv hatálya ne vonatkozzon a 
nyugdíjalapok kezelőire vagy a nem közös 
alapban kezelt befektetések kezelőire, 
például alapítványokra, állami 
vagyonalapokra, nemzeti kormányok, 
regionális vagy helyi önkormányzatok 
által kezelt befektetési alapokra, vagy a 
hitelintézetek, biztosítók és 
viszontbiztosítók által saját számlán tartott 
eszközökre. Indokolt továbbá, hogy az 
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certifikátokra, kezelt határidős termékekre 
(managed futures) vagy indexhez kötött 
kötvényekre) sem. Hatályának célszerű 
azonban kiterjednie minden olyan kollektív 
befektetési vállalkozás kezelőjére, 
amelyeket nem kell ÁÉKBV-ként 
engedélyezni. A pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004/39/EK irányelv 
értelmében engedélyezett befektetési 
vállalkozásoknak nem kötelező ezen 
irányelv szerinti engedélyt szerezniük az 
ABA-kkal kapcsolatos befektetési 
szolgáltatások nyújtásához. A befektetési 
vállalkozások azonban csak akkor és 
annyiban nyújthatnak ABA-kkal 
kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat, ha 
és amilyen mértékig azok befektetési 
jegyei vagy részvényei ezen irányelvvel 
összhangban forgalmazhatók.

irányelv hatálya ne vonatkozzon az 
értékpapírok formájában aktívan kezelt 
befektetésekre (például certifikátokra, 
kezelt határidős termékekre (managed 
futures) vagy indexhez kötött kötvényekre) 
sem. Hatályának célszerű azonban 
kiterjednie minden olyan kollektív 
befektetési vállalkozás kezelőjére, 
amelyeket nem kell ÁÉKBV-ként 
engedélyezni. A pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004/39/EK irányelv 
értelmében engedélyezett befektetési 
vállalkozásoknak nem kötelező ezen 
irányelv szerinti engedélyt szerezniük az 
ABA-kkal kapcsolatos befektetési 
szolgáltatások nyújtásához. A befektetési 
vállalkozások azonban csak akkor és 
annyiban nyújthatnak ABA-kkal 
kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat, ha 
és amilyen mértékig azok befektetési
jegyei vagy részvényei ezen irányelvvel 
összhangban forgalmazhatók.

Or. en

Indokolás

Nem indokolt, hogy a kormányzati szervek – például a magánbefektetésekből létrejött EU-s 
strukturális alapokat kezelő Finance Wales – által kezelt befektetési alapok ezen irányelv 
hatálya alá tartozzanak.

Módosítás 174
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezen irányelv hatályának célszerű azon 
kollektív befektetési vállalkozások 
kezelésére korlátozódnia, amelyek abból a 
célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott 
befektetési politikával összhangban, a 
kockázatmegosztás elve alapján a 

(5) Ezen irányelv hatályának célszerű azon 
kollektív befektetési vállalkozásokra
korlátozódnia, amelyek abból a célból 
szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott 
befektetési politikával összhangban a 
befektetők javára befektessék. Indokolt, 
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befektetők javára befektessék. Indokolt, 
hogy az irányelv hatálya ne vonatkozzon a 
nyugdíjalapok kezelőire vagy a nem közös 
alapban kezelt befektetések kezelőire, 
például alapítványokra, állami 
vagyonalapokra, vagy a hitelintézetek, 
biztosítók és viszontbiztosítók által saját 
számlán tartott eszközökre. Indokolt 
továbbá, hogy az irányelv hatálya ne 
vonatkozzon az értékpapírok formájában 
aktívan kezelt befektetésekre (például 
certifikátokra, kezelt határidős termékekre 
(managed futures) vagy indexhez kötött 
kötvényekre) sem. Hatályának célszerű 
azonban kiterjednie minden olyan kollektív 
befektetési vállalkozás kezelőjére, 
amelyeket nem kell ÁÉKBV-ként 
engedélyezni. A pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004/39/EK irányelv 
értelmében engedélyezett befektetési 
vállalkozásoknak nem kötelező ezen 
irányelv szerinti engedélyt szerezniük az 
ABA-kkal kapcsolatos befektetési 
szolgáltatások nyújtásához. A befektetési 
vállalkozások azonban csak akkor és 
annyiban nyújthatnak ABA-kkal 
kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat, ha 
és amilyen mértékig azok befektetési 
jegyei vagy részvényei ezen irányelvvel 
összhangban forgalmazhatók.

hogy az irányelv hatálya ne vonatkozzon a 
nem közös alapban kezelt befektetésekre, 
például alapítványokra, állami 
vagyonalapokra, vagy a hitelintézetek, 
biztosítók és viszontbiztosítók, illetve a 
nyugdíjalapok által saját számlán tartott 
eszközökre. Indokolt továbbá, hogy az 
irányelv hatálya ne vonatkozzon az 
értékpapírok formájában aktívan kezelt 
befektetésekre (például certifikátokra, 
kezelt határidős termékekre (managed 
futures) vagy indexhez kötött kötvényekre) 
sem. Hatályának célszerű azonban 
kiterjednie minden olyan kollektív 
befektetési vállalkozásra, amelyet nem kell 
ÁÉKBV-ként engedélyezni. A pénzügyi 
eszközök piacairól szóló 2004/39/EK 
irányelv10 értelmében engedélyezett 
befektetési vállalkozásoknak nem kötelező 
ezen irányelv szerinti engedélyt szerezniük 
az ABA-kkal kapcsolatos befektetési 
szolgáltatások nyújtásához. A befektetési 
vállalkozások azonban csak akkor és 
annyiban nyújthatnak ABA-kkal 
kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat, ha 
és amilyen mértékig azok befektetési 
jegyei vagy részvényei ezen irányelvvel 
összhangban forgalmazhatók.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek az alapokat (ABA) és a kezelőiket (ABAK) egyaránt szabályoznia kell.

Módosítás 175
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Indokolt, hogy ezen irányelv hatálya 
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ne vonatkozzon a nem közös alapban 
kezelt befektetések, például alapítványok 
vagy állami vagyonalapok kezelőire, a 
befektetők diszkrecionális, ügyfelenkénti 
megbízásaival összhangban kezelt 
befektetések portfólióinak kezelésére, sem 
az egyéni portfóliókezelés más formáira. 
Az irányelv nem vonatkozik továbbá az 
olyan alapok kezelőire sem, amelyek 
befektetői kizárólag maguk az 
alapkezelők, vagy az alapkezelő 
anyavállalatai, leányvállalatai vagy 
anyavállalatuk egyéb leányvállalatai, és 
ezek a befektetők nem maguk is ABA-k. 
Az irányelv nem vonatkozhat továbbá a 
holdingvállalatokra sem, amennyiben 
saját leányvállalataikban birtokolnak 
részvényeket, mivel e holdingvállalatokat 
nem azzal a fő céllal alapították, hogy 
befektetőik számára hasznot termeljenek,
különösen nem leányvállalataik 
meghatározott időn belüli felszámolása 
révén, hanem az a céljuk, hogy 
leányvállalataikon keresztül 
meghatározott üzleti stratégiát hajtsanak 
végre. Ez az irányelv nem vonatkozhat 
továbbá a nyugdíjalapok kezelőire, a 
szupranacionális intézményekre, a 
nemzeti központi bankokra vagy a nemzeti 
kormányokra, regionális vagy helyi 
önkormányzatokra, valamint olyan 
testületekre vagy intézményekre, amelyek 
társadalombiztosítási és nyugdíjrendszert 
támogató alapokat kezelnek, illetve a 
alkalmazottak részvételével működő 
rendszerekre és az értékpapírosítással 
foglalkozó vállalkozásokra sem. 

Or. en

Indokolás

Lásd a 2009. december 15-i felülvizsgált kompromisszumos elnökségi javaslat (5a)
preambulumbekezdését.
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Módosítás 176
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Indokolt, hogy az irányelv ne 
vonatkozzon a 2004/39/EK irányelv 
alapján engedélyezett, portfóliókezelési 
szolgáltatásokat végző befektetési 
vállalkozásokra, a 2004/41/EK irányelv 
által szabályozott nyugdíjalapokra és 
egyéb nyugdíjintézményekre, valamint a 
hozzájuk kapcsolódó vagyonkezelő 
és/vagy szolgáltató vállalkozásokra, illetve 
a 2009/65/EK irányelv által szabályozott 
kollektív befektetési vállalkozásokra. A 
költséghatékonyság céljából a 
gyakorlatban a 2004/39/EK irányelv 
alapján egyéni portfóliókat kezelő 
befektetési vállalkozásoknak, a 
nyugdíjalap-kezelő és/vagy szolgáltató 
vállalkozásoknak, valamint az ÁÉKBV-
kezelőknek (adott esetben az ABAK-
oknak) igazgatási, illetve működési 
szempontból képesnek kell lenniük a 
befektetések megbízásuk keretében 
történő összevonására. Indokolt, hogy az 
irányelv – céljaira figyelemmel – ne 
vonatkozzon az említett belső összevonási 
struktúrákra.

Or. en

Indokolás

These structures described above are not commercial propositions to attract assets for 
collective investments ignoring the individual qualities and requirements of clients, nor are 
they marketed or even available for investment outside the scope of the overarching 
individual mandates, which are already regulated themselves under various European 
directives. The principal of risk-spreading as such does not apply to these structures. These 
structures are directly or indirectly (through one or more subsidiary companies) managed 
and controlled by the investment firm, the pension [asset] manager and/or service 
administration company, or UCITS manager and used by it in its own discretion. Therefore, 
this Directive should also not apply to those structures. For the avoidance of doubt, pension 
[asset] management and/or service administration companies and asset pooling as described, 
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do not fall within the definition of AIF, AIFM or depositary.

Módosítás 177
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A 2004/39/EK irányelv alapján 
engedélyezett befektetési cégektől, 
valamint a 2006. június 14-i, a 
hitelintézetek tevékenységének 
megkezdéséről és folytatásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(átdolgozott változat) szerint engedélyezett 
hitelintézetektől nem kell megkövetelni a 
jelen irányelvben meghatározott engedély 
beszerzését annak érdekében, hogy 
befektetési szolgáltatásokat (például 
portfóliókezelést) végezhessenek az ABA-k 
tekintetében. 

Or. en

Indokolás

Lásd a 2009. december 15-i felülvizsgált kompromisszumos elnökségi javaslat (5c) 
preambulumbekezdését.

Módosítás 178
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ez az irányelv nem tarthatja vissza a 
befektetőket vagy tilthatja meg a 
befektetőknek, hogy az ABA-kban lévő 
befektetési jegyeiket vagy részvényeiket 
kihelyezzék a tőkepiacokra. Az ilyen 
befektetők, vagy közvetítőik ajánlattételre 
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kínálhatják vagy kihelyezhetik az ilyen 
befektetési jegyeiket vagy részvényeiket 
valamely tagállamban, az adott tagállam 
nemzeti jogi szabályozásával 
összhangban. Ugyanakkor, ha az ilyen 
ajánlattétel vagy kihelyezés az ilyen ABA-t 
kezelő ABAK kezdeményezése, az ilyen 
ajánlattételt vagy kihelyezést 
forgalmazásnak kell tekinteni.

Or. en

Indokolás

Az irányelv nem korlátozza a részvények és a befektetési jegyek valamely másodlagos piacon 
zajló kereskedelmét mindaddig, amíg az nem jelenti az irányelv rendelkezéseinek 
megkerülését.

Módosítás 179
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A közérdekű vállalkozásoknak –
amelyek a lakossági befizetéseket gyűjtik 
alapokba vagy ilyen alapokat kezelnek, 
mint például hitelintézetek, 
nyugdíjalapok, biztosítási vagy 
viszontbiztosítási vállalkozások –, amelyek 
saját számlán tartott vagyonnal 
rendelkeznek, saját külön rendszerük 
hatálya alá kell tartozniuk, és az alapokba 
történő beruházásaikat minden egyes 
kategória különleges jellegzetességeinek 
és az alapok típusainak 
figyelembevételével kell szabályozni. 
Ebben a tekintetben az Európai 
Bizottságnak felül kell vizsgálnia a 
hitelintézetek tevékenységének 
megkezdéséről és folytatásáról szóló, 
2006. június 14-i 2006/48/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet 
(átdolgozott szöveg), a foglalkoztatási 
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nyugellátást szolgáltató intézmények 
tevékenységéről és felügyeletéről szóló, 
2003. június 3-i 2003/41/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet1, 
valamint az életbiztosítás körén kívül eső 
közvetlen biztosítási tevékenység 
megkezdésére és gyakorlására vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések összehangolásáról szóló, 
1973. július 24-i 73/239/EGK irányelvet2, 
az életbiztosításról szóló, 2002. november 
5-i 2002/83/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvet3, valamint a 
viszontbiztosításról és a 73/239/EGK, a 
92/49/EGK tanácsi irányelv, valamint a
98/78/EK és a 2002/83/EK irányelv 
módosításáról szóló, 2005. november 16-i 
2005/68/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet4 annak érdekében, hogy 
biztosítsa a következő elvek betartását: a 
kellő gondosság tanúsításának 
követelményei – amelyek hasonlóak 
ahhoz, mint amelyet az ABAK-ra 
alkalmaznak – vonatkoznak a közérdekű 
vállalkozásokra befektetéseik során és 
megfelelő keretszabályozást alakítanak ki
az ilyen befektetésekre vonatkozóan 
(különösen tőkekövetelmények és 
tőketartalékok formájában).
1HL L 235., 2003.9.23., 10. o.
2 HL L 228., 1973.8.16., 3. o.
3 HL L 345., 2002.12.19., 1. o.
4 HL L 323., 2005.12.9., 1. o.

Or. en



AM\804881HU.doc 43/171 PE439.111v02-00

HU

Módosítás 180
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
5 ca preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ezen irányelvnek elő kell írnia, hogy 
az irányelv hatálya alá tartozó minden 
egyes alternatív befektetési alaphoz 
egyetlen alternatívbefektetésialap-kezelő 
tartozhat, amelynek felelősnek kell lennie 
az irányelv által támasztott 
követelményeknek való megfelelésért.
Jogi formájuktól függően az ABA 
irányítása lehet belső vagy külső. Az ABA-
t belső irányítás alatt állónak kell 
tekinteni, amennyiben az irányítási 
feladatokat az igazgatótanács vagy az 
ABA-n belüli személyek látják el. Ha az 
ABA jogi formája megengedi a belső 
irányítást, és amennyiben az ABA 
igazgatótanácsa úgy dönt, hogy nem 
nevez ki külső irányító testületet, az ABA 
és az ABAK azonos. Ebben az esetben az 
ABA egyben ABAK-nak minősül, és ezért 
meg kell felelnie az ABAK-ra vonatkozó, 
ezen irányelvben meghatározott 
valamennyi követelménynek, és ABAK-
ként engedélyeztetni kell. Nem lehet 
ugyanakkor engedélyezni az ABAK-ot egy 
vagy több más ABA külső 
alapkezelőjeként, amennyiben az ABAK 
egyben belső irányítás alatt álló ABA. Egy
ABA-t külső irányítás alatt állónak kell 
tekinteni, amennyiben az ABA külső jogi 
személyt nevezett ki alapkezelőnek, vagy 
ilyen személyt neveztek ki az ABA 
nevében (a kinevezett ABAK), amely e 
kinevezés révén felelős az ABA 
portfóliójának kezeléséért. Indokolt, hogy 
mindkét esetben kizárólag egy belső 
irányítás alatt álló ABA, illetve egy külső 
ABAK ruházhassa át a portfóliókezeléssel 
és a kockázatkezeléssel kapcsolatos 
funkciókat más vállalkozásokra, a 18. 
cikknek megfelelően. Ha egy külső 
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ABAK-ot neveztek ki az alapkezelési 
feladatok ellátására egy adott ABA 
számára, nem lehet úgy tekinteni, mint 
amely ellátja a portfóliókezeléssel 
kapcsolatos befektetési szolgáltatást, a 
pénzügyi eszközök piacairól, a 
85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi 
irányelv, és a 2000/12/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 93/22/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2004/39/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv10 4. cikke 
(1) és (9) bekezdésében meghatározottak 
szerint, hanem ehelyett úgy kell tekinteni, 
mint amely ezen irányelvnek megfelelően 
biztosítja a kollektív portfóliókezelést. 

Or. en

Indokolás

Lásd a 2009. december 15-i felülvizsgált kompromisszumos elnökségi javaslat (5a)
preambulumbekezdését.

Módosítás 181
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ezen irányelvnek elő kell írnia, hogy 
az irányelv szabályozása alá tartozó 
minden egyes alternatív befektetési 
alaphoz egyetlen 
alternatívbefektetésialap-kezelő tartozhat, 
amelynek felelősnek kell lennie az 
irányelv által támasztott 
követelményeknek való megfelelésért.

Or. en
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Indokolás

Az irányelv alapján minden ABA tekintetében csak egy ABAK-ot szabad engedélyezni.

Módosítás 182
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ezen irányelvnek elő kell írnia, hogy 
az irányelv szabályozása alá tartozó 
minden egyes alternatív befektetési 
alaphoz egyetlen 
alternatívbefektetésialap-kezelő tartozhat, 
amelynek felelősnek kell lennie az 
irányelv által támasztott 
követelményeknek való megfelelésért. 

Or. en

Indokolás

Az irányelv alapján minden ABA tekintetében csak egy ABAK-ot szabad engedélyezni. 

Módosítás 183
Hans-Peter Martin

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A túlzott vagy aránytalan 
követelmények előírásának elkerülése 
érdekében ezen irányelv mentességről 
rendelkezik egyes ABAK-ok tekintetében, 
amennyiben az általuk kezelt ABA-k 
összesített értéke nem haladja meg a 100 
millió EUR küszöbértéket. Az érintett 
ABAK-ok tevékenysége a pénzügyi 
stabilitás vagy a piaci hatékonyság 
tekintetében valószínűsíthetően nem jár 

törölve
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jelentős következményekkel. Azon ABAK-
okra, amelyek kizárólag tőkeáttétel nélküli 
ABA-kat kezelnek és befektetőiknek öt 
éven át nem engedélyezik a visszaváltási 
jog gyakorlását, 500 millió EUR összegű 
speciális küszöbérték érvényes. A speciális 
küszöbérték alkalmazását az indokolja, 
hogy a tőkeáttétel nélküli alapok kezelői, 
amelyek hosszú távú befektetésekre 
szakosodnak, még kevesebb 
valószínűséggel okoznak rendszerszintű 
kockázatokat. Emellett a befektetők ötéves 
kötöttsége kiiktatja a likviditási 
kockázatokat. Az ezen irányelv hatálya 
alól mentesített ABAK-okra továbbra is a 
vonatkozó nemzeti jogszabályok 
irányadók. Biztosítani kell azonban 
számukra a jogot, hogy az ezen 
irányelvben meghatározott önkéntes 
részvételi eljárás alapján ABAK-ként 
kezeljék őket.

Or. de

Módosítás 184
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A túlzott vagy aránytalan 
követelmények előírásának elkerülése 
érdekében ezen irányelv mentességről 
rendelkezik egyes ABAK-ok tekintetében, 
amennyiben az általuk kezelt ABA-k 
összesített értéke nem haladja meg a 100 
millió EUR küszöbértéket. Az érintett 
ABAK-ok tevékenysége a pénzügyi 
stabilitás vagy a piaci hatékonyság 
tekintetében valószínűsíthetően nem jár 
jelentős következményekkel. Azon ABAK-
okra, amelyek kizárólag tőkeáttétel nélküli 
ABA-kat kezelnek és befektetőiknek öt 
éven át nem engedélyezik a visszaváltási 

törölve
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jog gyakorlását, 500 millió EUR összegű 
speciális küszöbérték érvényes. A speciális 
küszöbérték alkalmazását az indokolja, 
hogy a tőkeáttétel nélküli alapok kezelői, 
amelyek hosszú távú befektetésekre 
szakosodnak, még kevesebb 
valószínűséggel okoznak rendszerszintű 
kockázatokat. Az ezen irányelv hatálya 
alól mentesített ABAK-okra továbbra is a 
vonatkozó nemzeti jogszabályok 
irányadók. Biztosítani kell azonban 
számukra a jogot, hogy az ezen 
irányelvben meghatározott önkéntes 
részvételi eljárás alapján ABAK-ként 
kezeljék őket.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek valamennyi ABA-ra és ABAK-ra ki kell terjednie annak érdekében, hogy ne 
legyenek joghézagok a piacon.

Módosítás 185
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A túlzott vagy aránytalan 
követelmények előírásának elkerülése 
érdekében ezen irányelv mentességről 
rendelkezik egyes ABAK-ok tekintetében, 
amennyiben az általuk kezelt ABA-k 
összesített értéke nem haladja meg a 100 
millió EUR küszöbértéket. Az érintett 
ABAK-ok tevékenysége a pénzügyi 
stabilitás vagy a piaci hatékonyság 
tekintetében valószínűsíthetően nem jár 
jelentős következményekkel. Azon ABAK-
okra, amelyek kizárólag tőkeáttétel nélküli 
ABA-kat kezelnek és befektetőiknek öt 
éven át nem engedélyezik a visszaváltási 
jog gyakorlását, 500 millió EUR összegű 

törölve
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speciális küszöbérték érvényes. A speciális 
küszöbérték alkalmazását az indokolja, 
hogy a tőkeáttétel nélküli alapok kezelői, 
amelyek hosszú távú befektetésekre 
szakosodnak, még kevesebb 
valószínűséggel okoznak rendszerszintű 
kockázatokat. Az ezen irányelv hatálya 
alól mentesített ABAK-okra továbbra is a 
vonatkozó nemzeti jogszabályok 
irányadók. Biztosítani kell azonban 
számukra a jogot, hogy az ezen 
irányelvben meghatározott önkéntes 
részvételi eljárás alapján ABAK-ként 
kezeljék őket.

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatályának ki kell terjednie minden ABAK-ra, anélkül, hogy kivételt tenne azon az 
alapon, hogy milyen méretű a kezelésében lévő vagyoni eszköz. Másképpen ez jelentős 
ösztönzést adna a kezelőknek arra, hogy éppen a küszöbérték alatt lévő alapokat hozzanak 
létre, és hogy megoldásokat találjanak arra, hogy valamennyi funkciójuk lehető legnagyobb 
részét külső szolgálatokra és „tanácsadókra” ruházzák át. Ez meghiúsítaná az irányelv célját, 
ami éppen a pénzügyi ágazatban tevékenykedő valamennyi szereplőre vonatkozó szabályozás 
kialakítása. 

Módosítás 186
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A túlzott vagy aránytalan 
követelmények előírásának elkerülése 
érdekében ezen irányelv mentességről
rendelkezik egyes ABAK-ok tekintetében, 
amennyiben az általuk kezelt ABA-k 
összesített értéke nem haladja meg a 100
millió EUR küszöbértéket. Az érintett 
ABAK-ok tevékenysége a pénzügyi 
stabilitás vagy a piaci hatékonyság 
tekintetében valószínűsíthetően nem jár 
jelentős következményekkel. Azon ABAK-

(6) A túlzott vagy aránytalan 
követelmények előírásának elkerülése 
érdekében ezen irányelv könnyített 
rendszerről rendelkezik egyes, a rendszer 
működése szempontjából nem releváns
ABAK-ok tekintetében, amennyiben az 
általuk kezelt ABA-k összesített értéke 
nem haladja meg a 250 millió EUR 
küszöbértéket. Az érintett ABAK-ok 
tevékenysége a pénzügyi stabilitás vagy a 
piaci hatékonyság tekintetében 
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okra, amelyek kizárólag tőkeáttétel nélküli 
ABA-kat kezelnek és befektetőiknek öt 
éven át nem engedélyezik a visszaváltási 
jog gyakorlását, 500 millió EUR összegű 
speciális küszöbérték érvényes. A speciális 
küszöbérték alkalmazását az indokolja,
hogy a tőkeáttétel nélküli alapok kezelői, 
amelyek hosszú távú befektetésekre 
szakosodnak, még kevesebb 
valószínűséggel okoznak rendszerszintű 
kockázatokat. Az ezen irányelv hatálya 
alól mentesített ABAK-okra továbbra is a 
vonatkozó nemzeti jogszabályok 
irányadók. Biztosítani kell azonban 
számukra a jogot, hogy az ezen 
irányelvben meghatározott önkéntes 
részvételi eljárás alapján ABAK-ként 
kezeljék őket.

valószínűsíthetően nem jár jelentős 
következményekkel. Azon ABAK-okra, 
amelyek kizárólag tőkeáttétel nélküli 
ABA-kat kezelnek és befektetőiknek öt 
éven át nem engedélyezik a visszaváltási 
jog gyakorlását, 500 millió EUR összegű 
speciális küszöbérték érvényes. A speciális 
küszöbérték alkalmazását az indokolja, 
hogy a tőkeáttétel nélküli alapok kezelői, 
amelyek hosszú távú befektetésekre 
szakosodnak, még kevesebb 
valószínűséggel okoznak rendszerszintű 
kockázatokat. A könnyített rendszer 
hatálya alá tartozó ABAK-oknak 
nyilvántartásba kell magukat vetetni az 
illetékes hatóságnál, és meg kell felelniük 
az ezen irányelv által meghatározott 
átláthatósági követelményeknek. 
Biztosítani kell azonban számukra a jogot, 
hogy az ezen irányelvben meghatározott 
önkéntes részvételi eljárás alapján ABAK-
ként kezeljék őket.

Or. en

Indokolás

Az irányelv legfontosabb prioritása a rendszerkockázat kiküszöbölése. A valamennyi helyzetre 
azonos megoldást javasló megközelítés által okozott járulékos károk minimalizálása 
érdekében a kisebb ABAK-nak csak a 19–21. cikk átláthatósággal kapcsolatos előírásainak 
kell megfelelniük, illetve e szempontok vizsgálata érdekében kell nyilvántartásba vetetniük 
magukat.

Módosítás 187
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A túlzott vagy aránytalan 
követelmények előírásának elkerülése 
érdekében ezen irányelv mentességről 
rendelkezik egyes ABAK-ok tekintetében, 
amennyiben az általuk kezelt ABA-k 

(6) A túlzott vagy aránytalan 
követelmények előírásának elkerülése 
érdekében ezen irányelv mentességről 
rendelkezik egyes ABAK-ok tekintetében, 
amennyiben az általuk kezelt ABA-k 
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összesített értéke nem haladja meg a 100 
millió EUR küszöbértéket. Az érintett 
ABAK-ok tevékenysége a pénzügyi 
stabilitás vagy a piaci hatékonyság 
tekintetében valószínűsíthetően nem jár 
jelentős következményekkel. Azon ABAK-
okra, amelyek kizárólag tőkeáttétel nélküli 
ABA-kat kezelnek és befektetőiknek öt 
éven át nem engedélyezik a visszaváltási 
jog gyakorlását, 500 millió EUR összegű 
speciális küszöbérték érvényes. A speciális 
küszöbérték alkalmazását az indokolja, 
hogy a tőkeáttétel nélküli alapok kezelői, 
amelyek hosszú távú befektetésekre 
szakosodnak, még kevesebb 
valószínűséggel okoznak rendszerszintű 
kockázatokat. Az ezen irányelv hatálya alól 
mentesített ABAK-okra továbbra is a 
vonatkozó nemzeti jogszabályok 
irányadók. Biztosítani kell azonban 
számukra a jogot, hogy az ezen 
irányelvben meghatározott önkéntes 
részvételi eljárás alapján ABAK-ként 
kezeljék őket.

összesített értéke nem haladja meg a 100 
millió EUR küszöbértéket. Az érintett
ABAK-ok tevékenysége a pénzügyi 
stabilitás vagy a piaci hatékonyság 
tekintetében valószínűsíthetően nem jár 
jelentős következményekkel. Azon ABAK-
okra, amelyek kizárólag tőkeáttétel nélküli 
ABA-kat kezelnek és befektetőiknek öt 
éven át nem engedélyezik a visszaváltási 
jog gyakorlását, 500 millió EUR összegű 
speciális küszöbérték érvényes. A speciális 
küszöbérték alkalmazását az indokolja, 
hogy a tőkeáttétel nélküli alapok kezelői, 
amelyek hosszú távú befektetésekre 
szakosodnak, még kevesebb 
valószínűséggel okoznak rendszerszintű 
kockázatokat. Az ezen irányelv hatálya alól 
mentesített ABAK-okra továbbra is a 
vonatkozó nemzeti jogszabályok 
irányadók, és minimumszabályként 
nyilvántartásba kell azokat venni a 
székhely szerinti tagállamban. Biztosítani 
kell azonban számukra a jogot, hogy az 
ezen irányelvben meghatározott önkéntes 
részvételi eljárás alapján ABAK-ként 
kezeljék őket.

Or. en

Módosítás 188
Enikő Győri, Sławomir Witold Nitras

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A túlzott vagy aránytalan 
követelmények előírásának elkerülése 
érdekében ezen irányelv mentességről 
rendelkezik egyes ABAK-ok tekintetében, 
amennyiben az általuk kezelt ABA-k 
összesített értéke nem haladja meg a 100 
millió EUR küszöbértéket. Az érintett 
ABAK-ok tevékenysége a pénzügyi 
stabilitás vagy a piaci hatékonyság 

(6) A kis- és közepes méretű ABA-kra 
vonatkozó túlzott vagy aránytalan 
követelmények előírásának elkerülése, 
valamint annak érdekében, hogy 
megelőzzék, hogy az ABAK-ok valamely 
harmadik országot válasszák 
székhelyükként a szabályozási 
különbségek kihasználása céljából, ezen 
irányelv mentességről rendelkezik egyes 
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tekintetében valószínűsíthetően nem jár 
jelentős következményekkel. Azon ABAK-
okra, amelyek kizárólag tőkeáttétel nélküli 
ABA-kat kezelnek és befektetőiknek öt 
éven át nem engedélyezik a visszaváltási 
jog gyakorlását, 500 millió EUR összegű 
speciális küszöbérték érvényes. A speciális 
küszöbérték alkalmazását az indokolja, 
hogy a tőkeáttétel nélküli alapok kezelői, 
amelyek hosszú távú befektetésekre 
szakosodnak, még kevesebb 
valószínűséggel okoznak rendszerszintű 
kockázatokat. Az ezen irányelv hatálya alól 
mentesített ABAK-okra továbbra is a 
vonatkozó nemzeti jogszabályok 
irányadók. Biztosítani kell azonban 
számukra a jogot, hogy az ezen 
irányelvben meghatározott önkéntes 
részvételi eljárás alapján ABAK-ként 
kezeljék őket.

ABAK-ok tekintetében, amennyiben az 
általuk kezelt ABA-k összesített értéke 
nem haladja meg a 100 millió EUR 
küszöbértéket. Az érintett ABAK-ok 
tevékenysége a pénzügyi stabilitás vagy a 
piaci hatékonyság tekintetében 
valószínűsíthetően nem jár jelentős 
következményekkel. Azon ABAK-okra, 
amelyek kizárólag tőkeáttétel nélküli 
ABA-kat kezelnek és befektetőiknek öt 
éven át nem engedélyezik a visszaváltási 
jog gyakorlását, 500 millió EUR összegű 
speciális küszöbérték érvényes. A speciális 
küszöbérték alkalmazását az indokolja, 
hogy a tőkeáttétel nélküli alapok kezelői, 
amelyek hosszú távú befektetésekre 
szakosodnak, még kevesebb 
valószínűséggel okoznak rendszerszintű 
kockázatokat. Az ezen irányelv hatálya alól 
mentesített ABAK-okra továbbra is a 
vonatkozó nemzeti jogszabályok 
irányadók. Biztosítani kell azonban 
számukra a jogot, hogy az ezen 
irányelvben meghatározott önkéntes 
részvételi eljárás alapján ABAK-ként 
kezeljék őket.

Or. en

Indokolás

It is imperative to exempt the small and medium sized AIFs from unnecessary burden entailed 
by the generic application of the Directive, since certain AIFS (private equity funds) play 
crucial role in providing SMEs with finances. The Commission proposal on the set-up of the 
threshold should be maintained as its abolition could drive the managers of small and 
medium sized AIFs to massively domicile in third countries, whilst these funds could still be 
bought across the EU via passive marketing. The cancellation of the value limit would 
contradict the basic principle of the regulation, namely making the operation of the sector 
more transparent by means of collecting information of the transactions carried out by 
AIFFM.
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Módosítás 189
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A túlzott vagy aránytalan 
követelmények előírásának elkerülése 
érdekében ezen irányelv mentességről 
rendelkezik egyes ABAK-ok tekintetében, 
amennyiben az általuk kezelt ABA-k 
összesített értéke nem haladja meg a 100
millió EUR küszöbértéket. Az érintett 
ABAK-ok tevékenysége a pénzügyi 
stabilitás vagy a piaci hatékonyság 
tekintetében valószínűsíthetően nem jár 
jelentős következményekkel. Azon ABAK-
okra, amelyek kizárólag tőkeáttétel nélküli 
ABA-kat kezelnek és befektetőiknek öt 
éven át nem engedélyezik a visszaváltási 
jog gyakorlását, 500 millió EUR összegű 
speciális küszöbérték érvényes. A speciális 
küszöbérték alkalmazását az indokolja, 
hogy a tőkeáttétel nélküli alapok kezelői, 
amelyek hosszú távú befektetésekre 
szakosodnak, még kevesebb 
valószínűséggel okoznak rendszerszintű 
kockázatokat. Az ezen irányelv hatálya alól 
mentesített ABAK-okra továbbra is a 
vonatkozó nemzeti jogszabályok 
irányadók. Biztosítani kell azonban 
számukra a jogot, hogy az ezen 
irányelvben meghatározott önkéntes 
részvételi eljárás alapján ABAK-ként 
kezeljék őket.

(6) A túlzott vagy aránytalan 
követelmények előírásának elkerülése 
érdekében ezen irányelv mentességről 
rendelkezik egyes ABAK-ok tekintetében, 
amennyiben az általuk kezelt ABA-k 
összesített értéke nem haladja meg a 1 
milliárd EUR küszöbértéket. Az érintett 
ABAK-ok tevékenysége a pénzügyi 
stabilitás vagy a piaci hatékonyság 
tekintetében valószínűsíthetően nem jár 
jelentős következményekkel. Azon ABAK-
okra, amelyek kizárólag tőkeáttétel nélküli 
ABA-kat kezelnek és befektetőiknek öt 
éven át nem engedélyezik a visszaváltási 
jog gyakorlását, 1,5 milliárd EUR összegű 
speciális küszöbérték érvényes. A speciális 
küszöbérték alkalmazását az indokolja, 
hogy a tőkeáttétel nélküli alapok kezelői, 
amelyek hosszú távú befektetésekre 
szakosodnak, még kevesebb 
valószínűséggel okoznak rendszerszintű 
kockázatokat. Az ezen irányelv hatálya alól 
mentesített ABAK-okra továbbra is a 
vonatkozó nemzeti jogszabályok 
irányadók. Biztosítani kell azonban 
számukra a jogot, hogy az ezen 
irányelvben meghatározott önkéntes 
részvételi eljárás alapján ABAK-ként 
kezeljék őket.

Or. en

Indokolás

Támogatjuk az irányelvben foglalt küszöbértékek emelését, hogy ne háruljon túlzottan nagy 
teher a kisebb ABAK-okra, amelyek nem jelentenek kockázatot a rendszer működése 
szempontjából.



AM\804881HU.doc 53/171 PE439.111v02-00

HU

Módosítás 190
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A túlzott vagy aránytalan 
követelmények előírásának elkerülése 
érdekében ezen irányelv mentességről 
rendelkezik egyes ABAK-ok tekintetében, 
amennyiben az általuk kezelt ABA-k 
összesített értéke nem haladja meg a 100
millió EUR küszöbértéket. Az érintett 
ABAK-ok tevékenysége a pénzügyi 
stabilitás vagy a piaci hatékonyság 
tekintetében valószínűsíthetően nem jár 
jelentős következményekkel. Azon ABAK-
okra, amelyek kizárólag tőkeáttétel nélküli 
ABA-kat kezelnek és befektetőiknek öt 
éven át nem engedélyezik a visszaváltási 
jog gyakorlását, 500 millió EUR összegű 
speciális küszöbérték érvényes. A speciális 
küszöbérték alkalmazását az indokolja, 
hogy a tőkeáttétel nélküli alapok kezelői, 
amelyek hosszú távú befektetésekre 
szakosodnak, még kevesebb 
valószínűséggel okoznak rendszerszintű 
kockázatokat. Az ezen irányelv hatálya alól 
mentesített ABAK-okra továbbra is a 
vonatkozó nemzeti jogszabályok 
irányadók. Biztosítani kell azonban 
számukra a jogot, hogy az ezen 
irányelvben meghatározott önkéntes 
részvételi eljárás alapján ABAK-ként 
kezeljék őket.

(6) A túlzott vagy aránytalan 
követelmények előírásának elkerülése 
érdekében ezen irányelv mentességről 
rendelkezik egyes ABAK-ok tekintetében, 
amennyiben az általuk kezelt ABA-k 
összesített értéke nem haladja meg az 500 
millió EUR küszöbértéket. Az érintett 
ABAK-ok tevékenysége a pénzügyi 
stabilitás vagy a piaci hatékonyság 
tekintetében valószínűsíthetően nem jár 
jelentős következményekkel. Azon ABAK-
okra, amelyek kizárólag tőkeáttétel nélküli 
ABA-kat kezelnek és befektetőiknek öt 
éven át nem engedélyezik a visszaváltási 
jog gyakorlását, 1 000 millió EUR összegű 
speciális küszöbérték érvényes. A speciális 
küszöbérték alkalmazását az indokolja, 
hogy a tőkeáttétel nélküli alapok kezelői, 
amelyek hosszú távú befektetésekre 
szakosodnak, még kevesebb 
valószínűséggel okoznak rendszerszintű 
kockázatokat. Az ezen irányelv hatálya alól 
mentesített ABAK-okra továbbra is a 
vonatkozó nemzeti jogszabályok 
irányadók. Biztosítani kell azonban 
számukra a jogot, hogy az ezen 
irányelvben meghatározott önkéntes 
részvételi eljárás alapján ABAK-ként 
kezeljék őket.

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatályát le kell szűkíteni azon alternatívbefektetésialap-kezelőkre (ABAK), 
amelyek veszélyt jelentenek a rendszer működésére, különben az elérni kívánt felügyeletet 
nehéz lenne megfelelő módon biztosítani. A kisméretű ABAK-ok nem jelentenek 
rendszerkockázatot, ezért aránytalan lenne azoknak az irányelv hatálya alá vonása. Az 
irányelv megfelelési költségekkel fog járni, amelyek különösen nagy terhet fognak jelenteni a 
kisméretű ABAK-ok számára, és ezek esetében a legvalószínűtlenebb, hogy élvezni fogják az 
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útlevélrendszerű engedélyezés előnyeit. A megemelt küszöbértékek annak biztosítását 
szolgálják, hogy a rendszerkockázatot nem jelentő kisméretű alapokat ki lehessen zárni az 
irányelv hatálya alól.

Módosítás 191
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A túlzott vagy aránytalan 
követelmények előírásának elkerülése 
érdekében ezen irányelv mentességről 
rendelkezik egyes ABAK-ok tekintetében, 
amennyiben az általuk kezelt ABA-k 
összesített értéke nem haladja meg a 100
millió EUR küszöbértéket. Az érintett 
ABAK-ok tevékenysége a pénzügyi 
stabilitás vagy a piaci hatékonyság 
tekintetében valószínűsíthetően nem jár 
jelentős következményekkel. Azon ABAK-
okra, amelyek kizárólag tőkeáttétel nélküli 
ABA-kat kezelnek és befektetőiknek öt 
éven át nem engedélyezik a visszaváltási 
jog gyakorlását, 500 millió EUR összegű 
speciális küszöbérték érvényes. A speciális 
küszöbérték alkalmazását az indokolja, 
hogy a tőkeáttétel nélküli alapok kezelői, 
amelyek hosszú távú befektetésekre 
szakosodnak, még kevesebb 
valószínűséggel okoznak rendszerszintű 
kockázatokat. Az ezen irányelv hatálya alól 
mentesített ABAK-okra továbbra is a 
vonatkozó nemzeti jogszabályok 
irányadók. Biztosítani kell azonban 
számukra a jogot, hogy az ezen 
irányelvben meghatározott önkéntes 
részvételi eljárás alapján ABAK-ként 
kezeljék őket.

(6) A túlzott vagy aránytalan 
követelmények előírásának elkerülése 
érdekében ezen irányelv mentességről 
rendelkezik egyes ABAK-ok tekintetében, 
amennyiben az általuk kezelt ABA-k 
összesített értéke nem haladja meg az 
500 millió EUR küszöbértéket. Az érintett 
ABAK-ok tevékenysége a pénzügyi 
stabilitás vagy a piaci hatékonyság 
tekintetében valószínűsíthetően nem jár 
jelentős következményekkel. Azon ABAK-
okra, amelyek kizárólag tőkeáttétel nélküli 
ABA-kat kezelnek és befektetőiknek öt 
éven át nem engedélyezik a visszaváltási 
jog gyakorlását, 1 000 millió EUR összegű 
speciális küszöbérték érvényes. A speciális 
küszöbérték alkalmazását az indokolja, 
hogy a tőkeáttétel nélküli alapok kezelői, 
amelyek hosszú távú befektetésekre 
szakosodnak, még kevesebb 
valószínűséggel okoznak rendszerszintű 
kockázatokat. Az ezen irányelv hatálya alól 
mentesített ABAK-okra továbbra is a 
vonatkozó nemzeti jogszabályok 
irányadók. Biztosítani kell azonban 
számukra a jogot, hogy az ezen 
irányelvben meghatározott önkéntes 
részvételi eljárás alapján ABAK-ként 
kezeljék őket.

Or. en
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Módosítás 192
Marta Andreasen

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A túlzott vagy aránytalan 
követelmények előírásának elkerülése 
érdekében ezen irányelv mentességről 
rendelkezik egyes ABAK-ok tekintetében, 
amennyiben az általuk kezelt ABA-k 
összesített értéke nem haladja meg a 100
millió EUR küszöbértéket. Az érintett 
ABAK-ok tevékenysége a pénzügyi 
stabilitás vagy a piaci hatékonyság 
tekintetében valószínűsíthetően nem jár 
jelentős következményekkel. Azon ABAK-
okra, amelyek kizárólag tőkeáttétel nélküli 
ABA-kat kezelnek és befektetőiknek öt 
éven át nem engedélyezik a visszaváltási 
jog gyakorlását, 500 millió EUR összegű 
speciális küszöbérték érvényes. A speciális 
küszöbérték alkalmazását az indokolja, 
hogy a tőkeáttétel nélküli alapok kezelői, 
amelyek hosszú távú befektetésekre 
szakosodnak, még kevesebb 
valószínűséggel okoznak rendszerszintű 
kockázatokat. Az ezen irányelv hatálya alól 
mentesített ABAK-okra továbbra is a 
vonatkozó nemzeti jogszabályok 
irányadók. Biztosítani kell azonban 
számukra a jogot, hogy az ezen 
irányelvben meghatározott önkéntes 
részvételi eljárás alapján ABAK-ként 
kezeljék őket.

(6) A túlzott vagy aránytalan 
követelmények előírásának elkerülése 
érdekében ezen irányelv mentességről 
rendelkezik egyes ABAK-ok tekintetében, 
amennyiben az általuk kezelt ABA-k 
összesített értéke nem haladja meg a 200 
millió EUR küszöbértéket. Az érintett 
ABAK-ok tevékenysége a pénzügyi 
stabilitás vagy a piaci hatékonyság 
tekintetében valószínűsíthetően nem jár 
jelentős következményekkel. Azon ABAK-
okra, amelyek kizárólag tőkeáttétel nélküli 
ABA-kat kezelnek és befektetőiknek öt 
éven át nem engedélyezik a visszaváltási 
jog gyakorlását, 1 milliárd EUR összegű 
speciális küszöbérték érvényes. A speciális 
küszöbérték alkalmazását az indokolja, 
hogy a tőkeáttétel nélküli alapok kezelői, 
amelyek hosszú távú befektetésekre 
szakosodnak, még kevesebb 
valószínűséggel okoznak rendszerszintű 
kockázatokat. Az ezen irányelv hatálya alól 
mentesített ABAK-okra továbbra is a 
vonatkozó nemzeti jogszabályok 
irányadók. Biztosítani kell azonban 
számukra a jogot, hogy az ezen 
irányelvben meghatározott önkéntes 
részvételi eljárás alapján ABAK-ként 
kezeljék őket.

Or. en

Indokolás

Az alacsonyabb küszöbértékeknek elhanyagolható hatása lesz a rendszerkockázatokra, 
amelyeket az irányelv el akar kerülni, ugyanakkor szabályozási terhet jelent majd a kisebb 
alapokra, amelyek kevésbé képesek ezeknek megfelelni.
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Módosítás 193
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A lehetséges „vagyonkimazsolázás”, 
azaz a vállalat eszközeinek egyéb célok 
finanszírozására való felhasználásának 
elkerülése érdekében az ABA ellenőrzése 
alatt álló céltársaság nettó eszközeinek 
meg kell felelniük a második társasági 
jogi irányelv szerinti tőkemegfelelési 
rendszer szabályainak. 

Or. en

Indokolás

A biztosítékok összehangolásáról szóló, 1976. december 13-i 77/91/EGK második tanácsi 
irányelv 15. cikke (1) bekezdése a) pontjának rendelkezései és a 77/91/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
1. cikke (4) bekezdése b) pontja és 1. cikke (5) bekezdése rendelkezéseinek a nyilvánosan 
működő részvénytársaságokra történő alkalmazása segíthet megelőzni a 
„vagyonkimazsolázást” mint „kifosztást”, amelyet arra használnak, hogy kifizessék a 
vásárlásból eredő adósságot, miközben lehetővé teszik a jogszerű stratégiai átszervezések 
számára elegendő mozgástér biztosítását. 

Módosítás 194
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A lehetséges „vagyonkimazsolázás”, 
azaz a vállalat eszközeinek egyéb célok 
finanszírozására való felhasználásának 
olyan céltársaságokban történő elkerülése 
érdekében, amelyekbe ABAK által kezelt 
ABA fektet be, az ABAK-nak biztosítani 
kell, hogy a céltársaságon belüli ABA-
befektetés tekintetében betartják a 
legalább hároméves befektetési 



AM\804881HU.doc 57/171 PE439.111v02-00

HU

időtartamot.

Or. en

Indokolás

A zártvégű alapoknak, amelyek meghatározó befolyást szereznek egy céltársaságban, 
hároméves időszakra le kell kötniük befektetésüket annak érdekében, hogy elkerüljék a 
vállalat vagyonának kimazsolázását.

Módosítás 195
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezen irányelv célja harmonizált és 
szigorú szabályozási és felügyeleti keret 
biztosítása az ABAK-ok tevékenységei 
tekintetében. Az ezen irányelvvel 
összhangban történő engedélyezésnek a 
Közösség egészében ki kell terjednie az 
ABA-kkal kapcsolatos kezelési és 
igazgatási szolgáltatásokra. Ezen 
túlmenően az engedélyezett ABAK-oknak 
biztosítani kell a jogot, hogy az ABA-kat –
bejelentési eljárással kapcsolatos 
kötelezettségük teljesítése után – az egész 
Közösségben értékesíthessék a hivatásos 
befektetőknek.

(7) Ezen irányelv célja harmonizált és 
szigorú szabályozási és felügyeleti keret 
biztosítása az ABAK-ok tevékenységei 
tekintetében. Az ezen irányelvvel 
összhangban történő engedélyezésnek az 
Unió egészében ki kell terjednie az ABA-
kkal kapcsolatos kezelési és igazgatási 
szolgáltatásokra. 

Or. en

Indokolás

A nem uniós ABA-k értékesítésének kérdésével részletesen foglalkoznak a következő 
módosítások.
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Módosítás 196
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezen irányelv célja harmonizált és 
szigorú szabályozási és felügyeleti keret 
biztosítása az ABAK-ok tevékenységei 
tekintetében. Az ezen irányelvvel 
összhangban történő engedélyezésnek a 
Közösség egészében ki kell terjednie az 
ABA-kkal kapcsolatos kezelési és 
igazgatási szolgáltatásokra. Ezen 
túlmenően az engedélyezett ABAK-oknak 
biztosítani kell a jogot, hogy az ABA-kat –
bejelentési eljárással kapcsolatos 
kötelezettségük teljesítése után – az egész 
Közösségben értékesíthessék a hivatásos 
befektetőknek.

(7) Ezen irányelv célja harmonizált és 
szigorú szabályozási és felügyeleti keret 
biztosítása az ABAK-ok tevékenységei 
tekintetében. Az ezen irányelvvel 
összhangban történő engedélyezésnek az 
Unió egészében ki kell terjednie az ABA-
kkal kapcsolatos határon átnyúló 
kezelésre. Ezen túlmenően az 
engedélyezett ABAK-oknak biztosítani 
kell a jogot, hogy az Unióban székhellyel 
rendelkező ABA-kat – bejelentési 
eljárással kapcsolatos kötelezettségük 
teljesítése után – az egész Unióban
értékesíthessék a hivatásos befektetőknek. 
Ezen irányelv rendelkezéseire is 
figyelemmel a tagállamok (továbbra is) 
engedélyezhetik, hogy az ABAK-ok 
területükön az ezen irányelv hatálya alá 
tartozóktól eltérő alternatív befektetési 
alapokat értékesítsenek hivatásos 
befektetőknek, a nemzeti jognak 
megfelelően. A tagállamok (továbbra is) 
engedélyezhetik azt is, hogy a területükön 
lévő professzionális befektetők saját 
felelősségükre lehetőséget keressenek és 
beruházzanak más országban vagy 
harmadik országban telephellyel 
rendelkező ABA-kba.

Or. en

Indokolás

A terminológia kiigazítása az ÁÉKBV irányelvben szereplő „alapkezelés” fogalmát illetően. 
Európai útlevélrendszerű engedélyt csak azon ABAK-ok kaphatnak, amelyek Közösségen 
belüli székhellyel rendelkeznek, míg a tagállamoknak megadja a jogot arra, hogy 
engedélyezze a zártkörű kibocsátásokat és a professzionális befektetőknek történő értékesítést 
a területükön, ugyanúgy, mint az útlevélrendszerű engedély nélküli ABA hivatásos befektetők 
kezdeményezésére történő felvásárlásának jogát.
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Módosítás 197
Wolf Klinz, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezen irányelv célja harmonizált és 
szigorú szabályozási és felügyeleti keret 
biztosítása az ABAK-ok tevékenységei 
tekintetében. Az ezen irányelvvel 
összhangban történő engedélyezésnek a 
Közösség egészében ki kell terjednie az 
ABA-kkal kapcsolatos kezelési és 
igazgatási szolgáltatásokra. Ezen 
túlmenően az engedélyezett ABAK-oknak 
biztosítani kell a jogot, hogy az ABA-kat –
bejelentési eljárással kapcsolatos 
kötelezettségük teljesítése után – az egész 
Közösségben értékesíthessék a hivatásos 
befektetőknek.

(7) Ezen irányelv célja harmonizált és 
szigorú szabályozási és felügyeleti keret 
biztosítása az ABAK-ok tevékenységei 
tekintetében. Az ezen irányelvvel 
összhangban történő engedélyezésnek a 
Közösség egészében ki kell terjednie az 
ABA-kkal kapcsolatos kezelési 
szolgáltatásokra. Ezen túlmenően az 
Unióban letelepedett, engedélyezett 
ABAK-oknak biztosítani kell a jogot, hogy 
a Közösségben bejegyzett ABA-kat –
bejelentési eljárással kapcsolatos 
kötelezettségük teljesítése után – az egész 
Unióban értékesíthessék a hivatásos 
befektetőknek. A tagállamok 
engedélyezhetik, hogy az ABAK-ok 
harmadik országokban bejegyzett vagy 
olyan ABA-kat értékesítsenek hivatásos 
befektetőknek területükön a nemzeti 
jognak megfelelően, amelyek nem 
tartoznak ezen irányelv hatálya alá. A 
tagállamok engedélyezhetik továbbá, hogy 
a hivatásos befektetők a területükön saját 
felelősségükre befektessenek harmadik 
országban bejegyzett ABA-kba.

Or. en

Indokolás

A nemzeti zártkörű kibocsátási rendszereknek az útlevél rendszerű engedéllyel párhuzamosan 
kell létezniük, lehetővé téve a harmadik országbeli alapok tagállamokban történő 
értékesítését, az alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak megfelelően. 



PE439.111v02-00 60/171 AM\804881HU.doc

HU

Módosítás 198
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezen irányelv célja harmonizált és 
szigorú szabályozási és felügyeleti keret 
biztosítása az ABAK-ok tevékenységei 
tekintetében. Az ezen irányelvvel 
összhangban történő engedélyezésnek a 
Közösség egészében ki kell terjednie az 
ABA-kkal kapcsolatos kezelési és 
igazgatási szolgáltatásokra. Ezen 
túlmenően az engedélyezett ABAK-oknak
biztosítani kell a jogot, hogy az ABA-kat –
bejelentési eljárással kapcsolatos 
kötelezettségük teljesítése után – az egész 
Közösségben értékesíthessék a hivatásos 
befektetőknek.

(7) Ezen irányelv célja harmonizált és 
szigorú szabályozási és felügyeleti keret 
biztosítása az ABA-k és ABAK-ok 
tevékenységei tekintetében. Az ezen 
irányelvvel összhangban történő 
engedélyezésnek ki kell terjednie az 
Európai Unió befektetői, illetve az Unió
egészében a pénzügyi piacokon működő 
befektetők számára elérhető összes ABA-
ra. Ezen túlmenően az engedélyezett ABA-
knak biztosítani kell a jogot, hogy azokat –
bejelentési eljárással kapcsolatos 
kötelezettségük teljesítése után – az egész 
Unióban értékesíthessék a hivatásos 
befektetőknek.

Or. en

Indokolás

A befektetők védelme megköveteli, hogy az irányelv követelményeit kiterjesszük valamennyi 
olyan ABA-ra, amely pénzeszközöket fogad európai befektetőktől. Az európai piacok 
stabilitásának védelme megköveteli, hogy nyomon kövessük az ABA-k európai pénzügyi 
piacokon történő befektetéseit.

Módosítás 199
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezen irányelv célja harmonizált és 
szigorú szabályozási és felügyeleti keret 
biztosítása az ABAK-ok tevékenységei 
tekintetében. Az ezen irányelvvel 
összhangban történő engedélyezésnek a 
Közösség egészében ki kell terjednie az 

(7) Ezen irányelv célja harmonizált és 
szigorú szabályozási és felügyeleti keret 
biztosítása az ABAK-ok tevékenységei 
tekintetében. Az ezen irányelvvel 
összhangban történő engedélyezésnek az 
Unió egészében ki kell terjednie az ABA-
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ABA-kkal kapcsolatos kezelési és 
igazgatási szolgáltatásokra. Ezen 
túlmenően az engedélyezett ABAK-oknak 
biztosítani kell a jogot, hogy az ABA-kat –
bejelentési eljárással kapcsolatos 
kötelezettségük teljesítése után – az egész 
Közösségben értékesíthessék a hivatásos
befektetőknek.

kkal kapcsolatos alapkezelésre. Ezen 
túlmenően az engedélyezett ABAK-oknak 
biztosítani kell a jogot, hogy az ABA-kat –
bejelentési eljárással kapcsolatos 
kötelezettségük teljesítése után – az egész 
Unióban értékesíthessék a befektetőknek.

Or. en

Indokolás

Fontos elismerni, hogy bizonyos körülmények között, különösen a harmadik országokban 
székhellyel rendelkező ABA-k tekintetében, az ABAK-ok csak akkor fejthetik ki ezeket a 
tevékenységeket, amennyiben azok összefüggenek az ABA-k kezelésével. Az ABA-k 
igazgatásával összefüggésben kifejtett tevékenységeket az ABA vagy az ABAK által megbízott 
harmadik személyek is elvégezhetik. Az is fontos, hogy megengedjük bizonyos ABA-k 
értékesítését lakossági befektetőknek a Közösségben, amire a nemzeti felügyelők által 
támasztott további követelmények is vonatkoznak.

Módosítás 200
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ezen irányelv nem szabályozza az 
ABA-kat, ezért nem zárja ki, hogy a 
tagállamok kiegészítő követelményeket 
írjanak elő vagy tartsanak fent a 
területükön bejegyzett ABA-k 
vonatkozásában. Az, hogy valamely 
tagállam kiegészítő követelményeket írhat 
elő a területén székhellyel rendelkező 
ABA-k vonatkozásában, nem zárja ki az 
ezen irányelvvel összhangban egy másik 
tagállamban engedélyezett ABAK-ok jogát 
arra, hogy hivatásos befektetőknek a 
kiegészítő követelményeket előíró 
tagállamon kívül bejegyzett ABA-kat 
forgalmazzanak, amelyek tehát nem 
tartoznak a kiegészítő követelmények 
hatálya alá és nem kell azoknak 

törölve
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megfelelniük. 

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek az alapokat (ABA) és nem a kezelőiket (ABAK) kell szabályoznia.

Módosítás 201
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ezen irányelv nem szabályozza az 
ABA-kat, ezért nem zárja ki, hogy a 
tagállamok kiegészítő követelményeket 
írjanak elő vagy tartsanak fent a 
területükön bejegyzett ABA-k 
vonatkozásában. Az, hogy valamely 
tagállam kiegészítő követelményeket írhat 
elő a területén székhellyel rendelkező
ABA-k vonatkozásában, nem zárja ki az 
ezen irányelvvel összhangban egy másik 
tagállamban engedélyezett ABAK-ok jogát 
arra, hogy hivatásos befektetőknek a 
kiegészítő követelményeket előíró 
tagállamon kívül bejegyzett ABA-kat 
forgalmazzanak, amelyek tehát nem 
tartoznak a kiegészítő követelmények 
hatálya alá és nem kell azoknak 
megfelelniük. 

(8) Ezen irányelv nem szabályozza az 
ABA-kat. Az ABA-k szabályozása és 
felügyelete ezért továbbra is nemzeti 
szinten történik, és az irányelv nem zárja 
ki, hogy a tagállamok nemzeti
követelményeket írjanak elő vagy tartsanak 
fent a területükön bejegyzett ABA-k 
vonatkozásában. Az, hogy valamely 
tagállam – a más tagállamokban 
alkalmazandó követelményekhez képest –
kiegészítő követelményeket írhat elő a 
területén bejegyzett ABA-k 
vonatkozásában, nem zárja ki az ezen 
irányelvvel összhangban egy másik 
tagállamban engedélyezett ABAK-ok jogát 
arra, hogy hivatásos befektetőknek a 
kiegészítő követelményeket előíró 
tagállamon kívüli tagállamban bejegyzett
ABA-kat forgalmazzanak, amelyek tehát 
nem tartoznak a kiegészítő követelmények 
hatálya alá és nem kell azoknak 
megfelelniük.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak továbbra is lehetőségük kell, hogy legyen arra, hogy engedélyezzék és 
felügyeletük alá vonják a joghatóságuk alá tartozó ABA-kat, és hogy kiegészítő 
követelményeket alkalmazzanak az ABA-kra, különösen ha azokat lakossági befektetőknek 
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értékesítik. A belföldi székhelyű ABA-k lakossági befektetőknek történő értékesítését azonban 
nem kell azon szigorúbb követelményeknek alávetni, amelyeket azokra az ABA-kra 
alkalmazunk, amelyeket más tagállamokban jegyeztek be és határon átnyúló jelleggel 
értékesítenek.

Módosítás 202
Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ezen irányelv nem szabályozza az 
ABA-kat, ezért nem zárja ki, hogy a 
tagállamok kiegészítő követelményeket 
írjanak elő vagy tartsanak fent a 
területükön bejegyzett ABA-k 
vonatkozásában. Az, hogy valamely 
tagállam kiegészítő követelményeket írhat 
elő a területén székhellyel rendelkező 
ABA-k vonatkozásában, nem zárja ki az 
ezen irányelvvel összhangban egy másik 
tagállamban engedélyezett ABAK-ok jogát 
arra, hogy hivatásos befektetőknek a 
kiegészítő követelményeket előíró 
tagállamon kívül bejegyzett ABA-kat 
forgalmazzanak, amelyek tehát nem 
tartoznak a kiegészítő követelmények 
hatálya alá és nem kell azoknak 
megfelelniük. 

(8) Ezen irányelv nem szabályozza az 
ABA-kat, ezért nem zárja ki, hogy a 
tagállamok kiegészítő követelményeket 
írjanak elő vagy tartsanak fent a 
területükön bejegyzett ABA-k 
vonatkozásában. Az ABA-kra 
alkalmazandó jogi és irányítási szabályok 
különbözőségének elismerésével az ABA 
lehet az ABAK, amennyiben az ABA felel 
a saját irányításáért. Az, hogy valamely 
tagállam kiegészítő követelményeket írhat 
elő a területén székhellyel rendelkező 
ABA-k vonatkozásában, nem zárja ki az 
ezen irányelvvel összhangban egy másik 
tagállamban engedélyezett ABAK-ok jogát 
arra, hogy hivatásos befektetőknek a 
kiegészítő követelményeket előíró 
tagállamon kívül bejegyzett ABA-kat 
forgalmazzanak, amelyek tehát nem 
tartoznak a kiegészítő követelmények 
hatálya alá és nem kell azoknak 
megfelelniük.

Or. en

Indokolás

Ez megalapozza azt az elvet, hogy az ABA-k adott esetben ABAK-ként engedélyezhetők. 
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Módosítás 203
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Ennek az irányelvnek az ABAK-okra 
vonatkozóan is magas szintű 
követelményeket kell megállapítania, de 
nem zárhatja ki, hogy a tagállamok 
kiegészítő követelményeket írjanak elő a 
területükön székhellyel rendelkező ABAK-
ok vonatkozásában, például a 
befektetővédelem biztosítása érdekében. A 
helyben székhellyel rendelkező ABAK-
okra vonatkozó kiegészítő 
követelményekre nem lehet hivatkozni az 
ezen irányelvvel összhangban másik 
tagállamban engedélyezett ABAK-okra az 
ezen irányelv által ruházott jogok 
gyakorlásának megakadályozására.

Or. en

Indokolás

Helyénvaló, hogy az irányelv minimálisan harmonizálja annak a tagállamok számára történő 
lehetővé tételét, hogy kiegészítő követelményeket írjanak elő a területükön bejegyzett ABAK-
okra, beleértve azt, hogy a felmerülő kérdésekkel időben kell foglalkozni, ami egyébként 
veszélyeztetheti a befektetővédelmet vagy a pénzügyi stabilitást.

Módosítás 204
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az Unióban székhellyel rendelkező és 
harmadik országban bejegyzett ABAK 
által kezelt ABA, amely teljesíti a 39. cikk 
megfelelő követelményeit, nem kell, hogy 
megfeleljen ezen irányelv 
követelményeinek és nem tekintendő saját 
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irányítású ABA-nak. Az ilyen ABA nem 
részesül az irányelv által létrehozott 
útlevél előnyeiből, a tagállamok azonban 
engedélyezhetik a területükön székhellyel 
rendelkező hivatásos befektetőknek, hogy 
saját kezdeményezésükre ilyen ABA-ba 
befektessenek.

Or. en

Indokolás

A Közösségen belül és kívül bejegyzett ABAK-ok közötti megfelelőségi kritériumok 
meghatározása elegendő az azonos feltételek biztosításához. Nem tűnik szükségesnek 
kiegészítő kritériumok előírása a Közösségen belül bejegyzett és harmadik országban 
bejegyzett ABAK által irányított ABA számára, amely megfelel az irányelv megfelelőségi 
követelményeinek.

Módosítás 205
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az egyéb közösségi jogi aktusok 
alkalmazásának sérelme nélkül, a 
tagállamok szigorúbb követelményeket 
írhatnak elő az ABAK-okra, ha az ABAK-
ok egy ABA-t kizárólag lakossági 
befektetőknek forgalmaznak vagy ha az 
ABAK-ok ugyanazt az ABA-t hivatásos és 
lakossági befektetőknek is forgalmazzák, 
függetlenül attól, hogy az érintett ABA 
befektetési jegyeit vagy részvényeit 
belföldön vagy határokon átnyúlóan 
forgalmazzák. Ez a két kivétel lehetővé 
teszi a tagállamoknak, hogy előírhassák a 
lakossági befektetők védelme érdekében 
általuk szükségesnek ítélt kiegészítő 
óvintézkedéseket. E lehetőség figyelembe 
veszi, hogy az ABA-k gyakran nem 
likvidek és esetükben magas a jelentős 
tőkeveszteség kockázata. Az ABA-khoz 
kapcsolódó befektetési stratégiák általában 

(9) Az egyéb uniós jogi aktusok 
alkalmazásának sérelme nélkül, a 
tagállamok szigorúbb követelményeket 
írhatnak elő az ABAK-okra, ha az ABAK-
ok egy ABA-t kizárólag lakossági 
befektetőknek forgalmaznak vagy ha az 
ABAK-ok ugyanazt az ABA-t hivatásos és 
lakossági befektetőknek is forgalmazzák, 
függetlenül attól, hogy az érintett ABA 
befektetési jegyeit vagy részvényeit 
belföldön vagy határokon átnyúlóan 
forgalmazzák. Ez a két kivétel lehetővé 
teszi a tagállamoknak, hogy előírhassák a 
lakossági befektetők védelme érdekében 
általuk szükségesnek ítélt kiegészítő 
óvintézkedéseket. E lehetőség figyelembe 
veszi, hogy az ABA-k gyakran nem 
likvidek és esetükben magas a jelentős 
tőkeveszteség kockázata. Az ABA-khoz 
kapcsolódó befektetési stratégiák általában 
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nem felelnek meg a lakossági befektetők 
befektetési profiljának és igényeinek. Ezek 
az alapok inkább a hivatásos befektetők, 
valamint az olyan befektetők számára 
alkalmasak, akik elég nagy befektetési 
portfólióval rendelkeznek az e 
befektetésekkel járó magasabb veszteségi 
kockázatok kiegyenlítéséhez. Mindamellett 
a tagállamok saját területükön 
engedélyezhetik az ABAK-ok által kezelt 
összes ABA, vagy meghatározott típusú 
ABA-k lakossági befektetőknek történő 
értékesítését. A 2004/39/EK irányelv 19. 
cikke (4) és (5) bekezdésének 
összefüggésében a tagállamoknak továbbra 
is célszerű biztosítaniuk, hogy mindig 
megfelelő óvintézkedéseket tegyenek 
akkor, ha ABA-k lakossági befektetők 
számára való forgalmazását engedélyezik. 
A 2004/39/EK irányelvvel összhangban 
engedélyezett, lakossági ügyfeleknek 
befektetési szolgáltatásokat nyújtó 
befektetési vállalkozásoknak figyelembe 
kell venniük ezeket a kiegészítő 
óvintézkedéseket annak értékelése során, 
hogy egy bizonyos ABA megfelelő és 
alkalmas-e egy adott lakossági ügyfél 
számára. Amennyiben egy tagállam saját 
területén engedélyezi az ABA-k lakossági 
befektetőknek történő értékesítését, ennek 
a lehetőségnek az ABAK székhelye 
szerinti tagállami hovatartozására tekintet 
nélkül elérhetőnek kell lennie, és minden 
kiegészítő rendelkezést 
megkülönböztetésmentes alapon kell 
alkalmazni.

nem felelnek meg a lakossági befektetők 
befektetési profiljának és igényeinek. Ezek 
az alapok inkább a hivatásos befektetők, 
valamint az olyan befektetők számára 
alkalmasak, akik elég nagy befektetési 
portfólióval rendelkeznek az e 
befektetésekkel járó magasabb veszteségi 
kockázatok kiegyenlítéséhez. Mindamellett 
a tagállamok saját területükön 
engedélyezhetik az ABAK-ok által kezelt 
összes ABA, vagy meghatározott típusú 
ABA-k lakossági befektetőknek történő 
értékesítését. Az uniós intézményeknek, 
különösen a Bizottságnak azonban meg 
kellene fontolnia, hogy külön uniós 
keretet kell-e javasolni az ABA-k uniós 
lakossági befektetők részére történő 
terjesztésére vonatkozó közös szabályok 
meghatározására. A 2004/39/EK irányelv 
19. cikke (4) és (5) bekezdésének 
összefüggésében a tagállamoknak továbbra 
is célszerű biztosítaniuk, hogy mindig 
megfelelő óvintézkedéseket tegyenek 
akkor, ha ABA-k lakossági befektetők 
számára való forgalmazását engedélyezik. 
A 2004/39/EK irányelvvel összhangban 
engedélyezett, lakossági ügyfeleknek 
befektetési szolgáltatásokat nyújtó 
befektetési vállalkozásoknak figyelembe 
kell venniük ezeket a kiegészítő 
óvintézkedéseket annak értékelése során, 
hogy egy bizonyos ABA megfelelő és 
alkalmas-e egy adott lakossági ügyfél 
számára. Amennyiben egy tagállam saját 
területén engedélyezi az ABA-k lakossági 
befektetőknek történő értékesítését, ennek 
a lehetőségnek az ABAK székhelye 
szerinti tagállami hovatartozására tekintet 
nélkül elérhetőnek kell lennie, és minden 
kiegészítő rendelkezést 
megkülönböztetésmentes alapon kell 
alkalmazni.

Or. en
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Módosítás 206
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Ez az irányelv nem zárja ki vagy 
korlátozza az ABA befektetési jegyeinek
vagy részvényeinek a befektetők által a 
tőkepiacon történő értékesítését. Az ilyen 
befektetők vagy közvetítőik az adott 
tagállam szabályainak megfelelően 
kínálhatják fel vagy bocsáthatják ki az 
ilyen részvényeket vagy befektetési 
jegyeket a tagállamban a befektetők 
számára. Amennyiben azonban az ilyen 
ajánlattétel vagy kibocsátás az ilyen ABA-
t kezelő ABAK kezdeményezése, az ilyen 
ajánlattételt vagy kibocsátást az ABAK 
által ezen irányelv alkalmazásában 
történő forgalomba hozatalnak kell 
tekinteni. 

Or. enen

Indokolás

In the secondary market, it is the investor; not the AIFM, who is the seller and markets the 
interest to be sold to potential buyers. However, the proposed Directive appears to permit 
only the AIFM of a fund to undertake the marketing of interests in a fund. The effect of the 
proposed Directive would be that, in a secondary transaction, the seller would be prevented 
from marketing to EU investors the fund interests it wishes to sell. Consequently, investment 
returns and liquidities will be driven down for European private equity investors like pension 
funds. Therefore, investors must remain free to dispose of existing investments to other 
European investors in the secondary market. It is also crucial that this Directive is 
proportionate and not overburdensome to small European funds. Keeping in mind the 
investment choices of institutional investors who represent European citizens through their 
pensions, we should narrow the scope of the Directive.
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Módosítás 207
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 2004/39/EK irányelv szerinti 
befektetési vállalkozások ügyfelei magas 
szintű védelmének biztosítása érdekében 
az ABA-k az említett irányelv 
alkalmazásában nem tekinthetők nem 
összetett pénzügyi eszköznek. Az említett 
irányelvet ezért ennek megfelelően 
módosítani kell.

törölve

Or. en

Indokolás

Egy ABA-ba történő befektetés nem összetett vagy összetett eszközként történő besorolásának 
továbbra is a pénzügyi eszközök piacairól szóló végrehajtási irányelv 38. cikkében szereplő 
kritériumok teljesítésétől függ.

Módosítás 208
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 2004/39/EK irányelv szerinti 
befektetési vállalkozások ügyfelei magas 
szintű védelmének biztosítása érdekében 
az ABA-k az említett irányelv 
alkalmazásában nem tekinthetők nem 
összetett pénzügyi eszköznek. Az említett 
irányelvet ezért ennek megfelelően 
módosítani kell.

törölve

Or. en

Indokolás

A svéd elnökség kompromisszumos javaslata által elismerteknek megfelelően nem tartjuk 
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helyénvalónak, hogy ezen irányelv felhatalmazást adjon, hogy egy ABA-t automatikusan 
összetett pénzügyi eszköznek kell tekinteni.

Módosítás 209
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 2004/39/EK irányelv szerinti 
befektetési vállalkozások ügyfelei magas 
szintű védelmének biztosítása érdekében 
az ABA-k az említett irányelv 
alkalmazásában nem tekinthetők nem 
összetett pénzügyi eszköznek. Az említett 
irányelvet ezért ennek megfelelően 
módosítani kell.

törölve

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatálya alá tartozó valamennyi ABA összetett pénzügyi eszközként való felfogása 
figyelmen kívül hagyja, hogy az irányelv a lehető legsokszínűbb alapokat öleli fel struktúra, 
kockázat és stratégia tekintetében, köztük azon erősen standardizált alapokat, amelyek az 
ÁÉKBV irányelvhez hasonló szabályokon alapulnak. Ezért nem lenne megfelelő e tekintetben 
a fűnyíró elv alkalmazása. 

Módosítás 210
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 2004/39/EK irányelv szerinti 
befektetési vállalkozások ügyfelei magas 
szintű védelmének biztosítása érdekében 
az ABA-k az említett irányelv 
alkalmazásában nem tekinthetők nem 
összetett pénzügyi eszköznek. Az említett 
irányelvet ezért ennek megfelelően 

törölve
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módosítani kell.

Or. en

Indokolás

Egy ABA-ba történő befektetés nem összetett vagy összetett eszközként történő besorolásának 
továbbra is a pénzügyi eszközök piacairól szóló végrehajtási irányelv 38. cikkében szereplő 
kritériumok teljesítésétől függ.

Módosítás 211
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 2004/39/EK irányelv szerinti 
befektetési vállalkozások ügyfelei magas 
szintű védelmének biztosítása érdekében 
az ABA-k az említett irányelv 
alkalmazásában nem tekinthetők nem 
összetett pénzügyi eszköznek. Az említett 
irányelvet ezért ennek megfelelően 
módosítani kell.

törölve

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatálya alá tartozó valamennyi ABA összetett pénzügyi eszközként való felfogása 
figyelmen kívül hagyja, hogy az irányelv a lehető legsokszínűbb alapokat öleli fel struktúra, 
kockázat és stratégia terén, köztük azon erősen standardizált alapokat, amelyek az ÁÉKBV 
irányelvhez hasonló szabályokon alapulnak. Ezért nem lenne megfelelő e tekintetben a fűnyíró 
elv alkalmazása. 
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Módosítás 212
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 2004/39/EK irányelv szerinti 
befektetési vállalkozások ügyfelei magas 
szintű védelmének biztosítása érdekében 
az ABA-k az említett irányelv 
alkalmazásában nem tekinthetők nem 
összetett pénzügyi eszköznek. Az említett 
irányelvet ezért ennek megfelelően 
módosítani kell.

törölve

Or. en

Indokolás

A (10) preambulumbekezdés szerint az ABA általában összetett pénzügyi eszközként kerül 
besorolásra. Ez ellentmond a pénzügyi eszközök piacairól szóló végrehajtási irányelv 38. 
cikkének, amely szerint alapjában véve nem tekintendők összetettnek a nyíltvégű szabályozott 
alapokban lévő részvények. Az említett irányelv rendelkezései megbízható kritériumokkal 
szolgálnak arra, hogy egy adott pénzügyi eszközt összetettként vagy nem összetettként kell 
besorolni.

Módosítás 213
Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az arányosság elvével összhangban, 
valamint a 2009/65/EK irányelvben és az 
ezen irányelvben megállapított 
engedélyezési követelmények közötti 
lényeges átfedéseket elismerve, akár az 
egyik, akár a másik irányelv értelmében 
engedélyezett alapkezelőknek jogosultnak 
kell lenniük arra, hogy a másik irányelv 
értelmében is engedélyt kapjanak, 
mindössze azzal a feltétellel, hogy 
tegyenek eleget az új engedély minden 
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vonatkozó kiegészítő követelményének. E 
tekintetben lehetőséget kell biztosítani a 
dokumentumokra vonatkozó 
kereszthivatkozásokra, amennyiben az
ezen dokumentumokban található 
információk változatlanok maradtak. A 
2009/65/EK irányelvet módosítani kell 
ugyanezen eredmény elérése érdekében.

Or. en

Indokolás

It is appropriate to acknowledge the similarities between certain of the regulatory 
requirements applying to the managers of UCITS and those envisaged by this Directive. The 
UCITS Directive already allows UCITS managers to manage ‘AIF’ under their UCITS 
Directive authorisation. To avoid imposing disproportionate costs on AIFM and supervisors 
it is therefore appropriate to enable those firms which are either already managing UCITS or 
AIF to apply for authorisation to manage both types of funds through by just demonstrating 
that they meet any additional requirements conferred by the Directives governing this 
additional activity rather than requiring them to seek complete new authorisation.

Módosítás 214
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az ABAK-ok által nyújtott kezelési 
szolgáltatások folytonosságának és 
szabályosságának biztosítása érdekében 
indokolt a minimális tőkekövetelmények 
alkalmazásáról rendelkezni. A tőke 
folyamatos rendelkezésre állásával 
kapcsolatos követelménynek fedeznie kell 
az ABAK esetleges szakmai 
felelősségvállalását minden tevékenysége 
tekintetében, beleértve az átruházott vagy 
megbízás alapján nyújtott kezelési 
szolgáltatásokat is.

(11) Az ABAK-ok által nyújtott kezelési 
szolgáltatások folytonosságának és 
szabályosságának biztosítása érdekében 
indokolt a minimális tőkekövetelmények 
alkalmazásáról rendelkezni. A tőke 
folyamatos rendelkezésre állásával 
kapcsolatos követelménynek fedeznie kell 
az ABAK esetleges szakmai 
felelősségvállalását minden tevékenysége 
tekintetében, beleértve az átruházott vagy 
megbízás alapján nyújtott kezelési 
szolgáltatásokat is. A szavatoló tőkét rövid 
távon likvid eszközökbe vagy azonnal 
készpénzre váltható eszközökbe kell 
fektetni, és nem szabad, hogy a szavatoló 
tőke spekulatív pozíciókat tartalmazzon.
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Or. en

Indokolás

Ez szükséges ahhoz, hogy a tőkekövetelménynek teljes legyen a joghatálya.

Módosítás 215
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Biztosítani kell, hogy az ABAK-ok 
kellően szilárd irányítási ellenőrző 
intézkedések betartása mellett végezzék 
tevékenységüket. Az ABAK-okat úgy kell 
irányítani és szervezni, hogy az 
összeférhetetlenségeket a lehetséges 
mértékben minimalizálni lehessen. A 
közelmúlt fejleményei kiemelik, hogy 
feltétlenül szükséges az eszközök 
megőrzésének és a kezelési feladatoknak a 
különválasztása, valamint a befektetők és 
az alapkezelők eszközeinek elkülönítése. 
Ennek érdekében az ABAK-nak 
letétkezelőt kell kijelölnie és azt meg kell 
bíznia a befektetők pénzének külön 
számlán történő könyvelésével, a pénzügyi 
eszközök megőrzésével, valamint annak 
ellenőrzésével, hogy az ABA, vagy az 
ABA nevében az ABAK szerezte-e meg 
minden más eszköz tulajdonjogát.

(12) Biztosítani kell, hogy az ABAK-ok 
kellően szilárd irányítási ellenőrző 
intézkedések betartása mellett végezzék 
tevékenységüket. Az ABAK-okat úgy kell 
irányítani és szervezni, hogy az 
összeférhetetlenségeket a lehetséges 
mértékben minimalizálni lehessen. A 
közelmúlt fejleményei kiemelik, hogy 
feltétlenül szükséges az eszközök 
megőrzésének és a kezelési feladatoknak a 
különválasztása, valamint a befektetők és 
az alapkezelők eszközeinek elkülönítése. 
Ennek érdekében az ABAK-nak 
biztosítania kell, hogy a letétkezelői 
feladatokat, azaz a befektetők pénzének 
külön számlán történő könyvelését, a 
pénzügyi eszközök megőrzését, valamint 
annak ellenőrzését, hogy az ABA, vagy az 
ABA nevében az ABAK szerezte-e meg 
minden más eszköz tulajdonjogát, 
függetlenül és kizárólag az ABA 
befektetőinek érdekeit szem előtt tartva 
végezzék el. Az említett feladatokat 
elvégezhetik letétkezelők.

Or. en

Indokolás

A letétkezelő fogalmának a létező különféle alapstruktúrákra való rákényszerítése helyett 
egyértelműen meg kell határozni a letétkezelő azon feladatait, amelyek letétkezelőre vagy más 
olyan intézményre bízhatóak, amely biztosítja a feladatok független, a befektetők érdekét 
leginkább szolgáló módon történő végrehajtását. 
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Módosítás 216
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Biztosítani kell, hogy az ABAK-ok 
kellően szilárd irányítási ellenőrző 
intézkedések betartása mellett végezzék 
tevékenységüket. Az ABAK-okat úgy kell 
irányítani és szervezni, hogy az
összeférhetetlenségeket a lehetséges 
mértékben minimalizálni lehessen. A 
közelmúlt fejleményei kiemelik, hogy 
feltétlenül szükséges az eszközök 
megőrzésének és a kezelési feladatoknak a 
különválasztása, valamint a befektetők és 
az alapkezelők eszközeinek elkülönítése. 
Ennek érdekében az ABAK-nak 
letétkezelőt kell kijelölnie és azt meg kell 
bíznia a befektetők pénzének külön 
számlán történő könyvelésével, a pénzügyi 
eszközök megőrzésével, valamint annak 
ellenőrzésével, hogy az ABA, vagy az 
ABA nevében az ABAK szerezte-e meg 
minden más eszköz tulajdonjogát.

(12) Biztosítani kell, hogy az ABAK-ok 
kellően szilárd irányítási ellenőrző 
intézkedések betartása mellett végezzék 
tevékenységüket. Az ABAK-okat úgy kell 
irányítani és szervezni, hogy az 
összeférhetetlenségeket a lehetséges 
mértékben minimalizálni lehessen. A 
közelmúlt fejleményei kiemelik, hogy 
feltétlenül szükséges az eszközök 
megőrzésének és a kezelési feladatoknak a 
különválasztása, valamint a befektetők és 
az alapkezelők eszközeinek elkülönítése. 
Ennek érdekében az ABAK-nak 
biztosítania kell egy letétkezelő kijelölését,
és azt meg kell bíznia a befektetők 
pénzének külön számlán történő 
könyvelésével, a pénzügyi eszközök 
megőrzésével, valamint annak 
ellenőrzésével, hogy az ABA, vagy az 
ABA nevében az ABAK szerezte-e meg 
minden más eszköz tulajdonjogát.

Or. en

Indokolás

Az ABAK-nak biztosítania kell, hogy ahelyett, hogy a letétkezelőt ő maga jelölné ki, az ABA 
jelölje ki azt.

Módosítás 217
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Biztosítani kell, hogy az ABAK-ok 
kellően szilárd irányítási ellenőrző 

(12) Biztosítani kell, hogy az ABAK-ok 
kellően szilárd irányítási ellenőrző 
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intézkedések betartása mellett végezzék 
tevékenységüket. Az ABAK-okat úgy kell 
irányítani és szervezni, hogy az 
összeférhetetlenségeket a lehetséges 
mértékben minimalizálni lehessen. A 
közelmúlt fejleményei kiemelik, hogy 
feltétlenül szükséges az eszközök 
megőrzésének és a kezelési feladatoknak a 
különválasztása, valamint a befektetők és 
az alapkezelők eszközeinek elkülönítése. 
Ennek érdekében az ABAK-nak 
letétkezelőt kell kijelölnie és azt meg kell 
bíznia a befektetők pénzének külön 
számlán történő könyvelésével, a pénzügyi 
eszközök megőrzésével, valamint annak 
ellenőrzésével, hogy az ABA, vagy az 
ABA nevében az ABAK szerezte-e meg 
minden más eszköz tulajdonjogát.

intézkedések betartása mellett végezzék 
tevékenységüket. Az ABAK-okat úgy kell 
irányítani és szervezni, hogy az 
összeférhetetlenségeket a lehetséges 
mértékben minimalizálni lehessen. A 
közelmúlt fejleményei kiemelik, hogy 
feltétlenül szükséges az eszközök 
megőrzésének és a kezelési feladatoknak a 
különválasztása, valamint a befektetők és 
az alapkezelők eszközeinek elkülönítése. 
Ennek érdekében az ABAK-nak 
biztosítania kell letétkezelő kijelölését és 
azt meg kell bíznia a befektetők pénzének 
külön számlán történő könyvelésével, a 
pénzügyi eszközök megőrzésével, valamint 
annak ellenőrzésével, hogy az ABA, vagy 
az ABA nevében az ABAK szerezte-e meg 
minden más eszköz tulajdonjogát. 

Or. en

Módosítás 218
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Biztosítani kell, hogy az ABAK-ok 
kellően szilárd irányítási ellenőrző 
intézkedések betartása mellett végezzék 
tevékenységüket. Az ABAK-okat úgy kell 
irányítani és szervezni, hogy az 
összeférhetetlenségeket a lehetséges 
mértékben minimalizálni lehessen. A 
közelmúlt fejleményei kiemelik, hogy 
feltétlenül szükséges az eszközök 
megőrzésének és a kezelési feladatoknak a 
különválasztása, valamint a befektetők és 
az alapkezelők eszközeinek elkülönítése. 
Ennek érdekében az ABAK-nak 
letétkezelőt kell kijelölnie és azt meg kell 
bíznia a befektetők pénzének külön 
számlán történő könyvelésével, a pénzügyi 

(12) Biztosítani kell, hogy az ABAK-ok 
kellően szilárd irányítási ellenőrző 
intézkedések betartása mellett végezzék 
tevékenységüket. Az ABAK-okat úgy kell 
irányítani és szervezni, hogy az 
összeférhetetlenségeket a lehetséges 
mértékben minimalizálni lehessen. A 
közelmúlt fejleményei kiemelik, hogy 
feltétlenül szükséges az eszközök 
megőrzésének és a kezelési feladatoknak a
különválasztása, valamint a befektetők és 
az alapkezelők eszközeinek elkülönítése. 
Noha az ABAK különböző üzleti modellek 
és többek között az eszközök megőrzésére 
vonatkozó különböző szabályok szerint 
kezeli az ABA-t, alapvető fontosságú, 
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eszközök megőrzésével, valamint annak 
ellenőrzésével, hogy az ABA, vagy az 
ABA nevében az ABAK szerezte-e meg 
minden más eszköz tulajdonjogát.

hogy az ABAK-tól független letétkezelőt 
jelöljenek ki az ABA-val kapcsolatos 
letétkezelői funkciók ellátására. A 
letétkezelő lesz felelős a befektetők 
pénzének külön számlákon történő 
könyvelésével, a pénzügyi eszközök 
megőrzésével, beleértve a megtartható 
pénzügyi eszközök birtokban tartását,
valamint annak ellenőrzésével, hogy az 
ABA, vagy az ABA nevében az ABAK 
szerezte-e meg minden más eszköz 
tulajdonjogát. A letétkezelő több ABA 
részére közös elkülönített számlát tarthat 
fenn.

Or. en

Indokolás

Az ebből következő változásokat a 17. cikk véglegesítésekor kell végrehajtani.

Módosítás 219
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Biztosítani kell, hogy az ABAK-ok 
kellően szilárd irányítási ellenőrző 
intézkedések betartása mellett végezzék 
tevékenységüket. Az ABAK-okat úgy kell 
irányítani és szervezni, hogy az 
összeférhetetlenségeket a lehetséges 
mértékben minimalizálni lehessen. A 
közelmúlt fejleményei kiemelik, hogy 
feltétlenül szükséges az eszközök 
megőrzésének és a kezelési feladatoknak a 
különválasztása, valamint a befektetők és 
az alapkezelők eszközeinek elkülönítése. 
Ennek érdekében az ABAK-nak 
letétkezelőt kell kijelölnie és azt meg kell 
bíznia a befektetők pénzének külön 
számlán történő könyvelésével, a pénzügyi 
eszközök megőrzésével, valamint annak 

(12) Biztosítani kell, hogy az ABAK-ok 
kellően szilárd irányítási ellenőrző 
intézkedések betartása mellett végezzék 
tevékenységüket. Az ABAK-okat úgy kell 
irányítani és szervezni, hogy az 
összeférhetetlenségeket a lehetséges 
mértékben minimalizálni lehessen. A 
közelmúlt fejleményei kiemelik, hogy 
feltétlenül szükséges az eszközök 
megőrzésének és a kezelési feladatoknak a 
különválasztása, valamint a befektetők és 
az alapkezelők eszközeinek elkülönítése. 
Ennek érdekében az ABAK-nak 
letétkezelőt kell kijelölnie és azt meg kell 
bíznia annak ellenőrzésével, hogy az ABA 
készpénzét megfelelően helyezik-e egy 
vagy több hitelintézetnél letétbe, a 
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ellenőrzésével, hogy az ABA, vagy az 
ABA nevében az ABAK szerezte-e meg
minden más eszköz tulajdonjogát.

pénzügyi eszközök és az azokon fennálló 
jogosultságok megőrzésével, valamint 
annak ellenőrzésével, hogy vezetik-e az 
ABA eszközei tulajdonjogának és 
hollétének jellegét és módját bemutató 
nyilvántartásokat.

Or. en

Indokolás

Az alábbi, 17. cikkre vonatkozó javaslatok kidolgozásához történő igazításhoz szükséges 
változtatások.

Módosítás 220
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Biztosítani kell, hogy az ABAK-ok 
kellően szilárd irányítási ellenőrző 
intézkedések betartása mellett végezzék 
tevékenységüket. Az ABAK-okat úgy kell 
irányítani és szervezni, hogy az 
összeférhetetlenségeket a lehetséges 
mértékben minimalizálni lehessen. A 
közelmúlt fejleményei kiemelik, hogy 
feltétlenül szükséges az eszközök 
megőrzésének és a kezelési feladatoknak a 
különválasztása, valamint a befektetők és 
az alapkezelők eszközeinek elkülönítése. 
Ennek érdekében az ABAK-nak 
letétkezelőt kell kijelölnie és azt meg kell 
bíznia a befektetők pénzének külön 
számlán történő könyvelésével, a pénzügyi 
eszközök megőrzésével, valamint annak 
ellenőrzésével, hogy az ABA, vagy az 
ABA nevében az ABAK szerezte-e meg 
minden más eszköz tulajdonjogát.

(12) Biztosítani kell, hogy az ABAK-ok 
kellően szilárd irányítási ellenőrző 
intézkedések betartása mellett végezzék 
tevékenységüket. Az ABAK-okat úgy kell 
irányítani és szervezni, hogy az 
összeférhetetlenségeket a lehetséges 
mértékben minimalizálni lehessen. A 
közelmúlt fejleményei kiemelik, hogy 
feltétlenül szükséges az eszközök 
megőrzésének és a kezelési feladatoknak a 
különválasztása, valamint a befektetők és 
az alapkezelők eszközeinek elkülönítése. 
Ennek érdekében az ABAK-nak 
letétkezelőt kell kijelölnie és azt meg kell 
bíznia a befektetők pénzének külön 
számlán történő könyvelésével, a pénzügyi 
eszközök megőrzésével, valamint annak 
ellenőrzésével, hogy az ABA, vagy az 
ABA nevében az ABAK szerezte-e meg 
minden más eszköz tulajdonjogát, továbbá 
az ABA-nak a befektetők érdekében 
történő felügyeletével.

Or. en
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Módosítás 221
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően, az ABAK-ra 
vonatkozó, a hatékony és eredményes 
javadalmazási politikákról szóló kötelező 
útmutatás kidolgozása és fenntartása 
céljából. Fontos annak biztosítása, hogy 
megfelelő koherencia legyen az ABAK-ra, 
valamint a hitelintézetekre és befektetési 
vállalkozásokra vonatkozó, a hatékony és 
eredményes javadalmazásáról szóló
rendelkezések között . Ezért ennek a 
kötelező iránymutatásnak biztosítania kell 
a 2006/48/EK irányelv V. mellékletében 
meghatározott rendelkezések 
alkalmazandó elemeinek betartását. Az 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok kidolgozásakor a Bizottságnak 
figyelembe kell vennie az Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság 
tanácsait.

Or. en

Indokolás

A G-20-ak jóváhagyták a Pénzügyi Stabilitási Testületnek (FSB) a hatékony és eredményes 
javadalmazásra vonatkozó elveit.  Az ezt figyelembe vevő uniós szabályok végrehajtására a 
tőkemegfelelésről szóló irányelv részét képező 2006/48/EK irányelv módosítása révén kerül 
majd sor. Ahhoz, hogy az EU pénzügyi szektorában biztosítsák a javadalmazási politika 
következetességét, az ABAK javadalmazási politikájára vonatkozó kötelező 
iránymutatásoknak közvetlenül a 2006/48/EK irányelvben meghatározott alkalmazandó 
elemeken kell alapulniuk. A Parlament és a Tanács megfelelő felügyeletének biztosítása 
érdekében ezen iránymutatásokat felhatalmazáson alapuló jogi aktussal kell megállapítani.
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Módosítás 222
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A 2009. szeptember 24–25-i 
pittsburghi G-20 csúcstalálkozót követő, 
vezetők által tett nyilatkozat meghatározta 
a nemzetközi konszenzust a bankok és 
egyéb, rendszerszintű jelentőséggel bíró 
pénzügyi szolgáltató cégek 
alkalmazottainak javadalmazása 
tekintetében. Az említett elveket 
alkalmazni kell az irányelv hatálya alá 
tartozó, rendszerszintű jelentőséggel bíró 
ABAK-ok megfelelő alkalmazottaira. A 
Bizottságnak e célból végrehajtási 
intézkedéseket kell elfogadnia annak 
biztosítása mellett, hogy az intézkedések 
arányosak legyenek, és azokat 
igazságosan hajtsák végre az EU-ban 
székhellyel rendelkező ABAK-ok 
versenyképességének figyelembevételével. 

Or. en

Indokolás

Jóllehet a javadalmazással való foglalkozás lehetősége vitatható, ha a javadalmazásra 
vonatkozóan bizonyos közzétételt irányoznak elő, az illetékes hatóságoknak csak a 
rendszerszintű jelentőséggel bíró ABAK-ok megfelelő személyzetének javadalmazására 
vonatkozó információkkal szabadna foglalkoznia, hogy felügyeljék a Pénzügyi Stabilitási 
Testület és a Bizottság elveinek végrehajtását. Az összehasonlítható javadalmazási politikák 
nem jelentenének előnyt az ABA befektetői számára abban az esetben, ha nincs joguk a 
visszaszerzett összegek visszafizetésére.
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Módosítás 223
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A 2009. szeptember 24–25-i 
pittsburghi G-20 csúcstalálkozót követő, 
vezetők által tett nyilatkozat meghatározta 
a nemzetközi konszenzust a bankok és 
egyéb, rendszerszintű jelentőséggel bíró 
pénzügyi szolgáltató cégek 
alkalmazottainak javadalmazása 
tekintetében. A fenti elveket arányosan 
kell alkalmazni azon ABAK-okra, 
amelyek ezen irányelv hatálya alá 
tartoznak. A javadalmazási politikákra 
nézve irányadó elvekben el kell ismerni, 
hogy az ABAK-ok a méretüknek, az 
általuk kezelt ABA méretének, belső 
szervezeti felépítésüknek, valamint
tevékenységeik jellegének, körének és 
összetettségének megfelelően eltérően 
alkalmazhatják a rendelkezéseket. Az 
ABAK-ok javadalmazási politikáira 
irányadó elveket végre lehet hajtani a 
hitelintézetek által alkalmazottól eltérő 
módon, mivel különböző üzleti 
modellekkel rendelkeznek.

Or. en

Indokolás

Az ABAK javadalmazásával kapcsolatos rendelkezéseknek összhangban kell lenniük a G-20-
ak által elfogadott elvekkel, valamint meg kell felelniük a Gauze-jelentés 7. módosításában 
arra vonatkozóan elfoglalt állásponttal, miszerint a (12a) preambulumbekezdésbe új 
megfogalmazásokat kell beépíteni. Az a feltétel, hogy ennek arányosnak kell lennie. Rendkívül 
fontos, hogy az elveknek és a végrehajtási intézkedéseknek el kell ismerniük, hogy az ABAK-
oknak és általában a vagyonkezelőknek a bankokétól és a hitelintézetekétől igen különböző és 
eltérő üzleti és javadalmazási modelljeik vannak. 
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Módosítás 224
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Annak elkerülése érdekében, hogy a 
rosszul kidolgozott javadalmazási 
rendszerek esetleg káros hatást 
gyakoroljanak az eredményes 
kockázatkezelésre és az egyes személyek 
kockázatvállalási magatartásának 
ellenőrzésére, egyértelmű kötelezettséget 
kell előírni az ABAK-ok számára arra 
vonatkozóan, hogy az általuk kezelt ABA 
kockázati profiljára szakmai 
tevékenységük révén lényeges hatást 
gyakorló alkalmazottak tekintetében a 
hatékony kockázatkezeléssel összhangban 
álló javadalmazási politikákat és 
gyakorlatokat alakítsanak ki és tartsanak 
fenn. Ezen alkalmazottak közé kell 
tartozniuk legalább a felső vezetőknek , a 
kockázatot vállaló, valamint az ellenőrző 
funkciókat ellátó alkalmazottaknak. A 
javadalmazási politikák és gyakorlatok 
értékelésével kapcsolatos felügyeleti 
konvergencia előmozdítása érdekében az 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóságnak (ESMA) gondoskodnia kell 
arról, hogy az ABAK-szektorban álljon 
rendelkezésre a hatékony és eredményes 
javadalmazási politikákról szóló 
iránymutatás. 

Or. en

Indokolás

A javadalmazási struktúrákat szabályozni kell, mivel részét képezik a hatékony 
kockázatkezelésnek.
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Módosítás 225
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Annak elkerülése érdekében, hogy a
rosszul kidolgozott javadalmazási 
rendszerek esetleg káros hatást 
gyakoroljanak az eredményes 
kockázatkezelésre és az egyes személyek 
kockázatvállalási magatartásának 
ellenőrzésére, egyértelmű kötelezettséget 
kell előírni az ABAK-ok számára arra 
vonatkozóan, hogy kockázati profiljukra 
és az általuk kezelt ABA kockázati 
profiljára szakmai tevékenységük révén 
lényeges hatást gyakorló alkalmazottak 
tekintetében a hatékony 
kockázatkezeléssel összhangban álló 
javadalmazási politikákat és gyakorlatokat 
alakítsanak ki és tartsanak fenn. Ezen 
alkalmazottak közé kell tartozniuk 
legalább a felső vezetőknek, a kockázatot 
vállaló, valamint az ellenőrző funkciókat 
ellátó alkalmazottaknak.

Or. en

Módosítás 226
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A túlzott kockázatvállalás elkerülése 
és az érdekek megfelelőbb 
összehangolásának biztosítása érdekében 
az alapkezelőknek saját pénzeszközeik 
bizonyos részét le kell kötniük az általuk 
kezelt alapokba.
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Or. en

Módosítás 227
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A Bizottságnak megfelelő 
horizontális jogalkotási javaslatot kell 
előterjesztenie, amely pontosítja a 
letétkezelők feladat- és felelősségi körét. 
Ezen irányelvet indokolt esetben a 
megfelelő időben módosítani kell.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy valóban egyenlő feltételek alakuljanak ki, a Bizottságnak horizontális 
intézkedést kell előterjesztenie a letétkezelők feladat- és felelősségi körének meghatározása 
érdekében. Ugyanezen követelményeknek kell vonatkozniuk valamennyi uniós letétkezelőre.

Módosítás 228
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az eszközök megbízható és 
tárgyilagos értékelése kulcsfontosságú a 
befektetők érdekeinek védelme 
szempontjából. A különböző ABAK-ok 
eltérő módszertanok és rendszerek alapján 
értékelik az eszközöket, attól függően, 
hogy elsődlegesen mely eszközökbe és 
piacokba eszközölnek befektetéseket. E 
különbségeket el kell ismerni, ám 
mindamellett elő kell írni, hogy az 
eszközök értékelését az ABAK-októl 

(13) Az eszközök megbízható és 
tárgyilagos értékelése kulcsfontosságú a 
befektetők érdekeinek védelme 
szempontjából. A különböző ABAK-ok 
eltérő módszertanok és rendszerek alapján 
értékelik az eszközöket, attól függően,
hogy elsődlegesen mely eszközökbe és 
piacokba eszközölnek befektetéseket. E 
különbségeket el kell ismerni. Az eszközök 
értékelésére és a nettó eszközérték 
kiszámítására vonatkozó eljárásnak 
funkcionálisan függetlennek kell lennie 
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független szereplő végezze. az ABAK-ok alapkezelési feladataitól. 
Lehetővé kell tenni, hogy szükség esetén 
az ABAK-ok az eszközök értékelését és a 
nettó eszközérték kiszámítását harmadik 
félre ruházzák át, illetve engedjék át.

Or. en

Módosítás 229
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az eszközök megbízható és 
tárgyilagos értékelése kulcsfontosságú a 
befektetők érdekeinek védelme 
szempontjából. A különböző ABAK-ok 
eltérő módszertanok és rendszerek alapján 
értékelik az eszközöket, attól függően, 
hogy elsődlegesen mely eszközökbe és 
piacokba eszközölnek befektetéseket. E 
különbségeket el kell ismerni, ám 
mindamellett elő kell írni, hogy az 
eszközök értékelését az ABAK-októl 
független szereplő végezze.

(13) Az eszközök megbízható és 
tárgyilagos értékelése kulcsfontosságú a 
befektetők érdekeinek védelme 
szempontjából. A különböző ABAK-ok 
eltérő módszertanok és rendszerek alapján 
értékelik az eszközöket, attól függően, 
hogy elsődlegesen mely eszközökbe és 
piacokba eszközölnek befektetéseket. E 
különbségeket el kell ismerni. Az eszközök 
értékelésére és a nettó eszközérték 
kiszámítására vonatkozó eljárásnak 
funkcionálisan függetlennek kell lennie 
az ABAK-ok befektetéskezelési 
feladataitól. Lehetővé kell tenni, hogy 
szükség esetén az eszközök értékelését és a 
nettó eszközérték kiszámítását a nemzeti 
joggal összhangban harmadik félre 
ruházzák át, illetve engedjék át.

Or. en

Indokolás

Az ÁÉKBV-irányelvvel és a nemzeti joggal való összehangolás. Az értékelési funkciónak 
függetlennek kell lennie az ABAK befektetéskezelési funkcióitól. A nemzeti jognak megfelelően 
az ABAK átruházhatja az értékelést egy meghatározott harmadik félre, illetve az értékelést 
átengedheti számára.
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Módosítás 230
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az eszközök megbízható és 
tárgyilagos értékelése kulcsfontosságú a 
befektetők érdekeinek védelme 
szempontjából. A különböző ABAK-ok 
eltérő módszertanok és rendszerek alapján 
értékelik az eszközöket, attól függően, 
hogy elsődlegesen mely eszközökbe és 
piacokba eszközölnek befektetéseket. E 
különbségeket el kell ismerni, ám 
mindamellett elő kell írni, hogy az 
eszközök értékelését az ABAK-októl 
független szereplő végezze.

(13) Az eszközök megbízható és 
tárgyilagos értékelése kulcsfontosságú a 
befektetők érdekeinek védelme 
szempontjából. A különböző ABAK-ok 
eltérő módszertanok és rendszerek alapján 
értékelik az eszközöket, attól függően, 
hogy elsődlegesen mely eszközökbe és 
piacokba eszközölnek befektetéseket. E 
különbségeket el kell ismerni. Az eszközök 
értékelésének és a nettó eszközérték 
kiszámításának funkcionálisan 
függetlennek kell lennie az ABAK-ok 
alapkezelési feladataitól. Lehetővé kell 
tenni, hogy szükség esetén az ABAK-ok az 
eszközök értékelését és a nettó eszközérték 
kiszámítását harmadik félre ruházzák át, 
illetve engedjék át.

Or. en

Indokolás

Lásd a 16. cikkel kapcsolatban javasolt módosításokhoz fűzött indokolást.

Módosítás 231
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az eszközök megbízható és 
tárgyilagos értékelése kulcsfontosságú a 
befektetők érdekeinek védelme 
szempontjából. A különböző ABAK-ok 
eltérő módszertanok és rendszerek alapján 
értékelik az eszközöket, attól függően, 
hogy elsődlegesen mely eszközökbe és 

(13) Az eszközök megbízható és 
tárgyilagos értékelése kulcsfontosságú a 
befektetők érdekeinek védelme 
szempontjából. A különböző ABAK-ok 
eltérő módszertanok és rendszerek alapján 
értékelik az eszközöket, attól függően, 
hogy elsődlegesen mely eszközökbe és 
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piacokba eszközölnek befektetéseket. E 
különbségeket el kell ismerni, ám 
mindamellett elő kell írni, hogy az 
eszközök értékelését az ABAK-októl 
független szereplő végezze.

piacokba eszközölnek befektetéseket. E 
különbségeket el kell ismerni, továbbá elő 
kell írni, hogy az eszközök értékelésének 
funkcionálisan függetlennek kell lennie. 
Lehetővé kell tenni, hogy az eszközök 
értékelését és a nettó eszközérték 
kiszámítását harmadik félre ruházzák át. 
Fontos, hogy az alkalmazott módszertan 
megbízható és érthető legyen. Ezért ezt 
közzé kell tenni.

Or. en

Indokolás

Mindaddig, amíg az értékelési folyamat funkcionálisan független a portfóliókezeléstől, nem 
szabad megkövetelni külső értékbecslő kinevezését. Az értékbecslő szerepénél sokkal 
fontosabb a használt módszertan megbízhatósága, ezért ezt közzé kell tenni, különösen az 
értékelési nehézségeket támasztó eszközök tekintetében.

Módosítás 232
Marta Andreasen

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az eszközök megbízható és 
tárgyilagos értékelése kulcsfontosságú a 
befektetők érdekeinek védelme 
szempontjából. A különböző ABAK-ok 
eltérő módszertanok és rendszerek alapján 
értékelik az eszközöket, attól függően, 
hogy elsődlegesen mely eszközökbe és 
piacokba eszközölnek befektetéseket. E 
különbségeket el kell ismerni, ám 
mindamellett elő kell írni, hogy az 
eszközök értékelését az ABAK-októl 
független szereplő végezze.

(13) Az eszközök megbízható és 
tárgyilagos értékelése kulcsfontosságú a 
befektetők érdekeinek védelme 
szempontjából. A különböző ABAK-ok 
eltérő módszertanok és rendszerek alapján 
értékelik az eszközöket, attól függően, 
hogy elsődlegesen mely eszközökbe és 
piacokba eszközölnek befektetéseket. E 
különbségeket el kell ismerni. Lehetővé 
kell tenni, hogy az ABAK-ok az eszközök 
értékelését és a nettó eszközérték 
kiszámítását harmadik félre ruházzák át.

Or. en

Indokolás

Szükség esetén, amennyiben a körülmények úgy kívánják, az értékeléseket már független 
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szakértők végzik. Nem szükséges minden eszköz tekintetében a független értékelés, de a 100%-
ban független értékelés megkövetelése növelni fogja az alapok költségeit és csökkenti a 
befektetők hozamát.

Módosítás 233
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az eszközök megbízható és 
tárgyilagos értékelése kulcsfontosságú a 
befektetők érdekeinek védelme 
szempontjából. A különböző ABAK-ok 
eltérő módszertanok és rendszerek alapján 
értékelik az eszközöket, attól függően, 
hogy elsődlegesen mely eszközökbe és 
piacokba eszközölnek befektetéseket. E 
különbségeket el kell ismerni, ám 
mindamellett elő kell írni, hogy az 
eszközök értékelését az ABAK-októl 
független szereplő végezze.

(13) Az eszközök megbízható és 
tárgyilagos értékelése kulcsfontosságú a 
befektetők érdekeinek védelme 
szempontjából. A különböző ABAK-ok 
eltérő módszertanok és rendszerek alapján 
értékelik az eszközöket, attól függően, 
hogy elsődlegesen mely eszközökbe és 
piacokba eszközölnek befektetéseket. E 
különbségeket el kell ismerni, ám 
mindamellett elő kell írni, hogy az ABAK-
ok értékelési eljárásokat hajtsanak végre 
az ABA-k eszközeinek megfelelő 
értékelésének biztosítása érdekében, hogy 
az ABA-k befektetési jegyei vagy 
részvényei nettó eszközértékét helyesen 
állapítsák meg.

Or. en

Indokolás

Szükségtelen azon kötelezettséget előírni, hogy az ABA-k befektetési jegyei vagy részvényei, 
illetve az ABA-k tulajdonában lévő eszközök vonatkozásában külső értékbecslőt jelöljenek ki, 
amennyiben az ABA-k befektetési jegyei vagy részvényei, illetve eszközei nyilvános 
forgalomban vannak, és így értéküket a piac határozza meg.
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Módosítás 234
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Tekintettel arra, hogy a befektetési 
stratégiáik során nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABAK-ok bizonyos feltételek 
mellett hozzájárulhatnak egyes 
rendszerszintű kockázatok vagy 
rendellenes piaci működés kialakulásához, 
különleges követelményeket kell előírni a 
bizonyos – egyes különös kockázatokat 
előidéző – módszereket alkalmazó ABAK-
ok számára. Az ilyen kockázatok 
felderítéséhez, ellenőrzéséhez és 
kezeléséhez szükséges információkat a 
Közösségen belül nem egységes módon 
gyűjtik, illetve nem osztják meg a 
tagállamok között a közösségi pénzügyi 
piacok stabilitását fenyegető kockázatok 
potenciális forrásainak feltárása érdekében. 
E helyzet orvoslása érdekében különleges 
követelményeknek kell vonatkozniuk a 
befektetési stratégiáik során 
következetesen nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABAK-okra. Az ilyen ABAK-
okat kötelezni kell a tőkeáttétel-
alkalmazásukkal és tőkeáttételi forrásaikkal 
kapcsolatos adatszolgáltatásra. Ezt az 
információt összesíteni kell és meg kell 
osztani a Közösség más hatóságaival is, 
ezáltal megkönnyítve az ilyen ABAK-ok
tőkeáttétellel végrehajtott műveletei által a 
közösségi pénzügyi rendszerre gyakorolt 
hatás kollektív elemzését és a közös 
válaszlépéseket.

(15) Tekintettel arra, hogy a tőkeáttételt 
alkalmazó ABA-k bizonyos feltételek 
mellett hozzájárulhatnak egyes 
rendszerszintű kockázatok vagy 
rendellenes piaci működés kialakulásához, 
különleges követelményeket kell előírni a 
bizonyos – egyes különös kockázatokat 
előidéző – módszereket alkalmazó ABA-k
számára. Az ilyen kockázatok 
felderítéséhez, ellenőrzéséhez és 
kezeléséhez szükséges információkat az 
Unión belül nem egységes módon gyűjtik, 
illetve nem osztják meg a tagállamok 
között az uniós pénzügyi piacok stabilitását 
fenyegető kockázatok potenciális 
forrásainak feltárása érdekében. E helyzet 
orvoslása érdekében különleges 
követelményeknek kell vonatkozniuk a 
befektetési stratégiáik során 
következetesen nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABA-kra. Az ilyen ABA-kat
kötelezni kell a tőkeáttétel-
alkalmazásukkal és tőkeáttételi forrásaikkal 
kapcsolatos adatszolgáltatásra. Ezt az 
információt összesíteni kell és meg kell 
osztani az Unió más hatóságaival is, ezáltal 
megkönnyítve az ilyen ABA-k
tőkeáttétellel végrehajtott műveletei által 
az uniós pénzügyi rendszerre gyakorolt 
hatás kollektív elemzését és a közös 
válaszlépéseket. Az Európai 
Rendszerkockázati Testület (ESRB) és az 
európai értékpapír-felügyeleti hatóság 
(ESMA) feladata lesz az ABA-k által 
keltett rendszerkockázatok nyomon 
követése.

Or. en
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Indokolás

Mivel a túlzott tőkeáttétel növeli a rendszerkockázatot, a pénzügyi stabilitás biztosításának 
érdekében új európai felügyeleti hatóságot kell felhatalmazni az ABA-k által alkalmazott 
tőkeáttétel korlátozására.

Módosítás 235
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Tekintettel arra, hogy a befektetési 
stratégiáik során nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABAK-ok bizonyos feltételek 
mellett hozzájárulhatnak egyes 
rendszerszintű kockázatok vagy 
rendellenes piaci működés kialakulásához, 
különleges követelményeket kell előírni a 
bizonyos – egyes különös kockázatokat 
előidéző – módszereket alkalmazó ABAK-
ok számára. Az ilyen kockázatok 
felderítéséhez, ellenőrzéséhez és 
kezeléséhez szükséges információkat a 
Közösségen belül nem egységes módon 
gyűjtik, illetve nem osztják meg a 
tagállamok között a közösségi pénzügyi 
piacok stabilitását fenyegető kockázatok 
potenciális forrásainak feltárása érdekében. 
E helyzet orvoslása érdekében különleges 
követelményeknek kell vonatkozniuk a 
befektetési stratégiáik során következetesen
nagymértékű tőkeáttételt alkalmazó 
ABAK-okra. Az ilyen ABAK-okat 
kötelezni kell a tőkeáttétel-
alkalmazásukkal és tőkeáttételi forrásaikkal 
kapcsolatos adatszolgáltatásra. Ezt az 
információt összesíteni kell és meg kell 
osztani a Közösség más hatóságaival is, 
ezáltal megkönnyítve az ilyen ABAK-ok 
tőkeáttétellel végrehajtott műveletei által a 
közösségi pénzügyi rendszerre gyakorolt 
hatás kollektív elemzését és a közös 
válaszlépéseket.

(15) Tekintettel arra, hogy a befektetési 
stratégiáik során nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABAK-ok bizonyos feltételek 
mellett hozzájárulhatnak egyes 
rendszerszintű kockázatok vagy 
rendellenes piaci működés kialakulásához, 
különleges jelentési követelményeket kell 
előírni a tőkeáttételt alkalmazó ABAK-ok 
számára. Az ilyen kockázatok 
felderítéséhez, ellenőrzéséhez és 
kezeléséhez szükséges információkat az 
Unión belül nem egységes módon gyűjtik, 
illetve nem osztják meg a tagállamok 
között az uniós pénzügyi piacok stabilitását 
fenyegető kockázatok potenciális 
forrásainak feltárása érdekében. E helyzet 
orvoslása érdekében különleges jelentési
követelményeknek kell vonatkozniuk a 
befektetési stratégiáik során nagymértékű 
tőkeáttételt alkalmazó ABAK-okra. Az 
ilyen ABAK-okat kötelezni kell a 
tőkeáttétel-alkalmazásukkal és tőkeáttételi 
forrásaikkal kapcsolatos adatszolgáltatásra. 
Ezt az információt a 2009/.../EK rendelet 
alapján létrehozott Európai 
Rendszerkockázati Testület (ESRB) 
irányítása alá tartozó központi 
nyilvántartásban kell összesíteni és meg 
kell osztani az Unió más hatóságaival, a 
2009/.../EK rendelet alapján létrehozott az 
európai értékpapír-felügyeleti hatósággal 
(ESMA), valamint adott esetben harmadik 
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országok illetékes hatóságaival, ezáltal 
megkönnyítve az ilyen ABAK-ok 
tőkeáttétellel végrehajtott műveletei által 
az uniós pénzügyi rendszerre gyakorolt 
hatás kollektív elemzését és a közös 
válaszlépéseket. A 2006/48/EK és a 
2006/49/EK irányelvben az ESRB 
irányítása alá tartozó központi 
nyilvántartást kell létrehozni azon bankok 
számára is, amelyek elsőrangú 
brókerszolgáltatásokat nyújtanak az ABA-
knak.

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy a potenciális rendszerkockázatokat meg lehessen ragadni, a nemzeti szinten 
összegyűjtött adatokat az ESRB irányítása alá tartozó központi nyilvántartásban kell 
összesíteni.  Ehhez kapcsolódnia kell a banki tőkekövetelményekről szóló irányelvben az 
elsőrangú brókertevékenységek számára létrehozott nyilvántartásnak.

Módosítás 236
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Tekintettel arra, hogy a befektetési 
stratégiáik során nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABAK-ok bizonyos feltételek 
mellett hozzájárulhatnak egyes 
rendszerszintű kockázatok vagy 
rendellenes piaci működés kialakulásához, 
különleges követelményeket kell előírni a 
bizonyos – egyes különös kockázatokat 
előidéző – módszereket alkalmazó ABAK-
ok számára. Az ilyen kockázatok 
felderítéséhez, ellenőrzéséhez és 
kezeléséhez szükséges információkat a 
Közösségen belül nem egységes módon 
gyűjtik, illetve nem osztják meg a 
tagállamok között a közösségi pénzügyi 
piacok stabilitását fenyegető kockázatok 

(15) Tekintettel arra, hogy egyes ABAK-ok 
az ABA szintjén tőkeáttételt 
alkalmazhatnak, és bizonyos feltételek
mellett hozzájárulhatnak egyes 
rendszerszintű kockázatok vagy 
rendellenes piaci működés kialakulásához, 
különleges követelményeket kell előírni a 
rendszerszempontból jelentős mértékben
tőkeáttételt alkalmazó ABAK-ok számára. 
Az ilyen kockázatok felderítéséhez, 
ellenőrzéséhez és kezeléséhez szükséges 
információkat az Unión belül nem 
egységes módon gyűjtik, illetve nem 
osztják meg a tagállamok között az uniós
pénzügyi piacok stabilitását fenyegető 
kockázatok potenciális forrásainak 



AM\804881HU.doc 91/171 PE439.111v02-00

HU

potenciális forrásainak feltárása érdekében. 
E helyzet orvoslása érdekében különleges 
követelményeknek kell vonatkozniuk a 
befektetési stratégiáik során 
következetesen nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABAK-okra. Az ilyen ABAK-
okat kötelezni kell a tőkeáttétel-
alkalmazásukkal és tőkeáttételi 
forrásaikkal kapcsolatos 
adatszolgáltatásra. Ezt az információt 
összesíteni kell és meg kell osztani a 
Közösség más hatóságaival is, ezáltal 
megkönnyítve az ilyen ABAK-ok 
tőkeáttétellel végrehajtott műveletei által a 
közösségi pénzügyi rendszerre gyakorolt 
hatás kollektív elemzését és a közös 
válaszlépéseket.

feltárása érdekében. E helyzet orvoslása 
érdekében különleges követelményeknek 
kell vonatkozniuk az ABA szintjén 
rendszerszempontból jelentős mértékben
tőkeáttételt alkalmazó ABAK-okra. Az 
ilyen ABAK-okat kötelezni kell a 
tőkeáttétel alkalmazásával és tőkeáttételi 
forrásokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra. 
Ezt az információt összesíteni kell és meg 
kell osztani az Unió más hatóságaival is, 
ezáltal megkönnyítve az ABAK-ok által 
kezelt ABA-k tőkeáttétellel végrehajtott 
műveletei által az uniós pénzügyi 
rendszerre gyakorolt hatás kollektív 
elemzését és a közös válaszlépéseket. Az 
illetékes hatóságoknak továbbítaniuk kell 
ezeket az információkat a 2009/…/EK 
rendelet (ESRB rendelet) értelmében 
létrehozott európai rendszerkockázati 
testületnek (ESRB) és a 2009/…/EK 
rendelet (ESMA rendelet) értelmében 
létrehozott európai értékpapír-felügyeleti 
hatóságnak (ESMA) annak érdekében, 
hogy e testületek feladataik végzése során 
felhasználják azokat.

Or. en

Módosítás 237
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Tekintettel arra, hogy a befektetési 
stratégiáik során nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABAK-ok bizonyos feltételek 
mellett hozzájárulhatnak egyes 
rendszerszintű kockázatok vagy 
rendellenes piaci működés kialakulásához, 
különleges követelményeket kell előírni a 
bizonyos – egyes különös kockázatokat 
előidéző – módszereket alkalmazó ABAK-
ok számára. Az ilyen kockázatok 

(15) Tekintettel arra, hogy egyes ABAK-ok
az ABA szintjén tőkeáttételt 
alkalmazhatnak, és bizonyos feltételek 
mellett hozzájárulhatnak egyes 
rendszerszintű kockázatok vagy 
rendellenes piaci működés kialakulásához, 
különleges követelményeket kell előírni a 
rendszerszempontból jelentős mértékben
tőkeáttételt alkalmazó ABAK-ok számára. 
Az ilyen kockázatok felderítéséhez, 
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felderítéséhez, ellenőrzéséhez és 
kezeléséhez szükséges információkat a 
Közösségen belül nem egységes módon 
gyűjtik, illetve nem osztják meg a 
tagállamok között a közösségi pénzügyi 
piacok stabilitását fenyegető kockázatok 
potenciális forrásainak feltárása érdekében. 
E helyzet orvoslása érdekében különleges 
követelményeknek kell vonatkozniuk a 
befektetési stratégiáik során 
következetesen nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABAK-okra. Az ilyen ABAK-
okat kötelezni kell a tőkeáttétel-
alkalmazásukkal és tőkeáttételi 
forrásaikkal kapcsolatos 
adatszolgáltatásra. Ezt az információt 
összesíteni kell és meg kell osztani a 
Közösség más hatóságaival is, ezáltal 
megkönnyítve az ilyen ABAK-ok 
tőkeáttétellel végrehajtott műveletei által a 
közösségi pénzügyi rendszerre gyakorolt 
hatás kollektív elemzését és a közös 
válaszlépéseket.

ellenőrzéséhez és kezeléséhez szükséges 
információkat az Unión belül nem 
egységes módon gyűjtik, illetve nem 
osztják meg a tagállamok között az uniós
pénzügyi piacok stabilitását fenyegető 
kockázatok potenciális forrásainak 
feltárása érdekében. E helyzet orvoslása 
érdekében különleges követelményeknek 
kell vonatkozniuk az ABA szintjén 
rendszerszempontból jelentős mértékben
tőkeáttételt alkalmazó ABAK-okra. Az 
ilyen ABAK-okat kötelezni kell a 
tőkeáttétel ABA-kjaikban való 
alkalmazásával és a tőkeáttételi 
forrásokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra. 
Az illetékes hatóságok által összegyűjtött
információt összesíteni kell és meg kell 
osztani az Unió más hatóságaival is, ezáltal 
megkönnyítve az ABAK-ok által kezelt 
ABA-k tőkeáttétellel végrehajtott műveletei 
által az uniós pénzügyi rendszerre 
gyakorolt hatás kollektív elemzését és a 
közös válaszlépéseket.

Or. en

Indokolás

A tőkeáttételi küszöböt a rendszerszempontból jelentős mértékű tőkeáttételnek kell jelentenie.

Módosítás 238
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Tekintettel arra, hogy a befektetési 
stratégiáik során nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABAK-ok bizonyos feltételek 
mellett hozzájárulhatnak egyes 
rendszerszintű kockázatok vagy 
rendellenes piaci működés kialakulásához, 
különleges követelményeket kell előírni a 
bizonyos – egyes különös kockázatokat 

(15) Tekintettel arra, hogy egyes ABAK-ok 
az ABA szintjén tőkeáttételt 
alkalmazhatnak, és bizonyos feltételek 
mellett hozzájárulhatnak egyes 
rendszerszintű kockázatok vagy 
rendellenes piaci működés kialakulásához, 
különleges követelményeket kell előírni a 
rendszerszempontból jelentős mértékben
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előidéző – módszereket alkalmazó ABAK-
ok számára. Az ilyen kockázatok 
felderítéséhez, ellenőrzéséhez és 
kezeléséhez szükséges információkat a 
Közösségen belül nem egységes módon 
gyűjtik, illetve nem osztják meg a 
tagállamok között a közösségi pénzügyi 
piacok stabilitását fenyegető kockázatok 
potenciális forrásainak feltárása érdekében. 
E helyzet orvoslása érdekében különleges 
követelményeknek kell vonatkozniuk a 
befektetési stratégiáik során 
következetesen nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABAK-okra. Az ilyen ABAK-
okat kötelezni kell a tőkeáttétel-
alkalmazásukkal és tőkeáttételi 
forrásaikkal kapcsolatos 
adatszolgáltatásra. Ezt az információt 
összesíteni kell és meg kell osztani a 
Közösség más hatóságaival is, ezáltal 
megkönnyítve az ilyen ABAK-ok 
tőkeáttétellel végrehajtott műveletei által a 
közösségi pénzügyi rendszerre gyakorolt 
hatás kollektív elemzését és a közös 
válaszlépéseket. 

tőkeáttételt alkalmazó ABAK-ok számára.
Az ilyen kockázatok felderítéséhez, 
ellenőrzéséhez és kezeléséhez szükséges 
információkat az Unión belül nem 
egységes módon gyűjtik, illetve nem 
osztják meg a tagállamok között az uniós
pénzügyi piacok stabilitását fenyegető 
kockázatok potenciális forrásainak 
feltárása érdekében. E helyzet orvoslása 
érdekében különleges követelményeknek 
kell vonatkozniuk az ABA szintjén 
rendszerszempontból jelentős mértékben
tőkeáttételt alkalmazó ABAK-okra. Az 
ilyen ABAK-okat kötelezni kell a 
tőkeáttétel ABA-kjaikban való 
alkalmazásával és a tőkeáttételi 
forrásokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra. 
Az illetékes hatóságok által összegyűjtött
információt összesíteni kell és meg kell 
osztani az Unió más hatóságaival is, ezáltal 
megkönnyítve az ABAK-ok által kezelt 
ABA-k tőkeáttétellel végrehajtott műveletei 
által az uniós pénzügyi rendszerre 
gyakorolt hatás kollektív elemzését és a 
közös válaszlépéseket.

Or. en

Módosítás 239
Gay Mitchell

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Tekintettel arra, hogy a befektetési 
stratégiáik során nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABAK-ok bizonyos feltételek 
mellett hozzájárulhatnak egyes 
rendszerszintű kockázatok vagy 
rendellenes piaci működés kialakulásához, 
különleges követelményeket kell előírni a 
bizonyos – egyes különös kockázatokat 
előidéző – módszereket alkalmazó ABAK-
ok számára. Az ilyen kockázatok 

(15) Tekintettel arra, hogy egyes ABAK-ok
az ABA szintjén tőkeáttételt 
alkalmazhatnak, és bizonyos feltételek 
mellett hozzájárulhatnak egyes 
rendszerszintű kockázatok vagy 
rendellenes piaci működés kialakulásához, 
különleges követelményeket kell előírni a 
rendszerszempontból jelentős mértékben
tőkeáttételt alkalmazó ABAK-ok számára. 
Az ilyen kockázatok felderítéséhez, 
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felderítéséhez, ellenőrzéséhez és 
kezeléséhez szükséges információkat a 
Közösségen belül nem egységes módon 
gyűjtik, illetve nem osztják meg a 
tagállamok között a közösségi pénzügyi 
piacok stabilitását fenyegető kockázatok 
potenciális forrásainak feltárása érdekében. 
E helyzet orvoslása érdekében különleges 
követelményeknek kell vonatkozniuk a 
befektetési stratégiáik során 
következetesen nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABAK-okra. Az ilyen ABAK-
okat kötelezni kell a tőkeáttétel-
alkalmazásukkal és tőkeáttételi 
forrásaikkal kapcsolatos 
adatszolgáltatásra. Ezt az információt 
összesíteni kell és meg kell osztani a 
Közösség más hatóságaival is, ezáltal 
megkönnyítve az ilyen ABAK-ok 
tőkeáttétellel végrehajtott műveletei által a 
közösségi pénzügyi rendszerre gyakorolt 
hatás kollektív elemzését és a közös 
válaszlépéseket.

ellenőrzéséhez és kezeléséhez szükséges 
információkat az Unión belül nem 
egységes módon gyűjtik, illetve nem 
osztják meg a tagállamok között az uniós
pénzügyi piacok stabilitását fenyegető 
kockázatok potenciális forrásainak 
feltárása érdekében. E helyzet orvoslása 
érdekében különleges követelményeknek 
kell vonatkozniuk az ABA szintjén 
rendszerszempontból jelentős mértékben
tőkeáttételt alkalmazó ABAK-okra. Az 
ilyen ABAK-okat kötelezni kell a 
tőkeáttétel ABA-kjaikban való 
alkalmazásával és a tőkeáttételi 
forrásokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra.
Az illetékes hatóságok által összegyűjtött
információt összesíteni kell és meg kell 
osztani az Unió más hatóságaival is, ezáltal 
megkönnyítve az ABAK-ok által kezelt 
ABA-k tőkeáttétellel végrehajtott műveletei 
által az uniós pénzügyi rendszerre 
gyakorolt hatás kollektív elemzését és a 
közös válaszlépéseket. 

Or. en

Indokolás

Úgy gondolom, hogy az irányelv nem kötelezheti az ABAK-okat arra, hogy bizonyos 
tőkeáttételi küszöböt határozzanak meg, ahogy azt a Gauzès-jelentés indítványozza (11. 
módosítás). Alapjában véve ez a módosítás a svéd kompromisszumos elnökségi javaslatot 
követi.

Módosítás 240
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Tekintettel a pénzügyi stabilitás és a 
rendszerkockázatok visszaszorításának 
általános célkitűzésére, külön figyelmet 
kell fordítani az olyan pénzügyi 
intézményekre, mint például a kölcsönt 
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nyújtó intézmények és az elsőrangú 
brókerek, amelyek az ABA-k legfontosabb 
partnerei, valamint aktívan részt vesznek 
a kockázati folyamatok létrehozásában.  
Ezen intézményeknek azonkívül, hogy 
teljesítik adatszolgáltatási 
kötelezettségeiket az illetékes hatóságok 
felé, az ABA-kkal való kapcsolataiktól 
függően bizonyos tőkekövetelményeknek 
is meg kell felelniük az általuk előidézett 
kockázat tekintetében. Továbbá a 
megfelelő jogalkotási szövegekben 
sürgősen foglalkozni kell az 
összeférhetetlenség azon esetével, amikor 
ezek az intézmények maguk is ABA-t 
működtetnek amellett, hogy ügyfeleiknek 
szolgáltatásokat nyújtanak.

Or. en

Módosítás 241
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Szigorúan ellenőrizni kell a 
befektetési stratégiáikban módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt alkalmazó 
ABAK-oknak nyújtott finanszírozást. E 
célból különleges koordinációt kell 
bevezetni az ESMA és az EBA között az e 
tevékenységekben részt vevő pénzügyi 
intézmények által az ilyen ABAK-oknak 
nyújtott finanszírozás mértékének nyomon 
követése érdekében.

Or. en
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Módosítás 242
Jean-Paul Gauzes

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Szigorúan ellenőrizni kell a 
befektetési stratégiáikban módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt alkalmazó 
ABAK-oknak nyújtott finanszírozást. E 
célból különleges koordinációt kell 
bevezetni az ESMA és az EBA között az 
említett tevékenységekben részt vevő 
pénzügyi intézmények által az ilyen 
ABAK-oknak nyújtott finanszírozás 
mértékének nyomon követése érdekében.

Or. en

Módosítás 243
Enikő Győri

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A befektetési stratégiáikban 
nagymértékű tőkeáttételt alkalmazó 
bizonyos ABA-k által előidézett likviditási 
problémák, valamint ennek 
továbbgyűrűző hatásai hozzájárultak a 
pénzügyi rendszerkockázat 
kialakulásához.  Ennek különös 
jelentősége van a nyíltvégű befektetési 
alapok szempontjából, amelyek esetében 
valamely alappal szembeni esetleges 
befektetői roham könnyen 
megváltoztathatja az adott ágazat többi 
piaci szereplőjének kötelezettségeit.

Or. en
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Indokolás

A nyíltvégű alapok esetében a rendszerkockázat jelentős részét a likviditási kockázat teszi ki a 
csordaeffektus előfordulásának nagy valószínűsége miatt, aminek következtében az árak egy 
irányba mozdulnak el. Ezért a Bizottságot nyomatékosan sürgetjük olyan végrehajtási
intézkedések beterjesztésére, melyek kezelik az ABA-k működése által felvetett, likviditással 
kapcsolatos kérdéseket.

Módosítás 244
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az ABAK-ok magas szintű
tőkeáttételre alapozott tevékenységei káros 
hatással lehetnek a pénzügyi piacok 
stabilitására és hatékonyságára. 
Szükségesnek tűnik lehetővé tenni a 
Bizottság számára, hogy korlátozza az 
ABAK-ok által alkalmazható tőkeáttétel 
szintjét, különösen azokban az esetekben, 
amikor az ABAK-ok rendszeresen magas 
szintű tőkeáttételt alkalmaznak. A 
tőkeáttétel legmagasabb szintjére 
vonatkozó korlátok meghatározásánál 
figyelembe kell venni a tőkeáttétel forrását 
és az ABAK által alkalmazott stratégiákat. 
Figyelembe kell venni továbbá, hogy a 
legtöbb magas szintű tőkeáttételt 
alkalmazó ABAK alapvetően dinamikusan 
kezeli a tőkeáttételeket. E tekintetben a 
tőkeáttételi korlátokat például olyan 
küszöbértékként lehetne meghatározni, 
amelyet semmilyen időpontban nem 
szabadna túllépni, vagy pedig egy adott 
időszak (hónap vagy negyedév) átlagos 
tőkeáttételi szintjére vonatkozó korlátként.

(16) Az ABA-k tőkeáttételre alapozott 
tevékenységei káros hatással lehetnek a 
pénzügyi piacok stabilitására és 
hatékonyságára. Szükségesnek tűnik 
lehetővé tenni az európai értékpapír-
felügyeleti hatóság (ESMA) számára hogy 
korlátozza az ABA-k által alkalmazható 
tőkeáttétel szintjét. A tőkeáttétel 
legmagasabb szintjére vonatkozó korlátok 
meghatározásánál figyelembe kell venni a 
tőkeáttétel forrását és az ABA által 
alkalmazott stratégiákat. Figyelembe kell 
venni továbbá, hogy a legtöbb, tőkeáttételt 
alkalmazó ABA alapvetően dinamikusan 
kezeli a tőkeáttételeket. E tekintetben a 
tőkeáttételi korlátokat például olyan 
küszöbértékként lehetne meghatározni, 
amelyet semmilyen időpontban nem 
szabadna túllépni, vagy pedig egy adott 
időszak (hónap vagy negyedév) átlagos 
tőkeáttételi szintjére vonatkozó korlátként. 
A Bizottságnak biztosítania kell, hogy a 
tőkeáttételt alkalmazó ABA-kra 
vonatkozó, ezen irányelvben 
meghatározott követelmények valamennyi 
alapra vonatkozzanak, beleértve az 
ÁÉKBV-alapokat, amelyek az uniós 
pénzügyi piacokon való befektetéshez
alkalmaznak tőkeáttételt.
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Or. en

Indokolás

Az ESMA számára lehetővé kell tenni, hogy az ABAK-ok által alkalmazott tőkeáttételre 
vonatkozóan küszöbértékeket írjon elő.

Módosítás 245
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az ABAK-ok magas szintű 
tőkeáttételre alapozott tevékenységei káros 
hatással lehetnek a pénzügyi piacok 
stabilitására és hatékonyságára. 
Szükségesnek tűnik lehetővé tenni a 
Bizottság számára, hogy korlátozza az 
ABAK-ok által alkalmazható tőkeáttétel 
szintjét, különösen azokban az esetekben, 
amikor az ABAK-ok rendszeresen magas 
szintű tőkeáttételt alkalmaznak. A 
tőkeáttétel legmagasabb szintjére 
vonatkozó korlátok meghatározásánál 
figyelembe kell venni a tőkeáttétel forrását 
és az ABAK által alkalmazott stratégiákat. 
Figyelembe kell venni továbbá, hogy a
legtöbb magas szintű tőkeáttételt 
alkalmazó ABAK alapvetően dinamikusan 
kezeli a tőkeáttételeket. E tekintetben a 
tőkeáttételi korlátokat például olyan 
küszöbértékként lehetne meghatározni, 
amelyet semmilyen időpontban nem 
szabadna túllépni, vagy pedig egy adott 
időszak (hónap vagy negyedév) átlagos 
tőkeáttételi szintjére vonatkozó korlátként.

(16) Az ABAK-ok magas szintű 
tőkeáttételre alapozott tevékenységei káros 
hatással lehetnek a pénzügyi piacok 
stabilitására és hatékonyságára. A 
tőkeáttétel nehezen meghatározható 
fogalom. Az ABAK-ok székhely szerinti 
tagállama illetékes hatóságainak azonban 
lehetővé kell tenni, hogy korlátozzák az 
ABAK-ok által rendkívüli piaci nyomás 
esetén alkalmazható tőkeáttétel szintjét. A 
tagállamoknak tájékoztatniuk kell az 
európai értékpapír-felügyeleti hatóságot 
(ESMA) és a Bizottságot az ilyen 
intézkedésekről.

Or. en
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Módosítás 246
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az ABAK-ok magas szintű 
tőkeáttételre alapozott tevékenységei káros 
hatással lehetnek a pénzügyi piacok 
stabilitására és hatékonyságára.
Szükségesnek tűnik lehetővé tenni a 
Bizottság számára, hogy korlátozza az 
ABAK-ok által alkalmazható tőkeáttétel 
szintjét, különösen azokban az esetekben, 
amikor az ABAK-ok rendszeresen magas 
szintű tőkeáttételt alkalmaznak. A 
tőkeáttétel legmagasabb szintjére 
vonatkozó korlátok meghatározásánál
figyelembe kell venni a tőkeáttétel forrását 
és az ABAK által alkalmazott stratégiákat. 
Figyelembe kell venni továbbá, hogy a 
legtöbb magas szintű tőkeáttételt 
alkalmazó ABAK alapvetően dinamikusan 
kezeli a tőkeáttételeket. E tekintetben a 
tőkeáttételi korlátokat például olyan 
küszöbértékként lehetne meghatározni, 
amelyet semmilyen időpontban nem 
szabadna túllépni, vagy pedig egy adott 
időszak (hónap vagy negyedév) átlagos 
tőkeáttételi szintjére vonatkozó korlátként.

(16) Szükségesnek tűnik lehetővé tenni az 
ABAK-ok székhely szerinti tagállama 
illetékes hatóságainak számára, hogy 
korlátozzák az ABAK-ok által az ABA-
ban alkalmazható tőkeáttétel szintjét, 
amennyiben a pénzügyi rendszer 
stabilitását és integritását veszély 
fenyegetheti. Az említett korlátoknak
figyelembe kell venniük a tőkeáttétel 
forrását és az ABAK által alkalmazott 
stratégiákat, valamint az ABA 
működésének piaci feltételeit. Figyelembe 
kell venni továbbá, hogy a legtöbb, az 
ABA-ban magas szintű tőkeáttételt 
alkalmazó ABAK alapvetően dinamikusan 
kezeli a tőkeáttételeket, valamint 
figyelembe kell venni a lehetséges 
prociklikus hatásokat.

Or. en

Indokolás

It is appropriate to provide supervisors with the ability to use a range of regulatory tools, 
including limits on leverage, to deal with issues of financial stability. National supervisors 
should understand their local financial markets and the key players operating in them and 
therefore are in a better position to identify emerging issues of regulatory concerns (including 
through the disclosure requirements envisaged in the Directive) and to take timely action to 
deal with these issues. It is therefore appropriate to provide national supervisors rather than 
the Commission with the power to impose targeted limits of the leverage that AIFM can 
employ where these limits are necessary to deal with financial stability concerns. There may 
be circumstances however where it is appropriate for limits to be applied on a wider level and 
therefore to acknowledge the role envisaged for the European Systemic Risk Board (ESRB) 
and European Securities and Markets Authority (ESMA). It is therefore necessary to require 
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that national supervisors report the use of supervisory tools of this type to these institutions to 
enable them to perform an oversight role.

Módosítás 247
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az ABAK-ok magas szintű 
tőkeáttételre alapozott tevékenységei káros 
hatással lehetnek a pénzügyi piacok 
stabilitására és hatékonyságára.
Szükségesnek tűnik lehetővé tenni a 
Bizottság számára, hogy korlátozza az 
ABAK-ok által alkalmazható tőkeáttétel 
szintjét, különösen azokban az esetekben, 
amikor az ABAK-ok rendszeresen magas 
szintű tőkeáttételt alkalmaznak. A 
tőkeáttétel legmagasabb szintjére 
vonatkozó korlátok meghatározásánál 
figyelembe kell venni a tőkeáttétel forrását 
és az ABAK által alkalmazott stratégiákat. 
Figyelembe kell venni továbbá, hogy a 
legtöbb magas szintű tőkeáttételt 
alkalmazó ABAK alapvetően dinamikusan 
kezeli a tőkeáttételeket. E tekintetben a 
tőkeáttételi korlátokat például olyan 
küszöbértékként lehetne meghatározni, 
amelyet semmilyen időpontban nem 
szabadna túllépni, vagy pedig egy adott 
időszak (hónap vagy negyedév) átlagos 
tőkeáttételi szintjére vonatkozó korlátként. 

(16) Szükségesnek tűnik lehetővé tenni az 
ABAK-ok székhely szerinti tagállama 
illetékes hatóságainak számára, hogy 
korlátozza az ABAK-ok által az ABA-ban
alkalmazható tőkeáttétel szintjét, 
amennyiben a pénzügyi rendszer 
stabilitását és integritását veszély 
fenyegetheti. Az említett korlátoknak
figyelembe kell venniük a tőkeáttétel 
forrását és az ABAK által alkalmazott 
stratégiákat, valamint az ABA 
működésének piaci feltételeit. Figyelembe 
kell venni továbbá, hogy a legtöbb, az 
ABA-ban magas szintű tőkeáttételt 
alkalmazó ABAK alapvetően dinamikusan 
kezeli a tőkeáttételeket, valamint 
figyelembe kell venni a lehetséges 
prociklikus hatásokat.

Or. en
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Módosítás 248
Gay Mitchell

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az ABAK-ok magas szintű 
tőkeáttételre alapozott tevékenységei 
káros hatással lehetnek a pénzügyi 
piacok stabilitására és hatékonyságára.
Szükségesnek tűnik lehetővé tenni a 
Bizottság számára, hogy korlátozza az 
ABAK-ok által alkalmazható tőkeáttétel 
szintjét, különösen azokban az esetekben, 
amikor az ABAK-ok rendszeresen magas 
szintű tőkeáttételt alkalmaznak. A 
tőkeáttétel legmagasabb szintjére 
vonatkozó korlátok meghatározásánál
figyelembe kell venni a tőkeáttétel 
forrását és az ABAK által alkalmazott 
stratégiákat. Figyelembe kell venni 
továbbá, hogy a legtöbb magas szintű
tőkeáttételt alkalmazó ABAK alapvetően 
dinamikusan kezeli a tőkeáttételeket. E 
tekintetben a tőkeáttételi korlátokat 
például olyan küszöbértékként lehetne 
meghatározni, amelyet semmilyen 
időpontban nem szabadna túllépni, vagy 
pedig egy adott időszak (hónap vagy 
negyedév) átlagos tőkeáttételi szintjére 
vonatkozó korlátként.

(16) Szükségesnek tűnik lehetővé tenni az 
ABAK-ok székhely szerinti tagállama 
illetékes hatóságainak számára, hogy 
korlátozza az ABAK-ok által az ABA-ban
alkalmazható tőkeáttétel szintjét, 
amennyiben a pénzügyi rendszer 
stabilitását és integritását veszély 
fenyegetheti. Az említett korlátoknak
figyelembe kell venniük a tőkeáttétel 
forrását és az ABAK által alkalmazott 
stratégiákat, valamint az ABA 
működésének piaci feltételeit. Figyelembe 
kell venni továbbá, hogy a legtöbb, az 
ABA-ban magas szintű tőkeáttételt 
alkalmazó ABAK alapvetően dinamikusan 
kezeli a tőkeáttételeket, valamint 
figyelembe kell venni a lehetséges 
prociklikus hatásokat.

Or. en

Indokolás

A Bizottság várhatóan nem fog rendelkezni a korlátozások meghatározásához szükséges 
hatáskörrel, és az ilyen hatáskör károsan befolyásolná a piac iránti bizalmat, valamint a piaci 
zavarok idején hozzájárulhatna az instabilitás kialakulásához.  Ez a módosítás a svéd 
kompromisszumos elnökségi javaslatot követi.
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Módosítás 249
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A fedezetlen eladás általánosan 
elterjedt, az ABAK-ok és más piaci 
szereplők által széles körben alkalmazott 
piaci gyakorlat. Bár időnként hasznos 
szerepet játszik a piaci likviditás 
fenntartásában, magasabb volatilitásúvá 
is teheti a piacokat, továbbá prociklikus 
hatásai miatt része van azok 
destabilizációjában. A fedezetlen eladás 
kedvezőtlen piaci változások 
felgyorsításában játszott szerepe régóta 
bizonyított, valahányszor bekövetkezik a 
pénzügyi piacok válsága. Ezenkívül a 
fedezetlen eladás ösztönözheti a valótlan 
híresztelések elterjedését a piaci esés 
idején való nyereségszerzés céljából. Mivel 
a piacok szabályos működése és 
integritása alapvető fontosságú a hosszú 
távú befektetők bizalmának helyreállítása 
szempontjából, akik rendkívül fontos 
szerepet játszanak a gazdaság 
finanszírozásában, és mivel a pénzügyi 
piacok integrációja közös gyakorlatok 
alkalmazását teszi szükségessé az Európai 
Unióban a legkedvezőbb szabályozás 
kiválogatásának elkerülése érdekében a 
bennfentes kereskedelemről és a piaci 
manipulációról (piaci visszaélés) szóló, 
2003. január 28-i 2003/6/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet 
módosítani kell, hogy szabályozási keretet 
írjon elő a fedezetlen eladásokra 
vonatkozóan, és a spekulatív fedezetlen 
eladást meg kell tiltania.  A szabályok 
kialakításakor, majd kiigazításakor a 
Bizottságnak tekintetbe kell vennie az 
Egyesült Államokban alkalmazott 
rendelkezéseket annak érdekében, hogy az 
Atlanti-óceán mindkét partján közös 
előírások jöjjenek létre, ezáltal elősegítve 
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a globális pénzügyi piacok szabályos 
működését.

Or. en

Indokolás

The report on short selling issued by the Committee of European Securities Regulators on 8 
July 2009 confines its analysis and proposals to the issue of transparency and does not 
address questions of trading procedures, settlement cycles or sanctions for non-compliance 
with rules and regulations. As a result, the procedures and rules on short selling are 
inadequate or non existent at the European Union level and the few measures that exist vary 
greatly between the various Member States. This contrasts sharply with the stringent 
regulatory measures introduced in the United States, especially on 14 and 15 October 2008, 
by the Securities and Exchange Commission to regulate short selling. It is therefore time to 
adopt an appropriate regulatory framework at the EU level.

Módosítás 250
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Biztosítani kell, hogy a fedezetlen 
eladással foglalkozó valamennyi piaci 
szereplőre azonos követelmények 
vonatkozzanak. E célból a Bizottságnak 
horizontális intézkedést kell 
indítványoznia az ABAK-ok és a 
fedezetlen eladásokat alkalmazó egyéb 
szereplők közötti egyenlő feltételek 
biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

Bizonyos, jogszerű, fedezeti alapokkal foglalkozó társaságok alkalmazhatnak spekulatív 
fedezet nélküli eladást. Horizontális szinten intézkedést kell tenni az egyenlő feltételek 
biztosítása és a szabályozási arbitrázs elkerülése érdekében.
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Módosítás 251
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Uniós szinten horizontális 
intézkedést kell elfogadni, amely tiltja az 
Unió területén a spekulatív fedezetlen 
eladást, valamint foglalkozik a pénzügyi 
piacokon végrehajtott fedezetlen eladások 
általános kérdéseivel.

Or. en

Indokolás

Az a véleménye, hogy a spekulatív fedezetlen eladást egyáltalán nem szabad engedélyezni, és 
hogy horizontális szinten kell foglalkozni a fedezetlen eladások kérdésével a Közösségen 
belüli egyenlő feltételek biztosítása érdekében.

Módosítás 252
Jean-Paul Gauzes

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A fedezetlen eladás fontos szerepet 
játszik a pénzügyi piacok működésében, és 
törvényes befektetési technika. Ennek 
ellenére aggodalmat kelt, hogy főként 
szélsőséges piaci feltételek mellett a 
fedezetlen eladás piaci zavarokhoz 
járulhat hozzá. Ezért a fedezetlen 
eladásnak harmonizált szabályozási 
keretben kell működnie annak érdekében, 
hogy csökkentse azt a potenciális 
destabilizáló hatást, amelyet okozhat. 
Ebben a vonatkozásban a Bizottságnak 
horizontális eszközt kell elfogadnia annak 
érdekében, hogy az uniós jogszabályokban 
elkerüljük a következetlenségeket és 



AM\804881HU.doc 105/171 PE439.111v02-00

HU

egyenlő feltételeket teremtsünk.

Or. en

Módosítás 253
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A fedezetlen eladás fontos szerepet 
játszik a pénzügyi piacok működésében, és 
törvényes befektetési technika. Ennek 
ellenére aggodalmat kelt, hogy főként 
szélsőséges piaci feltételek mellett a 
fedezetlen eladás piaci zavarokhoz 
járulhat hozzá. Ezért a fedezetlen 
eladásnak harmonizált szabályozási 
keretben kell működnie annak érdekében, 
hogy csökkentse azt a potenciális 
destabilizáló hatást, amelyet okozhat.

Or. en

Indokolás

A CESR által elérni kívánt célkitűzéssel és az általa elvégzett munkával összhangban 
helyénvaló egy minden érintett pénzpiaci kereskedőre érvényes külön jogszabályban a 
fedezetlen eladásokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó, átfogó harmonizált 
szabályozási keretet bevezetni.

Módosítás 254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) Az Európai Központi Bank és a 
Jacques De Larosière által vezetett, 
pénzügyi felügyelettel foglalkozó magas 
szintű munkacsoport javaslatot tett egy 
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globális hitelnyilvántartás létrehozására. 
Az összes kereskedelmi pozíciót 
tartalmazó globális hitelnyilvántartás 
létrehozásának elő kell segítenie a hitelek 
és a partnerek által jelentett 
kockázatokból, valamint a pénzügyi 
piacokon tapasztalható csordaeffektusból 
és híresztelésekből származó 
rendszerkockázatok felismerését.  Tehát a 
CESR-nek létre kell hoznia egy 
nyilvántartást, és az ABAK-okkal 
kapcsolatban összegyűjtött valamennyi 
adatot ott kell tárolni.

Or. en

Módosítás 255
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
16 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16c) Az ABAK-ok, valamint más piaci 
szereplők helytelen eljárása bizonyos 
technikák, például titkos felvásárlások 
vagy érvénytelen szavazás alkalmazása 
révén destabilizáló hatást gyakorolhat az 
uniós piacokra. A titkos felvásárlások 
megfékezése érdekében egy megfelelő 
adatszolgáltatási rendszernek 
tartalmaznia kell a közvetlen tulajdonosi 
részvények tekintetében szavazati jog 
alapján szerzett közvetlen részesedést, 
valamint a derivatívákkal folytatott 
ügyletek, illetve újonnan kibocsátott 
részvények megszerzéséhez jogot biztosító 
pénzügyi eszközök révén szerzett közvetett 
részesedést. Az érvénytelen szavazás 
gyakorlatát be kell tiltani, mivel hátrányos 
a vállalkozások és a piacok 
szempontjából. Ezzel összefüggésben a 
Bizottságnak felül kell vizsgálnia a 
szabályozott piacra bevezetett értékpapírok 
kibocsátóival kapcsolatos információkra 
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vonatkozó átláthatósági követelmények 
harmonizációjáról szóló, 2004. december 
15-i 2004/109/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvet1, a szabályozott piacra 
bevezetett értékpapírok kibocsátóival 
kapcsolatos információkra vonatkozó 
átláthatósági követelmények 
harmonizációjáról szóló 2004/109/EK 
irányelv egyes rendelkezéseinek 
végrehajtására irányadó részletes 
szabályok megállapításáról, szóló, 2007. 
március 8-i 2007/14/EK bizottsági 
irányelvet2, valamint az egyes részvényesi 
jogoknak a tőzsdén jegyzett társaságokban 
való gyakorlásáról szóló, 2007. július 11-i 
2007/36/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet3.
HL L 390., 2004.12.31., 38. o.
2 HL L 69., 2007.3.9., 27. o.
3 HL L 184., 2007.7.11., 17. o.

Or. en

Módosítás 256
Jean-Paul Gauzes

Irányelvre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) A Bizottságnak meg kell fontolnia 
egy európai zártkörű kibocsátási rendszer 
kidolgozását.

Or. en
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Módosítás 257
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Szükséges annak biztosítása, hogy az 
ABAK minden olyan társaság számára, 
amely felett ellenőrzést vagy meghatározó 
befolyást gyakorolhat, megadja az ahhoz 
szükséges információkat, hogy a társaság 
értékelni tudja, rövid- és középtávon 
milyen hatást gyakorolhat ez a 
meghatározó befolyás a társaság gazdasági 
és társadalmi helyzetére. E célból 
különleges követelményeknek kell 
vonatkozniuk az olyan ABA-kat kezelő 
ABAK-okra, amelyek helyzetükből 
adódóan meghatározó befolyást 
gyakorolhatnak valamely, a tőzsdén 
jegyzett vagy nem jegyzett társaság felett, 
különösen az ilyen helyzet bejelentése 
tekintetében, valamint annak érdekében, 
hogy az ABAK-ok a társaság és a többi 
tulajdonos tudomására hozzák az 
ellenőrzött társaságban jövőbeni üzleti 
fejlődésével, és más tervezett 
változtatásaival kapcsolatos szándékaikat.
Az ellenőrzött társasággal kapcsolatos 
átláthatóság biztosítása érdekében fokozott 
jelentési kötelezettségek alkalmazandók. 
Az érintett ABA-k éves jelentéseit ki kell 
egészíteni az adott befektetéstípusra és az 
ellenőrzött társaságra vonatkozó konkrét 
információkkal.

(17) Szükséges annak biztosítása, hogy az 
ABAK minden olyan társaság számára, 
amely felett ellenőrzést vagy meghatározó 
befolyást gyakorolhat, megadja az ahhoz 
szükséges információkat, hogy a társaság 
értékelni tudja, rövid- és középtávon 
milyen hatást gyakorolhat ez a 
meghatározó befolyás a társaság gazdasági 
és társadalmi helyzetére. E célból 
különleges követelményeknek kell 
vonatkozniuk az olyan ABA-kat kezelő 
ABAK-okra, amelyek helyzetükből 
adódóan meghatározó befolyást 
gyakorolhatnak valamely, a tőzsdén nem 
jegyzett társaság felett. Az ellenőrzött 
társasággal kapcsolatos átláthatóság 
biztosítása érdekében fokozott jelentési 
kötelezettségek alkalmazandók.

Or. en

Indokolás

A javasolt átláthatósági követelmények túlzóak, és azoknak ésszerűbbnek és 
kiegyensúlyozottabbnak kell lenniük. 
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Módosítás 258
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szükséges annak biztosítása, hogy az 
ABAK minden olyan társaság számára, 
amely felett ellenőrzést vagy meghatározó
befolyást gyakorolhat, megadja az ahhoz 
szükséges információkat, hogy a társaság 
értékelni tudja, rövid- és középtávon 
milyen hatást gyakorolhat ez a 
meghatározó befolyás a társaság gazdasági 
és társadalmi helyzetére. E célból 
különleges követelményeknek kell 
vonatkozniuk az olyan ABA-kat kezelő 
ABAK-okra, amelyek helyzetükből 
adódóan meghatározó befolyást 
gyakorolhatnak valamely, a tőzsdén 
jegyzett vagy nem jegyzett társaság felett, 
különösen az ilyen helyzet bejelentése 
tekintetében, valamint annak érdekében, 
hogy az ABAK-ok a társaság és a többi 
tulajdonos tudomására hozzák az 
ellenőrzött társaságban jövőbeni üzleti 
fejlődésével, és más tervezett 
változtatásaival kapcsolatos szándékaikat. 
Az ellenőrzött társasággal kapcsolatos 
átláthatóság biztosítása érdekében fokozott 
jelentési kötelezettségek alkalmazandók. 
Az érintett ABA-k éves jelentéseit ki kell 
egészíteni az adott befektetéstípusra és az 
ellenőrzött társaságra vonatkozó konkrét 
információkkal.

Szükséges annak biztosítása, hogy az 
ABAK minden olyan társaság számára, 
amely felett ellenőrzést vagy jelentős
befolyást gyakorolhat, megadja az ahhoz 
szükséges információkat, hogy a társaság 
értékelni tudja, rövid- és középtávon 
milyen hatást gyakorolhat ez a 
meghatározó befolyás a társaság gazdasági 
és társadalmi helyzetére. E célból 
különleges követelményeknek kell 
vonatkozniuk az olyan ABA-kat kezelő 
ABAK-okra, amelyek helyzetükből 
adódóan meghatározó befolyást 
gyakorolhatnak valamely, a tőzsdén 
jegyzett vagy nem jegyzett társaság felett, 
különösen az ilyen helyzet bejelentése 
tekintetében, valamint annak érdekében, 
hogy az ABA-k a társaság és a többi 
tulajdonos tudomására hozzák az 
ellenőrzött társaságban jövőbeni üzleti 
fejlődésével, és más tervezett 
változtatásaival kapcsolatos szándékaikat. 
Az ellenőrzött társasággal kapcsolatos 
átláthatóság biztosítása érdekében fokozott 
jelentési kötelezettségek alkalmazandók. 
Az érintett ABA-k éves jelentéseit ki kell 
egészíteni az adott befektetéstípusra és az 
ellenőrzött társaságra vonatkozó konkrét 
információkkal. A Bizottságnak 
biztosítania kell, hogy az azon ABA-kal 
kapcsolatos, ezen irányelvben 
meghatározott követelmények, amelyek 
ellenőrzést vagy meghatározó befolyást 
gyakorolnak az Unióban székhellyel 
rendelkező vállalkozások felett, minden 
alapra, többek között az ÁÉKBV-alapokra 
vonatkozzon, amelyek az Unióban 
székhellyel rendelkező vállalkozások felett 
ilyen ellenőrzést vagy meghatározó 
befolyást gyakorolnak.
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Or. en

Indokolás

Minden olyan (európai vagy nem európai) alapra ugyanazon követelményeknek kell 
vonatkozniuk, ellenőrzést vagy meghatározó befolyást gyakorolnak európai vállalkozások 
felett.

Módosítás 259
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Biztosítani kell, hogy a 
portfóliótársaságokra ne vonatkozzanak 
szigorúbb követelmények, mint az ABAK-
ok által nyújtott befektetéstől eltérő 
magánbefektetésben részesülő, tőzsdén 
nem jegyzett társaságokra. E célból a 
Bizottságnak minél hamarabb, de 
legkésőbb …*-ig felül kell vizsgálnia az 
érintett, társasági jogra vonatkozó 
jogszabályokat, valamint az érintett, 
pénzügyi ágazatra vonatkozó irányelveket, 
és jogalkotási módosítások formájában 
végre kell hajtania a szükséges 
változtatásokat, amelyeknek egyenlő 
feltételeket kell biztosítaniuk a 
portfólióbefektetési és egyéb társaságok 
számára.
*HL: kérjük, illessze be az irányelv 
hatálybalépésének dátumát.

Or. en

Indokolás

Egyenlő feltételeknek kell vonatkozniuk az ABAK-okra és más befektetőkre, amelyek 
meghatározó befolyást szereznek a tőzsdén nem jegyzett társaságokban.



AM\804881HU.doc 111/171 PE439.111v02-00

HU

Módosítás 260
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Biztosítani kell, hogy a 
portfóliótársaságokra ne vonatkozzanak 
szigorúbb követelmények, mint az ABAK-
ok által nyújtott befektetéstől eltérő 
magánbefektetésben részesülő bármely 
egyéb kibocsátókra vagy tőzsdén nem 
jegyzett társaságokra. E célból legkésőbb 
…*-ig a Bizottságnak felül kell vizsgálnia 
az érintett, társasági jogra vonatkozó 
jogszabályokat, valamint az érintett, 
pénzügyi ágazatra vonatkozó irányelveket, 
és jogalkotási módosítások formájában 
végre kell hajtania a szükséges 
változtatásokat, amelyeknek egyenlő 
feltételeket kell biztosítaniuk a 
portfólióbefektetési és egyéb társaságok 
számára.
*HL: kérjük, illessze be az irányelv 
hatálybalépésének dátumát.

Or. en

Módosítás 261
Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Ez irányelv nem róhat túlzott 
terheket különösen a kis- és közepes
méretű ABA-kra, amelyek nem jelentenek 
rendszerkockázatot és nem veszélyeztetik a 
piacok integritását. E cél elérésének egyik 
eszköze az arányosság elvének megfelelő 
alkalmazása. A fenti elvet 
általánosságban az ABAK-ra, az ABA-ra, 
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a letétkezelőkre és az értékbecslőkre 
megállapított követelményekre, valamint a 
felügyeleti hatáskör gyakorlására 
alkalmazni kell. Ezért az irányelvben 
foglalt valamennyi intézkedésnek, többek 
között a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusoknak kellőképpen figyelembe kell 
venniük a különböző típusú ABA-k és 
ABAK-ok jellegét, nagyságrendjét és 
összetettségét. Az irányelvet azonban nem 
szabad kijátszani olyan esetekben, 
amelyek például az ugyanazon ABAK 
által kezelt alapok mesterséges 
szétbontásával járnak.

Or. en

Indokolás

Indokolt, hogy az irányelvben foglalt rendelkezésekre az arányosság és a differenciáltság 
elvét alkalmazzuk annak elkerülése érdekében, hogy aránytalan követelmények vonatkozzanak 
azon ABAK-okra, amelyek tevékenységei nem jelentenek rendszerkockázatokat, valamint hogy 
kifejeződjenek a különböző típusú ABA-k közötti különbségek és a tevékenységeik által 
kiváltott szabályozási aggályok. 

Módosítás 262
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Ez az irányelv nem róhat túl nagy 
terheket a kis ABA-kra, amelyek nem 
okoznak rendszerszintű kockázatot, és 
nem veszélyeztetik a piacok integritását. E 
cél elérésének egyik eszköze az 
arányosság elvének megfelelő 
alkalmazása. A fenti elvet mind az ABAK-
ra, az ABA-ra, a letétkezelőkre és az 
értékbecslőkre megállapított 
követelményekre, mind a felügyeleti 
hatáskör gyakorlására alkalmazni kell. 
Ezért az irányelvben foglalt valamennyi 
intézkedésnek, többek között a 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak 
magukban kell foglalniuk az arányosság 
elvét a tevékenységeik jellegének, 
nagyságrendjének és összetettségének, 
illetve sajátosságának megjelenítése 
érdekében, például a 
mikrofinanszírozással foglalkozó 
befektetési alapok kezelői esetében, akikre 
kiigazított értékelési és jelentési 
követelményeknek kell vonatkozniuk.

Or. en

Indokolás

Az arányosság elvének a különböző típusú alapok, például a mikrofinanszírozással foglalkozó 
alap, sajátosságaihoz igazított, megfelelő szabályozást kell biztosítania, az irányelv hatálya 
alóli mentesítés nélkül. Ezeket a jövőbeni V. ÁÉKBV-irányelvnek kell tárgyalnia. 

Módosítás 263
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Még nem jött létre az ABAK-okkal 
kapcsolatos szabványosított adatokat 
tartalmazó uniós adatbázis. 
Következésképpen a tájékoztatás terén 
hiányosság tapasztalható, amely nem 
pótolható kellőképpen kizárólag az ipar 
által szolgáltatott információkkal.  Ezért 
rendkívül fontos, hogy létrejöjjön az 
ABAK-kal kapcsolatos információkat 
tartalmazó statisztikai adatbázis. Ezt az 
adatbázis a Bizottságnak kell létrehoznia 
és kezelnie.

Or. en
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Módosítás 264
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) A tulajdonszerzéskor keletkező 
adósság egy részének visszafizetés 
érdekében eszközeit eladni szándékozó 
vállalkozás felett ellenőrzést gyakorló 
ABAK-ot megfelelően ellenőrizni kell.  
Ennek értelmében, amennyiben egy 
magántőkealap ellenőrzése alatt álló 
vállalat bármilyen lényeges vállalati 
vagyont el szándékozik adni, mind a 
célvállalat, mind a vagyon megszerzésére 
szolgáló eszköz vezetőségének 
nyilatkozatot kell kiadnia arra 
vonatkozóan, hogy miért kerül sor az 
eladásra, és hogy a tervezett eladás a 
célvállalat legjobb érdekét szolgálja. 
Amennyiben a tervezett eladás a 
tulajdonszerzéskor keletkező adósság 
visszafizetésével kapcsolatos, tájékoztatni 
kell a célvállalat alkalmazottait, és 
konzultálni kell velük. Amennyiben a 
vállalat fizetésképtelenné válik a 
„vagyonkimazsolázást” követően, a 
magántőke-befektetési vállalkozást terheli 
a felelősség. Általánosságban a hitelből 
való vállalatfelvásárlás által érintett 
vállalatok vezetőségének nyilatkozatot kell 
kiadnia arra vonatkozóan, hogy a 
tőkekiáramlások, többek között a kifizetett 
díjak, a vállalat hosszú távú érdekeit 
szolgálják, beleértve hosszú távú 
növekedését, valamint kutatási és 
fejlesztési igényeit.

Or. en
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Módosítás 265
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A tőzsdén nem jegyzett 
társaságokban ellenőrző befolyás 
megszerzése érdekében túlzott tőkeáttételt 
alkalmazó ABA káros hatást gyakorolhat 
e társaságok fejlődése és befektetései 
szempontjából, különösen gazdasági 
hanyatlás esetén. Szükségesnek tartjuk, 
hogy az ABA-k által vállalatfelvásárlásra 
felhasználható tőkeáttétel mértéke 
tekintetében küszöbértékeket szabjunk 
meg.

Or. en

Indokolás

A felvásárlási alapok által alkalmazott tőkeáttételt korlátozni kell, mert a túlzott eladósodás 
bizonyos kockázatokat idéz elő az ilyen alapok által felvásárolt vállalatok számára.

Módosítás 266
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) Biztosítani kell, hogy a tőzsdén 
jegyzett társaságok stratégiáit befolyásolni 
szándékozó ABA-k hosszú távú 
érdekeltséggel rendelkezzenek a 
társaságban a rövid távú stratégiák 
alkalmazásának elkerülése érdekében. 

Or. en

Indokolás

A tőzsdén jegyzett társaságok hosszú távú stratégiáját nem befolyásolhatják rövid távra 
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befektetők.

Módosítás 267
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Jelenleg sok ABAK kezel harmadik 
országokban székhellyel rendelkező ABA-
kat. Az engedélyezett ABAK-ok számára 
lehetőséget kell biztosítani harmadik 
országokban székhellyel rendelkező ABA-
k kezelésére, olyan megfelelő intézkedések 
előírása mellett, amelyek biztosítják ezen 
ABA-k helyes igazgatását és a közösségi 
befektetők által befektetett eszközök 
hatékony megőrzését.

(18) Jelenleg sok, európai befektetőknek 
kínált ABA-t kezelnek harmadik 
országokban és/vagy ezek az alapok ott 
rendelkeznek székhellyel. Az Unióban 
székhellyel rendelkező befektetők számára 
lehetőséget kell biztosítani, hogy harmadik 
országokban kezelt és/vagy székhellyel 
rendelkező ABA-kba fektessenek be, olyan 
megfelelő intézkedések előírása mellett, 
amelyek biztosítják, hogy ezen irányelvnek 
a befektetők védelmével kapcsolatos 
követelményeit, valamint hogy ezen ABA-
kat valóban helyesen igazgassák. Az 
Unióban székhellyel rendelkező befektetők 
számára nem engedélyezhető, hogy az 
adózás és a prudenciális együttműködés 
terén nem együttműködő harmadik 
országokban letelepedett ABA-kba 
fektessenek be. A Bizottságnak kell 
értékelnie valamely harmadik ország 
együttműködésének mértékét.

Or. en

Indokolás

Valamennyi, európai befektetőknek szóló ABA-ajánlatnak meg kell felelnie azon 
követelménynek, hogy garantálja a befektetők védelmét, függetlenül székhelyüktől vagy 
kezelésük helyétől. 
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Módosítás 268
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Jelenleg sok ABAK kezel harmadik 
országokban székhellyel rendelkező ABA-
kat. Az engedélyezett ABAK-ok számára 
lehetőséget kell biztosítani harmadik 
országokban székhellyel rendelkező ABA-
k kezelésére, olyan megfelelő intézkedések 
előírása mellett, amelyek biztosítják ezen 
ABA-k helyes igazgatását és a közösségi 
befektetők által befektetett eszközök 
hatékony megőrzését.

(18) Jelenleg sok ABAK kezel harmadik 
országokban székhellyel rendelkező ABA-
kat. Az engedélyezett ABAK-ok számára 
lehetőséget kell biztosítani harmadik 
országokban székhellyel rendelkező ABA-
k kezelésére. 

Or. en

Indokolás

A nemzeti zártkörű kibocsátási rendszereknek az útlevél rendszerű engedéllyel párhuzamosan 
kell létezniük, lehetővé téve a harmadik országbeli alapok tagállamokban történő kezelését és 
értékesítését, az alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak megfelelően.

Módosítás 269
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A belső piac továbbfejlesztése, a 
termékkínálat bővítése és az Unióban 
székhellyel rendelkező befektetőknek 
kínált ABA-k hatékonyságának javítása, 
valamint az európai alternatívbefektetési-
ágazat megszilárdítása érdekében ezen 
irányelvnek – amikor csak lehetséges –
ösztönöznie kell az olyan intézkedéseket, 
amelyek támogatják az Unióban 
székhellyel rendelkező befektetésialap-
kezelő vállalkozások létrehozását, illetve 
növekedését, valamint a tagállamokban 
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székhellyel rendelkező ABA-k 
létrehozását. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
kidolgozása során biztosítania kell az 
egyenlő versenyfeltételeket, valamint hogy 
a tagállamok ne tegyék lehetővé, hogy a 
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABA-k és ABAK-ok az 
Unióban székhellyel rendelkező ABA-kra 
és ABAK-okra vonatkozóknál kedvezőbb 
feltételek mellett működjenek, valamint az 
Unióban székhellyel rendelkező 
befektetőknél helyezzék el termékeiket. 

Or. en

Indokolás

Az elmúlt 20 évben az ÁÉKBV-irányelvek sikere következtében létrejött az európai alapkezelő 
ágazat nemzetközi védjegye, az európai befektetők számára több befektetési lehetőség 
kínálkozott és a Közösségben jelentősen nőtt a foglalkoztatás. Az ABAK-irányelv 
célkitűzéseinek részeként középpontba került az, hogy az európai ABAK-ok és az európai 
ABA-k számára egyenlő feltételeket kell teremteni az Európai Közösség 
alternatívbefektetésialap-kezelő ágazatának támogatása és fejlesztése érdekében, ami további 
befektetési lehetőségeket fog teremteni az európai befektetők számára és a tagállamokban elő 
fogja segíteni a foglalkoztatás növekedését.

Módosítás 270
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Indokolt, hogy az európai 
nyugdíjalapok, hitelintézetek, 
biztosítótársaságok és ÁÉKBV-alapok ne 
fektethessenek be közvetve vagy 
közvetlenül olyan ABA-kba, amelyek nem 
teljesítik az irányelvnek a befektetők 
védelmével kapcsolatos követelményeit.

Or. en
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Indokolás

Az uniós polgárok megtakarításait még közvetve, hivatásos befektetőkön keresztül sem lehet 
befektetni olyan ABA-kba, amelyek semmiféle védelmet nem biztosítanak a befektetők 
számára.

Módosítás 271
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18b) Jelenleg több, harmadik országban 
kezelt és/vagy székhellyel rendelkező ABA 
hajt végre befektetéseket az európai 
pénzügyi piacokon. Az Európai Unió 
pénzügyi stabilitásának biztosítása 
érdekében az említett alapok számára 
indokolt előírni az Unióban kezelt és/vagy 
székhellyel rendelkező ABA-kra 
vonatkozó egyes követelményeket.

Or. en

Indokolás

Az európai piacok pénzügyi stabilitásának védelme maga után vonja az e piacokon működő 
valamennyi ABA szabályozását, székhelyüktől függetlenül.

Módosítás 272
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Lehetővé kell tenni az ABAK-ok 
számára, hogy harmadik országokban 
székhellyel rendelkező ABA-kat 
értékesítsenek hivatásos befektetőknek 
mind az ABAK székhelye szerinti 
tagállamban, mind más tagállamokban. 

törölve
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Ezt a jogot bejelentési eljáráshoz és a 
harmadik országgal kötött adóügyi 
megállapodáshoz kell kötni, amely 
tényleges információcserét biztosít a 
közösségi befektetők székhelye szerinti 
adóhatóságokkal. Mivel az ilyen ABA-
knak és a székhelyük szerinti harmadik 
országnak kiegészítő követelményeket kell 
teljesíteniük, amelyek közül néhányat 
előbb meg kell határozni végrehajtási 
intézkedésekben, az irányelv értelmében a 
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABA-k hivatásos 
befektetőknek történő értékesítésének joga 
csak az átültetési időszak után három 
évvel lép érvénybe. Addig a tagállamok 
(továbbra is) engedélyezhetik, hogy az 
ABAK-ok harmadik országokban 
székhellyel rendelkező ABA-kat 
értékesítsenek hivatásos befektetőknek 
területükön a nemzeti jognak 
megfelelően. Ezalatt a három év alatt 
azonban az ABAK-ok nem értékesíthetnek 
ilyen ABA-kat más tagállamokban 
hivatásos befektetőknek az ebben az 
irányelvben biztosított jog alapján.

Or. en

Indokolás

A (19) preambulumbekezdés felesleges a módosított (18) preambulumbekezdésben és az új 
18a. és 18b. cikkekben meghatározott keretben.

Módosítás 273
Wolf Klinz, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Lehetővé kell tenni az ABAK-ok 
számára, hogy harmadik országokban
székhellyel rendelkező ABA-kat 
értékesítsenek hivatásos befektetőknek 

(19) Lehetővé kell tenni az ABAK-ok 
számára, hogy az Unióban székhellyel 
rendelkező ABA-kat értékesítsenek 
hivatásos befektetőknek mind az ABAK 
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mind az ABAK székhelye szerinti 
tagállamban, mind más tagállamokban. Ezt 
a jogot bejelentési eljáráshoz és a 
harmadik országgal kötött adóügyi 
megállapodáshoz kell kötni, amely 
tényleges információcserét biztosít a 
közösségi befektetők székhelye szerinti 
adóhatóságokkal. Mivel az ilyen ABA-
knak és a székhelyük szerinti harmadik 
országnak kiegészítő követelményeket kell 
teljesíteniük, amelyek közül néhányat 
előbb meg kell határozni végrehajtási 
intézkedésekben, az irányelv értelmében a 
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABA-k hivatásos 
befektetőknek történő értékesítésének joga 
csak az átültetési időszak után három 
évvel lép érvénybe. Addig a tagállamok 
(továbbra is) engedélyezhetik, hogy az 
ABAK-ok harmadik országokban 
székhellyel rendelkező ABA-kat 
értékesítsenek hivatásos befektetőknek 
területükön a nemzeti jognak 
megfelelően. Ezalatt a három év alatt 
azonban az ABAK-ok nem értékesíthetnek 
ilyen ABA-kat más tagállamokban 
hivatásos befektetőknek az ebben az 
irányelvben biztosított jog alapján.

székhelye szerinti tagállamban, mind más 
tagállamokban. Ezt a jogot bejelentési 
eljáráshoz kell kötni.

Or. en

Indokolás

Kizárólag az EU-ban székhellyel rendelkező ABA-t kezelő, az EU-ban székhellyel rendelkező 
ABAK használhatja ki az útlevél-rendszerű szabályozási rendszer előnyeit.

Módosítás 274
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Lehetővé kell tenni az ABAK-ok 
számára, hogy harmadik országokban 

(19) Az Unióban székhellyel rendelkező 
befektetők számára biztosítani kell a 
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székhellyel rendelkező ABA-kat 
értékesítsenek hivatásos befektetőknek 
mind az ABAK székhelye szerinti 
tagállamban, mind más tagállamokban. 
Ezt a jogot bejelentési eljáráshoz és a 
harmadik országgal kötött adóügyi 
megállapodáshoz kell kötni, amely 
tényleges információcserét biztosít a 
közösségi befektetők székhelye szerinti 
adóhatóságokkal. Mivel az ilyen ABA-
knak és a székhelyük szerinti harmadik 
országnak kiegészítő követelményeket kell 
teljesíteniük, amelyek közül néhányat 
előbb meg kell határozni végrehajtási 
intézkedésekben, az irányelv értelmében a 
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABA-k hivatásos 
befektetőknek történő értékesítésének joga 
csak az átültetési időszak után három 
évvel lép érvénybe. Addig a tagállamok 
(továbbra is) engedélyezhetik, hogy az 
ABAK-ok harmadik országokban 
székhellyel rendelkező ABA-kat 
értékesítsenek hivatásos befektetőknek 
területükön a nemzeti jognak 
megfelelően. Ezalatt a három év alatt 
azonban az ABAK-ok nem értékesíthetnek 
ilyen ABA-kat más tagállamokban 
hivatásos befektetőknek az ebben az 
irányelvben biztosított jog alapján.

lehetőséget arra, hogy saját 
kezdeményezésre befektethessenek egy 
harmadik országban lévő alapba a 
zártkörű kibocsátásra vonatkozó hatályos 
nemzeti rendszerekkel összhangban. Az 
ilyen esetekben azonban biztosítani kell az 
alap átláthatóságát és a lehetséges 
rendszerkockázat tényleges nyomon 
követését. E célból, amennyiben az ABAK 
székhelye harmadik országban van, azon 
tagállam illetékes hatóságának, amelyben 
az érintett ABA-t értékesítik, 
együttműködési és a rendszerkockázattal 
kapcsolatos információcserére vonatkozó 
megállapodással kell rendelkeznie az 
adott harmadik ország illetékes 
hatóságával. Ezenkívül a belső piac 
megvalósítása érdekében az Unióban 
székhellyel rendelkező, és az Unióban 
székhellyel rendelkező ABAK által kezelt 
ABA-nak részesülnie kell az ezen irányelv 
szerinti európai forgalmazási útlevél 
előnyeiből. Mivel az ÁÉKBV-k 
részesülnek az ÁÉKBV elnevezés
előnyeiből, az Unióban székhellyel 
rendelkező ABA-knak is részesülniük 
kellene egy ilyen európai elnevezés 
jelentette előnyökből, amelyeket erősít az 
a követelmény, hogy a letétkezelőknek és 
az ABA-nak ugyanabban a tagállamban 
kell székhellyel rendelkeznie. Ezeket a 
rendelkezéseket nem szabad master-feeder 
struktúrák révén meghiúsítani. Ezért 
amikor egy feeder ABA egy olyan master 
alapba fektet be, amely nem részesülne az 
ezen irányelv szerinti európai 
forgalmazási útlevél előnyeiből, akkor a 
fenti feeder ABA sem részesülhet az 
európai útlevél előnyeiből. 

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy részesülhessen az ezen irányelv szerinti európai forgalmazási útlevél előnyeiből, 
a master ABA-nak – még akkor is, ha 30%-nál többet fektetett be egy harmadik országbeli 
ABA-ba – előírnák, hogy valamely tagállamban rendelkezzen székhellyel és az ezen irányelv 
alapján engedélyezett ABAK kezelje. A feeder ABA-val ellentétben – amelynek a befektetési 
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politikája pusztán abból áll, hogy a kapcsolódó master alapba fektet be, és amelynek 
alapkezelőjének ennélfogva csak korlátozott szerepe lenne – a master ABA befektetési 
politikájával összhangban az alapkezelés tekintetében teljes körű diszkrecionális szereppel és 
felelősséggel rendelkezne.

Módosítás 275
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Lehetővé kell tenni az ABAK-ok
számára, hogy harmadik országokban 
székhellyel rendelkező ABA-kat 
értékesítsenek hivatásos befektetőknek 
mind az ABAK székhelye szerinti
tagállamban, mind más tagállamokban. Ezt 
a jogot bejelentési eljáráshoz és a 
harmadik országgal kötött adóügyi 
megállapodáshoz kell kötni, amely 
tényleges információcserét biztosít a 
közösségi befektetők székhelye szerinti 
adóhatóságokkal. Mivel az ilyen ABA-
knak és a székhelyük szerinti harmadik 
országnak kiegészítő követelményeket kell 
teljesíteniük, amelyek közül néhányat 
előbb meg kell határozni végrehajtási 
intézkedésekben, az irányelv értelmében a 
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABA-k hivatásos 
befektetőknek történő értékesítésének joga 
csak az átültetési időszak után három 
évvel lép érvénybe. Addig a tagállamok 
(továbbra is) engedélyezhetik, hogy az
ABAK-ok harmadik országokban 
székhellyel rendelkező ABA-kat 
értékesítsenek hivatásos befektetőknek 
területükön a nemzeti jognak 
megfelelően. Ezalatt a három év alatt 
azonban az ABAK-ok nem értékesíthetnek 
ilyen ABA-kat más tagállamokban 
hivatásos befektetőknek az ebben az 
irányelvben biztosított jog alapján.

(19) Lehetővé kell tenni a tagállamok 
számára, hogy engedélyezzék az ABAK-
oknak, hogy területükön harmadik 
országokban székhellyel rendelkező ABA-
kat értékesítsenek az adott tagállam
befektetőinek, amennyiben az ABAK 
székhely szerinti tagállamának illetékes 
hatóságai és az érintett harmadik ország 
felügyeleti hatósága között megfelelő 
együttműködési megállapodások vannak 
érvényben. Ezen együttműködési 
megállapodásoknak megfelelő 
ellenintézkedéseket kell tartalmazniuk az 
adócsalással és a pénzmosással 
kapcsolatos esetleges problémák
leküzdésére.

Or. en



PE439.111v02-00 124/171 AM\804881HU.doc

HU

Módosítás 276
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Lehetővé kell tenni az ABAK-ok
számára, hogy harmadik országokban 
székhellyel rendelkező ABA-kat 
értékesítsenek hivatásos befektetőknek 
mind az ABAK székhelye szerinti 
tagállamban, mind más tagállamokban.
Ezt a jogot bejelentési eljáráshoz és a 
harmadik országgal kötött adóügyi 
megállapodáshoz kell kötni, amely 
tényleges információcserét biztosít a 
közösségi befektetők székhelye szerinti 
adóhatóságokkal. Mivel az ilyen ABA-
knak és a székhelyük szerinti harmadik 
országnak kiegészítő követelményeket kell 
teljesíteniük, amelyek közül néhányat 
előbb meg kell határozni végrehajtási 
intézkedésekben, az irányelv értelmében a 
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABA-k hivatásos 
befektetőknek történő értékesítésének joga 
csak az átültetési időszak után három 
évvel lép érvénybe. Addig a tagállamok 
(továbbra is) engedélyezhetik, hogy az 
ABAK-ok harmadik országokban 
székhellyel rendelkező ABA-kat 
értékesítsenek hivatásos befektetőknek 
területükön a nemzeti jognak 
megfelelően. Ezalatt a három év alatt 
azonban az ABAK-ok nem értékesíthetnek 
ilyen ABA-kat más tagállamokban 
hivatásos befektetőknek az ebben az 
irányelvben biztosított jog alapján.

(19) Lehetővé kell tenni a tagállamok 
számára, hogy engedélyezzék az ABAK-
oknak, hogy területükön harmadik 
országokban székhellyel rendelkező ABA-
kat értékesítsenek az adott tagállam
befektetőinek, amennyiben az ABAK 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságai és az érintett harmadik ország 
felügyeleti hatósága között megfelelő 
együttműködési megállapodások vannak 
érvényben.

Or. en

Indokolás

The exchange of tax information is not relevant to the stated objective of the Directive – the 
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authorisation and supervision of AIFM to provide a coherent approach to the related risks 
and their impact on investors and markets in the Community. Further, the Directive should 
not supplant the private placement regimes of individual Member States, where available. It 
should not restrict the investors to whom Member States private placement regimes may 
permit marketing to “professional investors” as defined in the Directive, since this reduces 
choice and reduces the income of workers' pension funds.

Módosítás 277
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Lehetővé kell tenni az ABAK-ok
számára, hogy harmadik országokban 
székhellyel rendelkező ABA-kat 
értékesítsenek hivatásos befektetőknek 
mind az ABAK székhelye szerinti
tagállamban, mind más tagállamokban.
Ezt a jogot bejelentési eljáráshoz és a 
harmadik országgal kötött adóügyi 
megállapodáshoz kell kötni, amely 
tényleges információcserét biztosít a 
közösségi befektetők székhelye szerinti 
adóhatóságokkal. Mivel az ilyen ABA-
knak és a székhelyük szerinti harmadik 
országnak kiegészítő követelményeket kell 
teljesíteniük, amelyek közül néhányat 
előbb meg kell határozni végrehajtási 
intézkedésekben, az irányelv értelmében a 
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABA-k hivatásos 
befektetőknek történő értékesítésének joga 
csak az átültetési időszak után három 
évvel lép érvénybe. Addig a tagállamok 
(továbbra is) engedélyezhetik, hogy az 
ABAK-ok harmadik országokban 
székhellyel rendelkező ABA-kat 
értékesítsenek hivatásos befektetőknek 
területükön a nemzeti jognak 
megfelelően. Ezalatt a három év alatt 
azonban az ABAK-ok nem értékesíthetnek 
ilyen ABA-kat más tagállamokban 
hivatásos befektetőknek az ebben az 

(19) Lehetővé kell tenni a tagállamok 
számára, hogy engedélyezzék az ABAK-
oknak, hogy területükön harmadik 
országokban székhellyel rendelkező ABA-
kat értékesítsenek az adott tagállam
befektetőinek, amennyiben az ABAK 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságai és az érintett harmadik ország 
felügyeleti hatósága között megfelelő 
együttműködési megállapodások vannak 
érvényben.
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irányelvben biztosított jog alapján.

Or. en

Indokolás

Vélhető, hogy az adózással kapcsolatos információk cseréje nem kapcsolódik az irányelv 
kinyilvánított célkitűzéséhez. Fontos lehetővé tenni a nemzeti zártkörű kibocsátási rendszerek 
számára, hogy párhuzamosan működjenek azon befektetőkkel, akik számára tagállami 
zártkörű kibocsátási rendszerek engedélyezhetik az irányelv által meghatározott, „hivatásos 
befektetők”-nek való értékesítést, és ne korlátozzák őket, mivel ez szükségessé tenné, hogy a 
tagállamok módosítsák nemzeti jogszabályaikat.

Módosítás 278
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Lehetővé kell tenni az ABAK-ok
számára, hogy harmadik országokban 
székhellyel rendelkező ABA-kat 
értékesítsenek hivatásos befektetőknek 
mind az ABAK székhelye szerinti 
tagállamban, mind más tagállamokban.
Ezt a jogot bejelentési eljáráshoz és a 
harmadik országgal kötött adóügyi 
megállapodáshoz kell kötni, amely 
tényleges információcserét biztosít a 
közösségi befektetők székhelye szerinti 
adóhatóságokkal. Mivel az ilyen ABA-
knak és a székhelyük szerinti harmadik 
országnak kiegészítő követelményeket kell 
teljesíteniük, amelyek közül néhányat 
előbb meg kell határozni végrehajtási 
intézkedésekben, az irányelv értelmében a 
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABA-k hivatásos 
befektetőknek történő értékesítésének joga 
csak az átültetési időszak után három 
évvel lép érvénybe. Addig a tagállamok 
(továbbra is) engedélyezhetik, hogy az 
ABAK-ok harmadik országokban 
székhellyel rendelkező ABA-kat 

(19) Lehetővé kell tenni a tagállamok
számára, hogy területükön a nemzeti 
jognak megfelelően engedélyezzék vagy 
továbbra is engedélyezzék, hogy az ABAK-
ok harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABA-kat értékesítsenek 
hivatásos befektetőknek.
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értékesítsenek hivatásos befektetőknek 
területükön a nemzeti jognak 
megfelelően. Ezalatt a három év alatt 
azonban az ABAK-ok nem értékesíthetnek 
ilyen ABA-kat más tagállamokban 
hivatásos befektetőknek az ebben az 
irányelvben biztosított jog alapján.

Or. en

Indokolás

A befektetők választási lehetőségeinek megőrzése érdekében a tagállamok számára lehetővé 
kell tenni, hogy a területükön a nemzeti jognak megfelelően engedélyezzék a zártkörű 
kibocsátást és a nem uniós ABA-k hivatásos befektetőknek való értékesítését.

Módosítás 279
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Lehetővé kell tenni az ABAK-ok 
számára, hogy harmadik országokban 
székhellyel rendelkező ABA-kat 
értékesítsenek hivatásos befektetőknek 
mind az ABAK székhelye szerinti 
tagállamban, mind más tagállamokban. Ezt 
a jogot bejelentési eljáráshoz és a 
harmadik országgal kötött adóügyi
megállapodáshoz kell kötni, amely 
tényleges információcserét biztosít a 
közösségi befektetők székhelye szerinti 
adóhatóságokkal. Mivel az ilyen ABA-
knak és a székhelyük szerinti harmadik 
országnak kiegészítő követelményeket kell 
teljesíteniük, amelyek közül néhányat 
előbb meg kell határozni végrehajtási 
intézkedésekben, az irányelv értelmében a 
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABA-k hivatásos befektetőknek 
történő értékesítésének joga csak az 
átültetési időszak után három évvel lép 
érvénybe. Addig a tagállamok (továbbra is) 

(19) Lehetővé kell tenni az ABAK-ok 
számára, hogy harmadik országokban 
székhellyel rendelkező ABA-kat 
értékesítsenek hivatásos befektetőknek 
mind az ABAK székhelye szerinti 
tagállamban, mind más tagállamokban. Ezt 
a jogot a harmadik országok és a 
tagállamok nevében eljáró Bizottság 
között létrejövő, információcseréről és 
adóügyi együttműködésről szóló 
többoldalú megállapodások aláírásához 
kell kötni. Mivel az ilyen ABA-knak és a 
székhelyük szerinti harmadik országnak 
kiegészítő követelményeket kell 
teljesíteniük, amelyek közül néhányat 
előbb meg kell határozni végrehajtási 
intézkedésekben, az irányelv értelmében a 
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABA-k hivatásos befektetőknek 
történő értékesítésének joga csak az 
átültetési időszak után három évvel lép 
érvénybe. Addig a tagállamok (továbbra is) 
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engedélyezhetik, hogy az ABAK-ok 
harmadik országokban székhellyel
rendelkező ABA-kat értékesítsenek 
hivatásos befektetőknek területükön a 
nemzeti jognak megfelelően. Ezalatt a 
három év alatt azonban az ABAK-ok nem 
értékesíthetnek ilyen ABA-kat más 
tagállamokban hivatásos befektetőknek az 
ebben az irányelvben biztosított jog 
alapján. 

engedélyezhetik, hogy az ABAK-ok 
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABA-kat értékesítsenek 
hivatásos befektetőknek területükön a 
nemzeti jognak megfelelően. Ezalatt a 
három év alatt azonban az ABAK-ok nem 
értékesíthetnek ilyen ABA-kat más 
tagállamokban hivatásos befektetőknek az 
ebben az irányelvben biztosított jog 
alapján.

Or. en

Módosítás 280
Wolf Klinz, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A tagállamok engedélyezhetik, hogy 
az ABAK-ok harmadik országokban 
székhellyel rendelkező vagy az ezen 
irányelv hatályán kívül eső ABA-kat 
értékesítsenek hivatásos befektetőknek 
területükön a nemzeti jognak 
megfelelően. Ezenkívül a tagállamok 
számára lehetővé kell tenni, hogy a 
területükön engedélyezzék a hivatásos 
befektetőknek, hogy saját felelősségükre 
beruházzanak harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA-kba.

Or. en

Indokolás

A nemzeti zártkörű kibocsátási rendszereknek az útlevél rendszerű engedéllyel párhuzamosan 
kell létezniük, lehetővé téve a harmadik országbeli alapok tagállamokban történő 
értékesítését, az alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak megfelelően.
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Módosítás 281
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19b) Egy ötéves felülvizsgálati időszakot 
követően a Bizottságnak elő kell 
terjesztenie az irányelv felülvizsgálatáról 
szóló javaslatot. A Bizottságnak 
törekednie kell arra, hogy egyenértékűség 
jöjjön létre harmadik országokkal, ami 
lehetővé fogja tenni az Unióban 
székhellyel rendelkező ABAK-oknak, hogy 
a harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABA-k befektetési jegyeit vagy 
részvényeit az Unió egész területén 
értékesítsék, amennyiben bejelentési 
eljárást alkalmaznak. Továbbá a 
Bizottságnak ki kell alakítania az Unió 
területén az ABA-k befektetési jegyeinek 
vagy részvényeinek a harmadik 
országokban székhellyel rendelkező 
ABAK-ok által történő értékesítésére 
vonatkozó követelményeket. Az 
egyenértékűségre vonatkozó 
követelményeknek magukba kell 
foglalniuk a szabályozási és felügyeleti 
egyenértékűséget, a kölcsönös piacra 
jutási lehetőséget, valamint az ABAK 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságai és az adott harmadik ország 
illetékes hatósága közötti, 
információmegosztásról szóló 
megállapodást. 

Or. en

Indokolás

A lehetséges egyenértékűséget egy ötéves felülvizsgálati időszak után újra kell értékelni. Ez 
lehetővé teszi a globális fejlemények figyelembevételét, és időt biztosít az irányelv 
működésének értékeléséhez.
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Módosítás 282
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Lehetőséget kell biztosítani az ABAK-
oknak arra, hogy egyes igazgatási 
feladatokat harmadik országban 
székhellyel rendelkező szereplőkre 
ruházzanak át, feltéve, ha megteszik a 
szükséges óvintézkedéseket. 
Hasonlóképpen a letétkezelő is 
átruházhatja a harmadik országban 
bejegyzett ABA-val kapcsolatos 
letétkezelői feladatait egy abban az 
országban székhellyel rendelkező 
letétkezelőre, feltéve, ha az adott 
harmadik ország jogszabályai a befektetői 
érdekeknek a közösségi jogszabályokkal 
egyenértékű szintű védelmet biztosítanak. 
Bizonyos feltételek mellett az ABAK 
számára harmadik országbeli független 
értékbecslő kijelölését is lehetővé kell 
tenni.

(20) Lehetőséget kell biztosítani az ABAK-
oknak arra, hogy egyes igazgatási 
feladatokat harmadik országban 
székhellyel rendelkező szereplőkre 
ruházzanak át, feltéve, ha megteszik a 
szükséges óvintézkedéseket. 

Or. en

Módosítás 283
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Lehetőséget kell biztosítani az ABAK-
oknak arra, hogy egyes igazgatási 
feladatokat harmadik országban 
székhellyel rendelkező szereplőkre 
ruházzanak át, feltéve, ha megteszik a 
szükséges óvintézkedéseket. 
Hasonlóképpen a letétkezelő is 
átruházhatja a harmadik országban 

(20) Lehetőséget kell biztosítani az ABAK-
oknak arra, hogy egyes igazgatási 
feladatokat harmadik országban 
székhellyel rendelkező szereplőkre 
ruházzanak át, feltéve, ha megteszik a 
szükséges óvintézkedéseket. 
Hasonlóképpen a letétkezelő is 
átruházhatja letétkezelői feladatait, feltéve, 
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bejegyzett ABA-val kapcsolatos
letétkezelői feladatait egy abban az 
országban székhellyel rendelkező 
letétkezelőre, feltéve, ha az adott 
harmadik ország jogszabályai a befektetői 
érdekeknek a közösségi jogszabályokkal 
egyenértékű szintű védelmet biztosítanak.
Bizonyos feltételek mellett az ABAK 
számára harmadik országbeli független 
értékbecslő kijelölését is lehetővé kell 
tenni.

hogy kellő szakértelemmel és 
gondossággal jár el az adott személy 
kiválasztásakor, kinevezésekor és 
rendszeres felülvizsgálata során és a 
ráruházott ügyekkel kapcsolatos 
intézkedések tekintetében.

Or. en

Indokolás

A letétkezelők számára lehetővé kell tenni, hogy egyes feladatokat alletétkezelőkre ruházzanak 
át minden fontos hatáskörön belül, az ABA alapját képező befektetések jellegétől függően. A 
részletes indokolást lásd a 17. cikk (4) bekezdéséhez javasolt módosításnál (51. módosítás).

Módosítás 284
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Lehetőséget kell biztosítani az ABAK-
oknak arra, hogy egyes igazgatási 
feladatokat harmadik országban 
székhellyel rendelkező szereplőkre 
ruházzanak át, feltéve, ha megteszik a 
szükséges óvintézkedéseket. 
Hasonlóképpen a letétkezelő is 
átruházhatja a harmadik országban 
bejegyzett ABA-val kapcsolatos 
letétkezelői feladatait egy abban az 
országban székhellyel rendelkező 
letétkezelőre, feltéve, ha az adott harmadik 
ország jogszabályai a befektetői 
érdekeknek a közösségi jogszabályokkal 
egyenértékű szintű védelmet biztosítanak.
Bizonyos feltételek mellett az ABAK 
számára harmadik országbeli független
értékbecslő kijelölését is lehetővé kell 

(20) Lehetőséget kell biztosítani az ABAK-
oknak arra, hogy egyes igazgatási 
feladatokat harmadik országban 
székhellyel rendelkező szereplőkre 
ruházzanak át, feltéve, ha megteszik a 
szükséges óvintézkedéseket. 
Hasonlóképpen a letétkezelő is 
átruházhatja a harmadik országban 
bejegyzett ABA-val kapcsolatos
letétkezelői feladatait egy abban az 
országban székhellyel rendelkező 
letétkezelőre, feltéve, ha az adott harmadik 
ország jogszabályai megfelelnek a 
nemzetközi szervezetek által 
meghatározott standardoknak, többek 
között a fedezeti alapok felügyeletével 
kapcsolatos IOSCO-standardoknak. Az
ABAK számára harmadik országbeli 
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tenni. értékbecslő kijelölését is lehetővé kell 
tenni.

Or. en

Indokolás

Ha egy harmadik ország teljesíti az IOSCO-standardokat, a területén székhellyel rendelkező 
letétkezelőket ezen irányelv szerinti letétkezelőnek kell tekinteni a harmadik országbeli ABA-t 
kezelő ABAK tekintetében.

Módosítás 285
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Lehetőséget kell biztosítani az ABAK-
oknak arra, hogy egyes igazgatási 
feladatokat harmadik országban 
székhellyel rendelkező szereplőkre 
ruházzanak át, feltéve, ha megteszik a 
szükséges óvintézkedéseket. 
Hasonlóképpen a letétkezelő is 
átruházhatja a harmadik országban 
bejegyzett ABA-val kapcsolatos 
letétkezelői feladatait egy abban az 
országban székhellyel rendelkező 
letétkezelőre, feltéve, ha az adott harmadik 
ország jogszabályai a befektetői 
érdekeknek a közösségi jogszabályokkal 
egyenértékű szintű védelmet biztosítanak. 
Bizonyos feltételek mellett az ABAK 
számára harmadik országbeli független
értékbecslő kijelölését is lehetővé kell 
tenni.

(20) Lehetőséget kell biztosítani az ABAK-
oknak arra, hogy egyes igazgatási 
feladatokat harmadik országban 
székhellyel rendelkező szereplőkre 
ruházzanak át, feltéve, ha megteszik a 
szükséges óvintézkedéseket. 
Hasonlóképpen a letétkezelő is 
átruházhatja a harmadik országban 
bejegyzett ABA-val kapcsolatos 
letétkezelői feladatai egy részét egy abban 
az országban székhellyel rendelkező 
letétkezelőre, feltéve, ha az adott harmadik 
ország jogszabályai a befektetői 
érdekeknek az uniós jogszabályokkal 
egyenértékű szintű védelmet biztosítanak. 
Bizonyos feltételek mellett az ABAK 
számára harmadik országbeli értékbecslő 
kijelölését is lehetővé kell tenni.

Or. en

Indokolás

A letétkezelő feladatai közül nem lehet mindegyiket átruházni harmadik országbeli 
alletétkezelőre, („letétkezelő”), mivel a letétkezelőnek teljes körű felelősséggel kell tartoznia
az eszközökkel kapcsolatban, amennyiben a biztonságos megőrzést, illetve a pénzeszközök 
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felelős őrzését átruházták. A harmadik országban székhellyel rendelkező értékbecslőnek nem 
kell függetlennek lennie. Lehetővé kell tenni, hogy különböző jogi struktúrák álljanak 
rendelkezésre.

Módosítás 286
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Lehetőséget kell biztosítani az ABAK-
oknak arra, hogy egyes igazgatási 
feladatokat harmadik országban 
székhellyel rendelkező szereplőkre 
ruházzanak át, feltéve, ha megteszik a 
szükséges óvintézkedéseket. 
Hasonlóképpen a letétkezelő is 
átruházhatja a harmadik országban 
bejegyzett ABA-val kapcsolatos 
letétkezelői feladatait egy abban az 
országban székhellyel rendelkező 
letétkezelőre, feltéve, ha az adott harmadik 
ország jogszabályai a befektetői 
érdekeknek a közösségi jogszabályokkal 
egyenértékű szintű védelmet biztosítanak. 
Bizonyos feltételek mellett az ABAK 
számára harmadik országbeli független
értékbecslő kijelölését is lehetővé kell 
tenni.

(20) Lehetőséget kell biztosítani az ABAK-
oknak arra, hogy egyes igazgatási 
feladatokat harmadik országban 
székhellyel rendelkező szereplőkre 
ruházzanak át, feltéve, ha megteszik a 
szükséges óvintézkedéseket. 
Hasonlóképpen a letétkezelő is 
átruházhatja a harmadik országban 
bejegyzett ABA-val kapcsolatos 
letétkezelői feladatai egy részét egy abban 
az országban székhellyel rendelkező 
letétkezelőre, feltéve, ha az adott harmadik 
ország jogszabályai a befektetői 
érdekeknek az uniós jogszabályokkal 
egyenértékű szintű védelmet biztosítanak. 
Bizonyos feltételek mellett az ABAK 
számára harmadik országbeli értékbecslő 
kijelölését is lehetővé kell tenni.

Or. en

Indokolás

Mivel a letétkezelőnek teljes körű felelősséggel kell tartoznia, nem lehet minden feladatot 
átruházni harmadik országbeli alletétkezelőre.
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Módosítás 287
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Lehetőséget kell biztosítani az ABAK-
oknak arra, hogy egyes igazgatási 
feladatokat harmadik országban 
székhellyel rendelkező szereplőkre 
ruházzanak át, feltéve, ha megteszik a 
szükséges óvintézkedéseket. 
Hasonlóképpen a letétkezelő is 
átruházhatja a harmadik országban 
bejegyzett ABA-val kapcsolatos 
letétkezelői feladatait egy abban az 
országban székhellyel rendelkező 
letétkezelőre, feltéve, ha az adott harmadik 
ország jogszabályai a befektetői 
érdekeknek a közösségi jogszabályokkal 
egyenértékű szintű védelmet biztosítanak. 
Bizonyos feltételek mellett az ABAK 
számára harmadik országbeli független
értékbecslő kijelölését is lehetővé kell 
tenni.

(20) Lehetőséget kell biztosítani az ABAK-
oknak arra, hogy egyes igazgatási 
feladatokat harmadik országban 
székhellyel rendelkező szereplőkre 
ruházzanak át, feltéve, ha megteszik a 
szükséges óvintézkedéseket. 
Hasonlóképpen a letétkezelő is 
átruházhatja a harmadik országban 
bejegyzett ABA-val kapcsolatos 
letétkezelői feladatai egy részét egy abban 
az országban székhellyel rendelkező 
letétkezelőre, feltéve, ha az adott harmadik 
ország jogszabályai a befektetői 
érdekeknek az uniós jogszabályokkal 
egyenértékű szintű védelmet biztosítanak. 
Bizonyos feltételek mellett az ABAK 
számára harmadik országbeli értékbecslő 
kijelölését is lehetővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 288
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Lehetőséget kell biztosítani az ABAK-
oknak arra, hogy egyes igazgatási 
feladatokat harmadik országban 
székhellyel rendelkező szereplőkre 
ruházzanak át, feltéve, ha megteszik a 
szükséges óvintézkedéseket. 
Hasonlóképpen a letétkezelő is 
átruházhatja a harmadik országban 

(20) Lehetőséget kell biztosítani az 
Unióban letelepedett ABAK-oknak arra, 
hogy bizonyos igazgatási feladatokat 
harmadik országban székhellyel rendelkező 
szereplőkre ruházzanak át, feltéve, ha 
megteszik a szükséges óvintézkedéseket. 
Hasonlóképpen a letétkezelő is 
átruházhatja a harmadik országban 
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bejegyzett ABA-val kapcsolatos 
letétkezelői feladatait egy abban az 
országban székhellyel rendelkező 
letétkezelőre, feltéve, ha az adott harmadik 
ország jogszabályai a befektetői 
érdekeknek a közösségi jogszabályokkal 
egyenértékű szintű védelmet biztosítanak. 
Bizonyos feltételek mellett az ABAK 
számára harmadik országbeli független 
értékbecslő kijelölését is lehetővé kell 
tenni.

bejegyzett ABA-val kapcsolatos 
letétkezelői feladatai egy részét egy abban 
az országban székhellyel rendelkező 
letétkezelőre, feltéve, ha az adott harmadik 
ország jogszabályai a befektetői 
érdekeknek az uniós jogszabályokkal 
egyenértékű szintű védelmet biztosítanak. 
Valamely harmadik országban lévő eszköz 
tekintetében és bizonyos feltételek mellett 
az ABAK számára harmadik országbeli 
független értékbecslő kijelölését is 
lehetővé kell tenni.

Or. en

Indokolás

A kulcsfontosságú értékelési és letétkezelői feladatoknak a Közösségben székhellyel 
rendelkező ABAK által történő átruházását a befektetők védelmének biztosítása érdekében 
korlátozni kell.

Módosítás 289
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Amennyiben valamely harmadik 
országban egyenértékű szabályozási keret 
létezik és a Közösségben székhellyel 
rendelkező ABAK-ok tényleges 
hozzáféréssel rendelkeznek az adott 
harmadik ország piacához, a 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 
az ABAK ezen irányelv rendelkezéseivel 
összhangban történő engedélyezésére 
anélkül, hogy az a Közösségen belül 
székhellyel rendelkezne, három évvel az 
átültetési időszak végét követően. Ez az 
időszak figyelembe veszi, hogy ilyen 
ABAK-knak és a székhelyük szerinti 
harmadik országnak kiegészítő 
követelményeket kell teljesíteniük, 
amelyek közül néhányat előbb 

törölve
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végrehajtási intézkedésekkel meg kell 
határozni.

Or. en

Indokolás

A (21) preambulumbekezdés felesleges a módosított (18) preambulumbekezdésben és az új 
18a. és 18b. cikkekben meghatározott keretben.

Módosítás 290
Wolf Klinz, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Amennyiben valamely harmadik 
országban egyenértékű szabályozási keret 
létezik és a Közösségben székhellyel 
rendelkező ABAK-ok tényleges 
hozzáféréssel rendelkeznek az adott 
harmadik ország piacához, a 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 
az ABAK ezen irányelv rendelkezéseivel 
összhangban történő engedélyezésére 
anélkül, hogy az a Közösségen belül 
székhellyel rendelkezne, három évvel az 
átültetési időszak végét követően. Ez az 
időszak figyelembe veszi, hogy ilyen 
ABAK-knak és a székhelyük szerinti 

törölve
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harmadik országnak kiegészítő 
követelményeket kell teljesíteniük, 
amelyek közül néhányat előbb 
végrehajtási intézkedésekkel meg kell 
határozni.

Or. en

Indokolás

Az egyenértékűséggel és a harmadik országokkal kapcsolatos egyéb változtatásokkal 
összhangban.

Módosítás 291
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Amennyiben valamely harmadik 
országban egyenértékű szabályozási keret 
létezik és a Közösségben székhellyel 
rendelkező ABAK-ok tényleges 
hozzáféréssel rendelkeznek az adott 
harmadik ország piacához, a 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 
az ABAK ezen irányelv rendelkezéseivel 
összhangban történő engedélyezésére 
anélkül, hogy az a Közösségen belül 
székhellyel rendelkezne, három évvel az 
átültetési időszak végét követően. Ez az 
időszak figyelembe veszi, hogy ilyen 
ABAK-knak és a székhelyük szerinti 
harmadik országnak kiegészítő 
követelményeket kell teljesíteniük, 
amelyek közül néhányat előbb 
végrehajtási intézkedésekkel meg kell 
határozni.

törölve

Or. en

Indokolás

Az eredeti szövegben szereplő protekcionista akadály megszüntetése érdekében eltörli azt a 
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hároméves időszakot, amelynek során a harmadik országbeli ABAK-okra korlátozások 
vonatkoznak alapjaiknak az EU-ban történő értékesítéséhez szükséges engedély megszerzése 
kapcsán.

Módosítás 292
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Tisztázni kell az ezen irányelv 
végrehajtásáért felelős illetékes hatóságok 
hatáskörét és kötelezettségeit, és meg kell 
erősíteni a határokon átnyúló felügyeleti 
együttműködés kellő szintjének 
biztosításához szükséges 
mechanizmusokat.

(22) Tisztázni kell az ezen irányelv 
végrehajtásáért felelős illetékes hatóságok 
hatáskörét és kötelezettségeit, és meg kell 
erősíteni a határokon átnyúló felügyeleti 
együttműködés kellő szintjének 
biztosításához szükséges 
mechanizmusokat. A határokon átnyúló 
felügyelet tekintetében az Európai 
Rendszerkockázati Testület és az Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság 
(ESMA) lesz az illetékes hatóság.

Or. en

Indokolás

Az ABAK-irányelvnek figyelembe kell vennie az új európai felügyeleti keretet.

Módosítás 293
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az ABAK-ok egyes pénzügyi 
piacokon folytatott tevékenységeinek 
relatív fontossága bizonyos körülmények 
között akadályozhatja az érintett piacok 
hatékony működését, különösen azokban 
az esetekben, amikor a kezelt ABA-knak 
nem fűződik anyagi érdekük az érintett 

(23) Az ABA-k egyes pénzügyi piacokon 
folytatott tevékenységeinek relatív 
fontossága bizonyos körülmények között 
akadályozhatja az érintett piacok hatékony 
működését, különösen azokban az 
esetekben, amikor az említett ABA-knak 
nem fűződik anyagi érdekük az érintett 
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piacok alapjául szolgáló termékekhez vagy 
eszközökhöz. Például túlzottan volatilissé 
teheti ezeket a piacokat, vagy 
akadályozhatja az ott forgalmazott 
eszközök helyes árképzését. Ezért 
célszerűnek tűnik arról gondoskodni, hogy 
az illetékes hatóságok megfelelő 
hatáskörrel rendelkezzenek az ABAK-ok 
érintett piacokon végzett tevékenységének 
nyomon követésére, és a beavatkozásra, 
amennyiben ezt a piacok egészséges 
működése érdekében a körülmények 
szükségessé teszik.

piacok alapjául szolgáló termékekhez vagy 
eszközökhöz. Például túlzottan volatilissé 
teheti ezeket a piacokat, vagy 
akadályozhatja az ott forgalmazott 
eszközök helyes árképzését. Ezért 
célszerűnek tűnik arról gondoskodni, hogy 
az illetékes hatóságok megfelelő 
hatáskörrel rendelkezzenek az ABAK-ok 
érintett piacokon végzett tevékenységének 
nyomon követésére, és a beavatkozásra, 
amennyiben ezt a piacok egészséges 
működése érdekében a körülmények 
szükségessé teszik. Korlátozni kell az 
ABA-k árupiacokon betöltött szerepét. 
Különösen elengedhetetlen, hogy az ABA-
kat kitiltsuk a mezőgazdasági termékek 
uniós piacairól. A Bizottságnak 
biztosítania kell, hogy az árupiacokba 
befektető ABA-kra vonatkozó 
követelményeket valamennyi uniós vagy 
harmadik országbeli alapra alkalmazzák, 
amelyek olyan termékekbe vagy 
eszközökbe fektetnek be, amelyekhez nem 
fűződik jelentős érdekük.

Or. en

Indokolás

Az árupiacok számára védelmet kell biztosítani a spekulatív alapokkal szemben.

Módosítás 294
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A tagállamoknak meg kell állapítaniuk 
az ezen irányelv rendelkezéseinek 
megsértése esetén alkalmazandó szankciók 
szabályait, és biztosítaniuk kell azok 
végrehajtását. A szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük.

(24) A tagállamoknak az ESMA által 
létrehozott iránymutatás alapján meg kell 
állapítaniuk az ezen irányelv 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciók szabályait, és 
biztosítaniuk kell azok végrehajtását. A 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 



PE439.111v02-00 140/171 AM\804881HU.doc

HU

visszatartó erejűnek kell lenniük.

Or. en

Indokolás

A szankciókat a Közösség egész területén következetesen kell alkalmazni, és ezért ezeket az 
ESMA által megfogalmazandó iránymutatással összhangban kell kidolgozni. 

Módosítás 295
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Ennek az irányelvnek elő kell írnia, 
hogy az irányelv hatálya alá tartozó 
minden egyes alternatív befektetési 
alaphoz egyetlen 
alternatívbefektetésialap-kezelő tartozhat, 
amelynek felelősnek kell lennie az 
irányelv által támasztott 
követelményeknek való megfelelésért.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy minden ABA-hoz csak egyetlen ABAK engedélyezhető az 
irányelv alapján.

Módosítás 296
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az irányelv végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárásokról 

törölve
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szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK 
tanácsi határozattal összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Ez az új komitológiai eljárások alapján indokolt.

Módosítás 297
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A Bizottságnak különösen hatáskört 
kell biztosítani az ezen irányelv 
végrehajtásához szükséges intézkedések
elfogadására. Ebben a tekintetben a 
Bizottságnak képesnek kell lennie az azon 
eljárásokat meghatározó intézkedések
elfogadására, amelyek keretében az ezen 
irányelvben előírt küszöböt meg nem 
haladó értékű eszközből álló ABA-
portfóliókat kezelő ABAK-ok 
gyakorolhatják azon jogukat, hogy ezen 
irányelv hatálya alá tartozó ABAK-ként 
bírálják el őket. Ezen intézkedések célja 
továbbá, hogy meghatározzák a 
következőket: az illetékes hatóságok által 
annak értékelése során alkalmazandó 
kritériumok, hogy az ABAK-ok teljesítik-e 
az üzletmenetükkel kapcsolatos 
kötelezettségeiket, az ABAK által 
meghatározandó összeférhetetlenség-
típusok, valamint azon ésszerű lépesek, 
amelyek meghozatala az 
összeférhetetlenségek azonosítása, 
megelőzése, kezelése és az azokról szóló 
tájékoztatás céljából a belső és szervezeti 
eljárások keretében az ABAK-tól 
elvárható. Az intézkedések célja, hogy 
meghatározzák az ABAK-ok által, az 

(27) A Bizottságnak különösen hatáskört 
kell biztosítani az ezen irányelv 
végrehajtásához a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően szükséges, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására, 
amelyeknek célja továbbá, hogy 
meghatározzák a következőket: az illetékes 
hatóságok által annak értékelése során 
alkalmazandó kritériumok, hogy az 
ABAK-ok teljesítik-e az üzletmenetükkel 
kapcsolatos kötelezettségeiket, az ABAK 
által meghatározandó összeférhetetlenség-
típusok, valamint azon ésszerű lépesek, 
amelyek meghozatala az 
összeférhetetlenségek azonosítása, 
megelőzése, kezelése és az azokról szóló 
tájékoztatás céljából a belső és szervezeti
eljárások keretében az ABAK-tól 
elvárható. Céljuk továbbá, hogy 
meghatározzák azokat a követelményeket, 
amelyeket az értékpapírosított eszközök 
értékpapírosítását kezdeményezőknek kell 
teljesíteniük ahhoz, hogy az ABAK-ok 
befektethessenek a 2011. január 1-je után 
kibocsátott ilyen jellegű eszközökbe. 
Céljuk még, hogy meghatározzák azokat a 
követelményeket, amelyeket az ABAK-
oknak kell teljesíteniük az ilyen 
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általuk kezelt ABA-k nevében vállalt 
kockázatok függvényében alkalmazandó 
kockázatkezelési követelményeket, 
valamint minden más ahhoz szükséges 
intézkedést, hogy az ABAK képes legyen a 
fedezetlen eladási ügyletekkel összefüggő 
különleges kockázatok kezelésére, 
beleértve minden olyan vonatkozó 
korlátozást, amely szükséges lehet az 
ABA-k szükségtelen kockázatoktól való 
megóvása érdekében. Az intézkedések 
célja továbbá ezen irányelv 
likviditáskezeléssel kapcsolatos 
követelményeinek, különösen az ABA-k 
likviditási minimumkövetelményeinek 
meghatározása. Céljuk továbbá, hogy 
meghatározzák azokat a követelményeket, 
amelyeket az értékpapírosított eszközök 
értékpapírosítását kezdeményezőknek kell 
teljesíteniük ahhoz, hogy az ABAK-ok 
befektethessenek a 2011. január 1-je után 
kibocsátott ilyen jellegű eszközökbe. 
Céljuk még, hogy meghatározzák azokat a 
követelményeket, amelyeket az ABAK-
oknak kell teljesíteniük az ilyen 
értékpapírosított eszközökbe való 
befektetéshez. Az intézkedések célja azon 
kritériumok megállapítása, amelyek 
alapján egy értékbecslő ezen irányelv 
alkalmazásában függetlennek tekinthető. 
Az intézkedések célja ezenkívül azon 
feltételek meghatározása, amelyek mellett 
az ABAK-ok feladatainak átruházása 
jóváhagyható, illetve amelyek teljesülése 
esetén a túlzott mértékű átruházás miatt az 
alapkezelő már nem minősülhet az ABA 
kezelőjének. Az intézkedések célja az 
ABAK-ok által az általuk kezelt minden 
egyes ABA tekintetében rendelkezésre 
bocsátandó éves jelentés tartalmának és 
formátumának meghatározása, valamint az 
ABAK-ok részéről befektetőikkel szemben 
fennálló adatszolgáltatási kötelezettségek 
és az illetékes hatóságokkal szembeni 
jelentési kötelezettségek, valamint azok 
gyakoriságának megállapítása. Az 
intézkedések célja az ABAK-ok részéről a 
tőkeáttétel tekintetében fennálló 

értékpapírosított eszközökbe való 
befektetéshez. Ezenkívül a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok célja azon kritériumok 
megállapítása, amelyek alapján egy 
értékelési eljárás ezen irányelv 
alkalmazásában függetlennek tekinthető. 
Céljuk ezenkívül azon feltételek 
meghatározása, amelyek teljesülése esetén 
a túlzott mértékű átruházás miatt az 
alapkezelő már nem minősülhet az ABA 
kezelőjének. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok célja továbbá az ABAK-ok 
által az általuk kezelt minden egyes ABA 
tekintetében rendelkezésre bocsátandó éves 
jelentés tartalmának és formátumának 
meghatározása, valamint az ABAK-ok 
részéről befektetőikkel szemben fennálló 
adatszolgáltatási kötelezettségek és az 
illetékes hatóságokkal szembeni jelentési 
kötelezettségek, valamint azok 
gyakoriságának megállapítása. Ezen 
túlmenően céljuk, hogy meghatározzák 
annak az információcserének a módozatait, 
tartalmát és gyakoriságát, amelyet az 
ABAK székhely szerinti tagállamának 
illetékes hatósága és azok az illetékes 
tagállamok folytatnak, amelyek 
illetékességi területén az ABAK önállóan 
vagy más ABAK-kal együtt befolyást 
gyakorolhat a rendszerszinten fontos 
pénzügyi intézmények stabilitására és a 
piac egészséges működésére. Az is céljuk, 
hogy meghatározzák a helyszíni 
ellenőrzésekre és vizsgálatokra vonatkozó 
eljárást.
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adatszolgáltatási kötelezettségek 
megállapítása, valamint az illetékes 
hatóságokkal szembeni jelentéstétel, 
illetve a befektetőknek történő 
adatszolgáltatás gyakoriságának 
meghatározása. Az intézkedések célja az 
ABAK-ok által az ABA-k kezelése során 
alkalmazható tőkeáttétel korlátainak 
meghatározása. Az intézkedések célja 
annak meghatározása, hogy pontosan 
milyen tartalommal és milyen módon kell 
a kibocsátókban vagy tőzsdén nem jegyzett 
társaságokban meghatározó befolyást 
szerző ABAK-oknak eleget tenniük a 
kibocsátókkal vagy tőzsdén nem jegyzett 
társaságokkal, valamint azok 
részvényeseivel és a munkavállalók 
képviselőivel szemben fennálló 
adatszolgáltatási kötelezettségüknek, 
beleértve az általuk kezelt ABA-król szóló 
éves jelentésekben közlendő 
információkat is. Az intézkedések célja, 
hogy meghatározzák azokat a 
korlátozásokat és feltételeket, amelyek az 
ABA-knak az ABAK székhely szerinti 
tagállamában, hivatásos befektetők 
számára történő forgalmazásával 
kapcsolatban előírhatók. Az intézkedések 
célja harmadik országbeli értékbecslő 
esetén a harmadik ország értékelési 
standardjai egyenértékűségének 
értékelésével, harmadik országok 
letétkezelőkre vonatkozó jogszabályai 
egyenértékűségének értékelésével, 
valamint a harmadik országokban 
székhellyel rendelkező ABAK-ok 
engedélyezése céljából a prudenciális 
szabályozás és folyamatos felügyelet 
egyenértékűségének értékelésével 
kapcsolatos általános kritériumok 
meghatározása. Az intézkedések célja ezen 
túlmenően az annak értékeléséhez 
szükséges általános kritériumok 
meghatározása, hogy egyes harmadik 
országok tényleges, a Közösség által 
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak biztosított 
hozzáféréssel azonos mértékű hozzáférést 
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biztosítanak-e saját piacaikhoz a 
Közösségben székhellyel rendelkező 
ABAK-oknak. Az intézkedések célja, hogy 
meghatározzák annak az 
információcserének a módozatait, tartalmát 
és gyakoriságát, amelyet az ABAK 
székhely szerinti tagállamának illetékes 
hatósága és azok az illetékes tagállamok 
folytatnak, amelyek illetékességi területén 
az ABAK önállóan vagy más ABAK-kal 
együtt befolyást gyakorolhat a 
rendszerszinten fontos pénzügyi 
intézmények stabilitására és a piac 
egészséges működésére. Az intézkedések 
célja, hogy meghatározzák a helyszíni 
ellenőrzésekre és vizsgálatokra vonatkozó 
eljárást.

Or. en

Indokolás

A jogalkotási szöveg javasolt módosításaival összhangban.

Módosítás 298
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A Bizottságnak különösen hatáskört 
kell biztosítani az ezen irányelv 
végrehajtásához szükséges intézkedések
elfogadására. Ebben a tekintetben a 
Bizottságnak képesnek kell lennie az azon 
eljárásokat meghatározó intézkedések 
elfogadására, amelyek keretében az ezen 
irányelvben előírt küszöböt meg nem 
haladó értékű eszközből álló ABA-
portfóliókat kezelő ABAK-ok 
gyakorolhatják azon jogukat, hogy ezen 
irányelv hatálya alá tartozó ABAK-ként 
bírálják el őket. Ezen intézkedések célja 
továbbá, hogy meghatározzák a 

(27) A Bizottságnak különösen hatáskört 
kell biztosítani az ezen irányelv 
végrehajtásához szükséges, a Szerződés 
290. cikkének megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására, 
amelyeknek célja továbbá, hogy 
meghatározzák a következőket: az illetékes
hatóságok által annak értékelése során 
alkalmazandó kritériumok, hogy az 
ABAK-ok teljesítik-e az üzletmenetükkel 
kapcsolatos kötelezettségeiket, az ABAK 
által meghatározandó összeférhetetlenség-
típusok, valamint azon ésszerű lépesek, 
amelyek meghozatala az 
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következőket: az illetékes hatóságok által 
annak értékelése során alkalmazandó 
kritériumok, hogy az ABAK-ok teljesítik-e 
az üzletmenetükkel kapcsolatos 
kötelezettségeiket, az ABAK által 
meghatározandó összeférhetetlenség-
típusok, valamint azon ésszerű lépesek, 
amelyek meghozatala az 
összeférhetetlenségek azonosítása, 
megelőzése, kezelése és az azokról szóló 
tájékoztatás céljából a belső és szervezeti 
eljárások keretében az ABAK-tól 
elvárható. Az intézkedések célja, hogy 
meghatározzák az ABAK-ok által, az 
általuk kezelt ABA-k nevében vállalt 
kockázatok függvényében alkalmazandó 
kockázatkezelési követelményeket, 
valamint minden más ahhoz szükséges 
intézkedést, hogy az ABAK képes legyen a 
fedezetlen eladási ügyletekkel összefüggő 
különleges kockázatok kezelésére, 
beleértve minden olyan vonatkozó 
korlátozást, amely szükséges lehet az 
ABA-k szükségtelen kockázatoktól való 
megóvása érdekében. Az intézkedések célja 
továbbá ezen irányelv likviditáskezeléssel 
kapcsolatos követelményeinek, különösen 
az ABA-k likviditási 
minimumkövetelményeinek 
meghatározása. Céljuk továbbá, hogy 
meghatározzák azokat a követelményeket, 
amelyeket az értékpapírosított eszközök 
értékpapírosítását kezdeményezőknek kell 
teljesíteniük ahhoz, hogy az ABAK-ok 
befektethessenek a 2011. január 1-je után 
kibocsátott ilyen jellegű eszközökbe. 
Céljuk még, hogy meghatározzák azokat a 
követelményeket, amelyeket az ABAK-
oknak kell teljesíteniük az ilyen 
értékpapírosított eszközökbe való 
befektetéshez. Az intézkedések célja azon 
kritériumok megállapítása, amelyek 
alapján egy értékbecslő ezen irányelv 
alkalmazásában függetlennek tekinthető. 
Az intézkedések célja ezenkívül azon 
feltételek meghatározása, amelyek mellett 
az ABAK-ok feladatainak átruházása 
jóváhagyható, illetve amelyek teljesülése 

összeférhetetlenségek azonosítása, 
megelőzése, kezelése és az azokról szóló 
tájékoztatás céljából a belső és szervezeti
eljárások keretében az ABAK-tól 
elvárható. Céljuk továbbá, hogy 
meghatározzák az ABAK-ok által, az 
általuk kezelt ABA-k nevében vállalt 
kockázatok függvényében alkalmazandó 
kockázatkezelési követelményeket. 
Ezenkívül céljuk az ABAK-ok által 
alkalmazandó likviditáskezelési 
rendszerek és eljárások meghatározása. 
Céljuk továbbá, hogy meghatározzák 
azokat a követelményeket, amelyeket az 
értékpapírosított eszközök 
értékpapírosítását kezdeményezőknek kell 
teljesíteniük ahhoz, hogy az ABAK-ok 
befektethessenek a 2011. január 1-je után 
kibocsátott ilyen jellegű eszközökbe. 
Céljuk még, hogy meghatározzák azokat a 
követelményeket, amelyeket az ABAK-
oknak kell teljesíteniük az ilyen 
értékpapírosított eszközökbe való 
befektetéshez. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok célja ezenkívül az ABA 
részvényei vagy befektetési jegyei 
megfelelő értékelésére vonatkozó 
eljárások meghatározása. Ezenkívül 
céljuk az is, hogy a letétkezelők 
tekintetében meghatározzák a befizetések 
külön számlákon történő 
szétválasztásának módozatait, a 
biztonságos megőrzés és a felelős őrzés 
fogalmát, beleértve a pénzügyi eszközök és 
az azokon fennálló jogosultságok külön 
számlákon történő szétválasztásának 
módozatait, meghatározzák, hogy a 
pénzügyi eszközök és az azokon fennálló 
jogosultságok mikor tarthatók meg és 
tarthatók fenn, mikor tartoznak a rendes 
kereskedés körébe, mikor keletkezik 
veszteség a pénzügyi eszközök és az 
azokon fennálló jogosultságok 
tekintetében, továbbá meghatározzák a 
letétkezelők felügyeleti feladatait, az 
átruházás feltételeit, a letétkezelők kellő 
gondossággal való feladatvégzését, más 
joghatóságokkal való együttműködési 
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esetén a túlzott mértékű átruházás miatt az 
alapkezelő már nem minősülhet az ABA 
kezelőjének. Az intézkedések célja az 
ABAK-ok által az általuk kezelt minden 
egyes ABA tekintetében rendelkezésre 
bocsátandó éves jelentés tartalmának és 
formátumának meghatározása, valamint az 
ABAK-ok részéről befektetőikkel szemben 
fennálló adatszolgáltatási kötelezettségek 
és az illetékes hatóságokkal szembeni 
jelentési kötelezettségek, valamint azok 
gyakoriságának megállapítása. Az 
intézkedések célja az ABAK-ok részéről a 
tőkeáttétel tekintetében fennálló 
adatszolgáltatási kötelezettségek 
megállapítása, valamint az illetékes 
hatóságokkal szembeni jelentéstétel, illetve 
a befektetőknek történő adatszolgáltatás 
gyakoriságának meghatározása. Az 
intézkedések célja az ABAK-ok által az 
ABA-k kezelése során alkalmazható 
tőkeáttétel korlátainak meghatározása. Az 
intézkedések célja annak meghatározása, 
hogy pontosan milyen tartalommal és 
milyen módon kell a kibocsátókban vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaságokban 
meghatározó befolyást szerző ABAK-
oknak eleget tenniük a kibocsátókkal vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaságokkal, 
valamint azok részvényeseivel és a 
munkavállalók képviselőivel szemben 
fennálló adatszolgáltatási 
kötelezettségüknek, beleértve az általuk 
kezelt ABA-król szóló éves jelentésekben 
közlendő információkat is. Az 
intézkedések célja, hogy meghatározzák 
azokat a korlátozásokat és feltételeket, 
amelyek az ABA-knak az ABAK székhely 
szerinti tagállamában, hivatásos 
befektetők számára történő 
forgalmazásával kapcsolatban előírhatók. 
Az intézkedések célja harmadik országbeli 
értékbecslő esetén a harmadik ország 
értékelési standardjai egyenértékűségének 
értékelésével, harmadik országok 
letétkezelőkre vonatkozó jogszabályai 
egyenértékűségének értékelésével, 
valamint a harmadik országokban 

megállapodások szükségességét, valamint 
a letétkezelők jóváhagyásának feltételeit, 
beleértve annak megállapítását, hogy a 
letétkezelő képes-e megfelelő pénzügyi és 
szakmai garanciák nyújtására a megfelelő
letétkezelői feladatok elvégzése érdekében
és teljesíti tudja-e az ilyen feladatokkal 
járó kötelezettségeket. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok célja ezenkívül azon 
feltételek meghatározása, amelyek mellett 
az ABAK-ok feladatainak átruházása 
jóváhagyható, illetve amelyek teljesülése 
esetén a túlzott mértékű átruházás miatt az 
alapkezelő már nem minősülhet az ABA 
kezelőjének. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok célja továbbá az ABAK-ok 
által az általuk kezelt minden egyes ABA 
tekintetében rendelkezésre bocsátandó éves 
jelentés tartalmának és formátumának 
meghatározása, valamint az ABAK-ok 
részéről befektetőikkel szemben fennálló 
adatszolgáltatási kötelezettségek és az 
illetékes hatóságokkal szembeni jelentési 
kötelezettségek, valamint azok 
gyakoriságának megállapítása. Céljuk még
az ABAK-ok részéről különösen a 
tőkeáttétel tekintetében fennálló 
adatszolgáltatási kötelezettségek 
megállapítása, valamint az illetékes 
hatóságokkal szembeni jelentéstétel, illetve 
a befektetőknek történő adatszolgáltatás 
gyakoriságának meghatározása. Az is a 
céljaik közé tartozik, hogy meghatározzák, 
hogy a tőkeáttétel mikor tekintendő 
módszeresen alkalmazottnak. Továbbá 
céljuk, hogy meghatározzák, milyen 
elveket alkalmazzanak az illetékes 
hatóságok a tőkeáttétel korlátozásának 
mérlegelésekor. Ezen túlmenően a jogi 
aktusok célja, hogy meghatározzák annak 
az információcserének a módozatait, 
tartalmát és gyakoriságát, amelyet az 
ABAK székhely szerinti tagállamának 
illetékes hatósága és azok az illetékes 
tagállamok folytatnak, amelyek 
illetékességi területén az ABAK önállóan 
vagy más ABAK-kal együtt befolyást 
gyakorolhat a rendszerszinten fontos 
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székhellyel rendelkező ABAK-ok 
engedélyezése céljából a prudenciális 
szabályozás és folyamatos felügyelet 
egyenértékűségének értékelésével 
kapcsolatos általános kritériumok 
meghatározása. Az intézkedések célja ezen 
túlmenően az annak értékeléséhez 
szükséges általános kritériumok 
meghatározása, hogy egyes harmadik 
országok tényleges, a Közösség által 
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak biztosított 
hozzáféréssel azonos mértékű hozzáférést 
biztosítanak-e saját piacaikhoz a 
Közösségben székhellyel rendelkező 
ABAK-oknak. Az intézkedések célja, hogy 
meghatározzák annak az 
információcserének a módozatait, tartalmát 
és gyakoriságát, amelyet az ABAK 
székhely szerinti tagállamának illetékes 
hatósága és azok az illetékes tagállamok 
folytatnak, amelyek illetékességi területén 
az ABAK önállóan vagy más ABAK-kal 
együtt befolyást gyakorolhat a 
rendszerszinten fontos pénzügyi 
intézmények stabilitására és a piac 
egészséges működésére. Az intézkedések 
célja, hogy meghatározzák a helyszíni 
ellenőrzésekre és vizsgálatokra vonatkozó 
eljárást.

pénzügyi intézmények stabilitására és a 
piac egészséges működésére. A jogi 
aktusok célja az is, hogy meghatározzák a 
helyszíni ellenőrzésekre és vizsgálatokra 
vonatkozó eljárást.

Or. en

Indokolás

A javaslattervezeteknek való megfeleléshez szükséges változtatások. A 17. cikkben a 
„[F]elügyelet” („[S]upervision”) kifejezés helyett az „ellenőrzés” („oversight”) szerepel az 
ÁÉKBV „felügyeleti” követelményeinek egyértelmű megkülönböztetése, amelyek nem 
alkalmazhatók.
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Módosítás 299
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A Bizottságnak különösen hatáskört 
kell biztosítani az ezen irányelv 
végrehajtásához szükséges intézkedések
elfogadására. Ebben a tekintetben a 
Bizottságnak képesnek kell lennie az azon 
eljárásokat meghatározó intézkedések 
elfogadására, amelyek keretében az ezen 
irányelvben előírt küszöböt meg nem 
haladó értékű eszközből álló ABA-
portfóliókat kezelő ABAK-ok 
gyakorolhatják azon jogukat, hogy ezen 
irányelv hatálya alá tartozó ABAK-ként 
bírálják el őket. Ezen intézkedések célja 
továbbá, hogy meghatározzák a 
következőket: az illetékes hatóságok által 
annak értékelése során alkalmazandó 
kritériumok, hogy az ABAK-ok teljesítik-e 
az üzletmenetükkel kapcsolatos 
kötelezettségeiket, az ABAK által 
meghatározandó összeférhetetlenség-
típusok, valamint azon ésszerű lépesek, 
amelyek meghozatala az 
összeférhetetlenségek azonosítása, 
megelőzése, kezelése és az azokról szóló 
tájékoztatás céljából a belső és szervezeti 
eljárások keretében az ABAK-tól 
elvárható. Az intézkedések célja, hogy 
meghatározzák az ABAK-ok által, az 
általuk kezelt ABA-k nevében vállalt 
kockázatok függvényében alkalmazandó 
kockázatkezelési követelményeket, 
valamint minden más ahhoz szükséges 
intézkedést, hogy az ABAK képes legyen a 
fedezetlen eladási ügyletekkel összefüggő 
különleges kockázatok kezelésére,
beleértve minden olyan vonatkozó 
korlátozást, amely szükséges lehet az 
ABA-k szükségtelen kockázatoktól való 
megóvása érdekében. Az intézkedések célja 
továbbá ezen irányelv likviditáskezeléssel 

(27) A Bizottságnak különösen hatáskört 
kell biztosítani az ezen irányelv 
végrehajtásához szükséges, a Szerződés 
290. cikkének megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására, 
amelyeknek célja továbbá, hogy 
meghatározzák a következőket: az illetékes 
hatóságok által annak értékelése során 
alkalmazandó kritériumok, hogy az 
ABAK-ok teljesítik-e az üzletmenetükkel 
kapcsolatos kötelezettségeiket, az ABAK 
által meghatározandó összeférhetetlenség-
típusok, valamint azon ésszerű lépesek, 
amelyek meghozatala az 
összeférhetetlenségek azonosítása, 
megelőzése, kezelése és az azokról szóló 
tájékoztatás céljából a belső és szervezeti
eljárások keretében az ABAK-tól 
elvárható. Céljuk továbbá, hogy 
meghatározzák, mikor nem kell 
elkülöníteni a kockázatkezelést és az 
ABAK-ok által, az általuk kezelt ABA-k 
nevében vállalt kockázatok függvényében 
alkalmazandó kockázatkezelési 
követelményeket. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok célja továbbá ezen 
irányelv likviditáskezeléssel kapcsolatos 
követelményeinek, különösen az ABA-k 
likviditási minimumkövetelményeinek 
meghatározása. Ezenkívül a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok célja 
azon kritériumok megállapítása, amelyek 
alapján egy értékbecslő ezen irányelv 
alkalmazásában függetlennek tekinthető. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok célja 
ezenkívül azon feltételek meghatározása, 
amelyek mellett az ABAK-ok feladatainak 
átruházása jóváhagyható, illetve amelyek 
teljesülése esetén a túlzott mértékű 
átruházás miatt az alapkezelő már nem 
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kapcsolatos követelményeinek, különösen 
az ABA-k likviditási 
minimumkövetelményeinek 
meghatározása. Céljuk továbbá, hogy 
meghatározzák azokat a követelményeket, 
amelyeket az értékpapírosított eszközök 
értékpapírosítását kezdeményezőknek kell 
teljesíteniük ahhoz, hogy az ABAK-ok 
befektethessenek a 2011. január 1-je után 
kibocsátott ilyen jellegű eszközökbe. 
Céljuk még, hogy meghatározzák azokat a 
követelményeket, amelyeket az ABAK-
oknak kell teljesíteniük az ilyen 
értékpapírosított eszközökbe való 
befektetéshez. Az intézkedések célja azon 
kritériumok megállapítása, amelyek 
alapján egy értékbecslő ezen irányelv 
alkalmazásában függetlennek tekinthető. 
Az intézkedések célja ezenkívül azon 
feltételek meghatározása, amelyek mellett 
az ABAK-ok feladatainak átruházása 
jóváhagyható, illetve amelyek teljesülése 
esetén a túlzott mértékű átruházás miatt az 
alapkezelő már nem minősülhet az ABA 
kezelőjének. Az intézkedések célja az 
ABAK-ok által az általuk kezelt minden 
egyes ABA tekintetében rendelkezésre 
bocsátandó éves jelentés tartalmának és 
formátumának meghatározása, valamint az 
ABAK-ok részéről befektetőikkel szemben 
fennálló adatszolgáltatási kötelezettségek 
és az illetékes hatóságokkal szembeni 
jelentési kötelezettségek, valamint azok 
gyakoriságának megállapítása. Az 
intézkedések célja az ABAK-ok részéről a 
tőkeáttétel tekintetében fennálló 
adatszolgáltatási kötelezettségek 
megállapítása, valamint az illetékes 
hatóságokkal szembeni jelentéstétel, illetve 
a befektetőknek történő adatszolgáltatás 
gyakoriságának meghatározása. Az 
intézkedések célja az ABAK-ok által az 
ABA-k kezelése során alkalmazható 
tőkeáttétel korlátainak meghatározása. Az 
intézkedések célja annak meghatározása, 
hogy pontosan milyen tartalommal és 
milyen módon kell a kibocsátókban vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaságokban 

minősülhet az ABA kezelőjének. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok célja 
továbbá az ABAK-ok által az általuk 
kezelt minden egyes ABA tekintetében 
rendelkezésre bocsátandó éves jelentés 
tartalmának és formátumának 
meghatározása, valamint az ABAK-ok 
részéről befektetőikkel szemben fennálló 
adatszolgáltatási kötelezettségek és az 
illetékes hatóságokkal szembeni jelentési 
kötelezettségek, valamint azok 
gyakoriságának megállapítása. Ezenkívül
céljuk az ABAK-ok részéről a tőkeáttétel 
tekintetében fennálló adatszolgáltatási 
kötelezettségek megállapítása, valamint az 
illetékes hatóságokkal szembeni 
jelentéstétel, illetve a befektetőknek történő 
adatszolgáltatás gyakoriságának 
meghatározása. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok célja annak meghatározása, 
hogy pontosan milyen tartalommal és 
milyen módon kell a kibocsátókban vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaságokban 
meghatározó befolyást szerző ABAK-
oknak eleget tenniük a kibocsátókkal vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaságokkal, 
valamint azok részvényeseivel és a 
munkavállalók képviselőivel szemben 
fennálló adatszolgáltatási 
kötelezettségüknek, beleértve az általuk 
kezelt ABA-król szóló éves jelentésekben 
közlendő információkat is. Ezen túlmenően
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
célja, hogy meghatározzák annak az 
információcserének a módozatait, tartalmát 
és gyakoriságát, amelyet az ABAK 
székhely szerinti tagállamának illetékes 
hatósága és azok az illetékes tagállamok 
folytatnak, amelyek illetékességi területén 
az ABAK önállóan vagy más ABAK-kal 
együtt befolyást gyakorolhat a 
rendszerszinten fontos pénzügyi 
intézmények stabilitására és a piac 
egészséges működésére. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok célja az is, hogy 
meghatározzák a helyszíni ellenőrzésekre 
és vizsgálatokra vonatkozó eljárást.
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meghatározó befolyást szerző ABAK-
oknak eleget tenniük a kibocsátókkal vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaságokkal, 
valamint azok részvényeseivel és a 
munkavállalók képviselőivel szemben 
fennálló adatszolgáltatási 
kötelezettségüknek, beleértve az általuk 
kezelt ABA-król szóló éves jelentésekben 
közlendő információkat is. Az intézkedések 
célja, hogy meghatározzák azokat a 
korlátozásokat és feltételeket, amelyek az 
ABA-knak az ABAK székhely szerinti 
tagállamában, hivatásos befektetők 
számára történő forgalmazásával 
kapcsolatban előírhatók. Az intézkedések 
célja harmadik országbeli értékbecslő 
esetén a harmadik ország értékelési 
standardjai egyenértékűségének 
értékelésével, harmadik országok 
letétkezelőkre vonatkozó jogszabályai 
egyenértékűségének értékelésével, 
valamint a harmadik országokban 
székhellyel rendelkező ABAK-ok 
engedélyezése céljából a prudenciális 
szabályozás és folyamatos felügyelet 
egyenértékűségének értékelésével 
kapcsolatos általános kritériumok 
meghatározása. Az intézkedések célja ezen 
túlmenően az annak értékeléséhez 
szükséges általános kritériumok 
meghatározása, hogy egyes harmadik 
országok tényleges, a Közösség által 
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak biztosított 
hozzáféréssel azonos mértékű hozzáférést 
biztosítanak-e saját piacaikhoz a 
Közösségben székhellyel rendelkező 
ABAK-oknak. Az intézkedések célja, hogy 
meghatározzák annak az 
információcserének a módozatait, tartalmát 
és gyakoriságát, amelyet az ABAK 
székhely szerinti tagállamának illetékes 
hatósága és azok az illetékes tagállamok 
folytatnak, amelyek illetékességi területén 
az ABAK önállóan vagy más ABAK-kal 
együtt befolyást gyakorolhat a 
rendszerszinten fontos pénzügyi 
intézmények stabilitására és a piac 
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egészséges működésére. Az intézkedések
célja, hogy meghatározzák a helyszíni 
ellenőrzésekre és vizsgálatokra vonatkozó 
eljárást.

Or. en

Indokolás

E módosítások az előző módosításokra figyelemmel szükségesek.

Módosítás 300
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A Bizottságnak különösen hatáskört 
kell biztosítani az ezen irányelv 
végrehajtásához szükséges intézkedések
elfogadására. Ebben a tekintetben a 
Bizottságnak képesnek kell lennie az azon 
eljárásokat meghatározó intézkedések 
elfogadására, amelyek keretében az ezen 
irányelvben előírt küszöböt meg nem 
haladó értékű eszközből álló ABA-
portfóliókat kezelő ABAK-ok 
gyakorolhatják azon jogukat, hogy ezen 
irányelv hatálya alá tartozó ABAK-ként 
bírálják el őket. Ezen intézkedések célja 
továbbá, hogy meghatározzák a 
következőket: az illetékes hatóságok által 
annak értékelése során alkalmazandó 
kritériumok, hogy az ABAK-ok teljesítik-e 
az üzletmenetükkel kapcsolatos 
kötelezettségeiket, az ABAK által 
meghatározandó összeférhetetlenség-
típusok, valamint azon ésszerű lépesek, 
amelyek meghozatala az 
összeférhetetlenségek azonosítása, 
megelőzése, kezelése és az azokról szóló 
tájékoztatás céljából a belső és szervezeti 
eljárások keretében az ABAK-tól elvárható 
. Az intézkedések célja, hogy 

(27) A Bizottságnak különösen hatáskört 
kell biztosítani az ezen irányelv 
végrehajtásához szükséges, a Szerződés 
290. cikkének megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására, 
amelyeknek célja továbbá, hogy 
meghatározzák a következőket: az illetékes 
hatóságok által annak értékelése során 
alkalmazandó kritériumok, hogy az 
ABAK-ok teljesítik-e az üzletmenetükkel 
kapcsolatos kötelezettségeiket, az ABAK 
által meghatározandó összeférhetetlenség-
típusok, valamint azon ésszerű lépesek, 
amelyek meghozatala az 
összeférhetetlenségek azonosítása, 
megelőzése, kezelése és az azokról szóló 
tájékoztatás céljából a belső és szervezeti
eljárások keretében az ABAK-tól 
elvárható. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok célja az is, hogy meghatározzák az 
ABAK-ok által, az általuk kezelt ABA-k 
nevében vállalt kockázatok függvényében 
alkalmazandó kockázatkezelési 
követelményeket, valamint minden más 
ahhoz szükséges intézkedést, hogy az 
ABAK képes legyen a fedezetlen eladási 
ügyletekkel összefüggő különleges 
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meghatározzák az ABAK-ok által, az 
általuk kezelt ABA-k nevében vállalt 
kockázatok függvényében alkalmazandó 
kockázatkezelési követelményeket, 
valamint minden más ahhoz szükséges 
intézkedést, hogy az ABAK képes legyen a 
fedezetlen eladási ügyletekkel összefüggő 
különleges kockázatok kezelésére, 
beleértve minden olyan vonatkozó 
korlátozást, amely szükséges lehet az 
ABA-k szükségtelen kockázatoktól való 
megóvása érdekében. Az intézkedések 
célja továbbá ezen irányelv 
likviditáskezeléssel kapcsolatos 
követelményeinek, különösen az ABA-k 
likviditási minimumkövetelményeinek 
meghatározása. Céljuk továbbá, hogy 
meghatározzák azokat a követelményeket, 
amelyeket az értékpapírosított eszközök 
értékpapírosítását kezdeményezőknek kell 
teljesíteniük ahhoz, hogy az ABAK-ok
befektethessenek a 2011. január 1-je után 
kibocsátott ilyen jellegű eszközökbe. 
Céljuk még, hogy meghatározzák azokat a 
követelményeket, amelyeket az ABAK-
oknak kell teljesíteniük az ilyen 
értékpapírosított eszközökbe való 
befektetéshez. Az intézkedések célja azon 
kritériumok megállapítása, amelyek 
alapján egy értékbecslő ezen irányelv 
alkalmazásában függetlennek tekinthető. 
Az intézkedések célja ezenkívül azon 
feltételek meghatározása, amelyek mellett 
az ABAK-ok feladatainak átruházása 
jóváhagyható, illetve amelyek teljesülése 
esetén a túlzott mértékű átruházás miatt az 
alapkezelő már nem minősülhet az ABA 
kezelőjének. Az intézkedések célja az 
ABAK-ok által az általuk kezelt minden 
egyes ABA tekintetében rendelkezésre 
bocsátandó éves jelentés tartalmának és 
formátumának meghatározása, valamint az 
ABAK-ok részéről befektetőikkel szemben 
fennálló adatszolgáltatási kötelezettségek 
és az illetékes hatóságokkal szembeni 
jelentési kötelezettségek, valamint azok 
gyakoriságának megállapítása. Az 
intézkedések célja az ABAK-ok részéről a 

kockázatok kezelésére, beleértve minden 
olyan vonatkozó korlátozást, amely 
szükséges lehet az ABA-k szükségtelen 
kockázatoktól való megóvása érdekében. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok célja 
továbbá ezen irányelv likviditáskezeléssel 
kapcsolatos követelményeinek, különösen 
az ABA-k likviditási 
minimumkövetelményeinek 
meghatározása. Céljuk továbbá, hogy 
meghatározzák azokat a követelményeket, 
amelyeket az értékpapírosított eszközök 
értékpapírosítását kezdeményezőknek kell 
teljesíteniük ahhoz, hogy az ABA-k
befektethessenek a 2011. január 1-je után 
kibocsátott ilyen jellegű eszközökbe. 
Céljuk még, hogy meghatározzák azokat a 
követelményeket, amelyeket az ABA-knak
kell teljesíteniük az ilyen értékpapírosított 
eszközökbe való befektetéshez. Ezenkívül a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok célja 
azon kritériumok megállapítása, amelyek 
alapján egy értékbecslő ezen irányelv 
alkalmazásában függetlennek tekinthető. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok célja 
ezenkívül azon feltételek meghatározása, 
amelyek mellett az ABAK-ok feladatainak 
átruházása jóváhagyható, illetve amelyek 
teljesülése esetén a túlzott mértékű 
átruházás miatt az alapkezelő már nem 
minősülhet az ABA kezelőjének. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok célja 
továbbá az ABA-k által rendelkezésre 
bocsátandó éves jelentés tartalmának és 
formátumának meghatározása, valamint az 
ABAK-ok részéről befektetőikkel szemben 
fennálló adatszolgáltatási kötelezettségek 
és az illetékes hatóságokkal szembeni 
jelentési kötelezettségek, valamint azok 
gyakoriságának megállapítása. Ezenkívül
céljuk az ABA-k részéről a tőkeáttétel 
tekintetében fennálló adatszolgáltatási 
kötelezettségek megállapítása, valamint az 
illetékes hatóságokkal szembeni 
jelentéstétel, illetve a befektetőknek történő 
adatszolgáltatás gyakoriságának 
meghatározása. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok célja az ABA-k által
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tőkeáttétel tekintetében fennálló 
adatszolgáltatási kötelezettségek 
megállapítása, valamint az illetékes 
hatóságokkal szembeni jelentéstétel, illetve 
a befektetőknek történő adatszolgáltatás 
gyakoriságának meghatározása. Az 
intézkedések célja az ABAK-ok által az 
ABA-k kezelése során alkalmazható 
tőkeáttétel korlátainak meghatározása. Az 
intézkedések célja annak meghatározása, 
hogy pontosan milyen tartalommal és 
milyen módon kell a kibocsátókban vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaságokban 
meghatározó befolyást szerző ABAK-
oknak eleget tenniük a kibocsátókkal vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaságokkal, 
valamint azok részvényeseivel és a 
munkavállalók képviselőivel szemben 
fennálló adatszolgáltatási 
kötelezettségüknek, beleértve az általuk 
kezelt ABA-król szóló éves jelentésekben 
közlendő információkat is. Az intézkedések
célja, hogy meghatározzák azokat a 
korlátozásokat és feltételeket, amelyek az 
ABA-knak az ABAK székhely szerinti 
tagállamában, hivatásos befektetők 
számára történő forgalmazásával 
kapcsolatban előírhatók. Az intézkedések
célja harmadik országbeli értékbecslő 
esetén a harmadik ország értékelési 
standardjai egyenértékűségének 
értékelésével, harmadik országok 
letétkezelőkre vonatkozó jogszabályai 
egyenértékűségének értékelésével, 
valamint a harmadik országokban 
székhellyel rendelkező ABAK-ok
engedélyezése céljából a prudenciális
szabályozás és folyamatos felügyelet 
egyenértékűségének értékelésével 
kapcsolatos általános kritériumok 
meghatározása. Az intézkedések célja ezen 
túlmenően az annak értékeléséhez 
szükséges általános kritériumok 
meghatározása, hogy egyes harmadik 
országok tényleges, a Közösség által 
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak biztosított 
hozzáféréssel azonos mértékű hozzáférést 

alkalmazható tőkeáttétel korlátainak 
meghatározása is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok célja annak 
meghatározása, hogy pontosan milyen 
tartalommal és milyen módon kell a 
kibocsátókban vagy tőzsdén nem jegyzett 
társaságokban meghatározó befolyást 
szerző ABA-knak eleget tenniük a 
kibocsátókkal vagy tőzsdén nem jegyzett 
társaságokkal, valamint azok 
részvényeseivel és a munkavállalók 
képviselőivel szemben fennálló 
adatszolgáltatási kötelezettségüknek, 
beleértve az általuk kezelt ABA-król szóló 
éves jelentésekben közlendő információkat 
is. A célok közé tartozik az is, hogy 
meghatározzák azokat a korlátozásokat és 
feltételeket, amelyek az ABA-knak az 
ABAK székhely szerinti tagállamában, 
hivatásos befektetők számára történő 
forgalmazásával kapcsolatban előírhatók. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok célja 
harmadik országbeli értékbecslő esetén a 
harmadik ország értékelési standardjai 
egyenértékűségének értékelésével, 
harmadik országok letétkezelőkre 
vonatkozó jogszabályai 
egyenértékűségének értékelésével, 
valamint a harmadik országokban 
székhellyel rendelkező ABA-k
engedélyezése céljából egy hatékony 
adóügyi és prudenciális együttműködés
értékelésével kapcsolatos általános 
kritériumok meghatározása. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok célja 
ezen túlmenően az annak értékeléséhez 
szükséges általános kritériumok 
meghatározása, hogy egyes harmadik 
országok tényleges, az Unió által harmadik 
országokban székhellyel rendelkező 
ABAK-oknak biztosított hozzáféréssel 
azonos mértékű hozzáférést biztosítanak-e 
saját piacaikhoz az Unióban székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak. Ezen túlmenően
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
célja, hogy meghatározzák annak az ABA-
val és az ABAK-kal kapcsolatos
információcserének a módozatait, tartalmát 
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biztosítanak-e saját piacaikhoz a 
Közösségben székhellyel rendelkező 
ABAK-oknak. Az intézkedések célja, hogy 
meghatározzák annak az 
információcserének a módozatait, tartalmát 
és gyakoriságát, amelyet az ABAK 
székhely szerinti tagállamának illetékes 
hatósága és azok az illetékes tagállamok 
folytatnak, amelyek illetékességi területén 
az ABAK önállóan vagy más ABAK-kal 
együtt befolyást gyakorolhat a 
rendszerszinten fontos pénzügyi 
intézmények stabilitására és a piac 
egészséges működésére. Az intézkedések 
célja, hogy meghatározzák a helyszíni 
ellenőrzésekre és vizsgálatokra vonatkozó 
eljárást.

és gyakoriságát, amelyet az Európai 
Rendszerkockázati Testület (ESRB) és 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság (ESMA), valamint az ABA és az 
ABAK székhely szerinti tagállamának 
illetékes hatósága és azok az illetékes 
tagállamok folytatnak, amelyek 
illetékességi területén az ABA és az ABAK 
önállóan vagy más ABA-val és ABAK-kal 
együtt befolyást gyakorolhat a 
rendszerszinten fontos pénzügyi 
intézmények stabilitására és a piac 
egészséges működésére. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok célja az is, hogy 
meghatározzák a helyszíni ellenőrzésekre 
és vizsgálatokra vonatkozó eljárást.

Or. en

Indokolás

A korábbi módosításokkal való összhang biztosítása.

Módosítás 301
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A Bizottságnak különösen hatáskört 
kell biztosítani az ezen irányelv 
végrehajtásához szükséges intézkedések
elfogadására. Ebben a tekintetben a 
Bizottságnak képesnek kell lennie az azon 
eljárásokat meghatározó intézkedések 
elfogadására, amelyek keretében az ezen 
irányelvben előírt küszöböt meg nem 
haladó értékű eszközből álló ABA-
portfóliókat kezelő ABAK-ok 
gyakorolhatják azon jogukat, hogy ezen 
irányelv hatálya alá tartozó ABAK-ként 
bírálják el őket. Ezen intézkedések célja 
továbbá, hogy meghatározzák a 

(27) A Bizottságnak különösen hatáskört 
kell biztosítani az ezen irányelv 
végrehajtásához szükséges, a Szerződés 
290. cikkének megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására, 
amelyeknek célja továbbá, hogy 
meghatározzák a következőket: az illetékes 
hatóságok által annak értékelése során 
alkalmazandó kritériumok, hogy az 
ABAK-ok teljesítik-e az üzletmenetükkel 
kapcsolatos kötelezettségeiket, az ABAK 
által meghatározandó összeférhetetlenség-
típusok, valamint azon ésszerű lépesek, 
amelyek meghozatala az 
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következőket: az illetékes hatóságok által 
annak értékelése során alkalmazandó 
kritériumok, hogy az ABAK-ok teljesítik-e 
az üzletmenetükkel kapcsolatos 
kötelezettségeiket, az ABAK által 
meghatározandó összeférhetetlenség-
típusok, valamint azon ésszerű lépesek, 
amelyek meghozatala az 
összeférhetetlenségek azonosítása, 
megelőzése, kezelése és az azokról szóló 
tájékoztatás céljából a belső és szervezeti 
eljárások keretében az ABAK-tól elvárható 
. Az intézkedések célja, hogy 
meghatározzák az ABAK-ok által, az 
általuk kezelt ABA-k nevében vállalt 
kockázatok függvényében alkalmazandó 
kockázatkezelési követelményeket, 
valamint minden más ahhoz szükséges 
intézkedést, hogy az ABAK képes legyen a 
fedezetlen eladási ügyletekkel összefüggő 
különleges kockázatok kezelésére, 
beleértve minden olyan vonatkozó 
korlátozást, amely szükséges lehet az 
ABA-k szükségtelen kockázatoktól való 
megóvása érdekében. Az intézkedések célja 
továbbá ezen irányelv likviditáskezeléssel 
kapcsolatos követelményeinek, különösen 
az ABA-k likviditási 
minimumkövetelményeinek 
meghatározása. Céljuk továbbá, hogy 
meghatározzák azokat a követelményeket, 
amelyeket az értékpapírosított eszközök 
értékpapírosítását kezdeményezőknek kell 
teljesíteniük ahhoz, hogy az ABAK-ok 
befektethessenek a 2011. január 1-je után 
kibocsátott ilyen jellegű eszközökbe. 
Céljuk még, hogy meghatározzák azokat a 
követelményeket, amelyeket az ABAK-
oknak kell teljesíteniük az ilyen 
értékpapírosított eszközökbe való 
befektetéshez. Az intézkedések célja azon 
kritériumok megállapítása, amelyek 
alapján egy értékbecslő ezen irányelv 
alkalmazásában függetlennek tekinthető. 
Az intézkedések célja ezenkívül azon 
feltételek meghatározása, amelyek mellett 
az ABAK-ok feladatainak átruházása 
jóváhagyható, illetve amelyek teljesülése 

összeférhetetlenségek azonosítása, 
megelőzése, kezelése és az azokról szóló 
tájékoztatás céljából a belső és szervezeti
eljárások keretében az ABAK-tól 
elvárható. Céljuk az ABAK-ok által 
javadalmazási politikáikban és 
gyakorlataikban betartandó elvek 
meghatározása is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok célja az is, hogy 
meghatározzák az ABAK-ok által, az 
általuk kezelt ABA-k nevében vállalt 
kockázatok függvényében alkalmazandó 
kockázatkezelési követelményeket, 
valamint minden más ahhoz szükséges 
intézkedést, hogy az ABAK képes legyen a 
fedezetlen eladási ügyletekkel összefüggő 
különleges kockázatok kezelésére, 
beleértve minden olyan vonatkozó 
korlátozást, amely szükséges lehet az 
ABA-k szükségtelen kockázatoktól való 
megóvása érdekében. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok célja továbbá ezen 
irányelv likviditáskezeléssel kapcsolatos 
követelményeinek, különösen az ABA-k 
likviditási minimumkövetelményeinek 
meghatározása. Céljuk továbbá, hogy 
meghatározzák azokat a követelményeket, 
amelyeket az értékpapírosított eszközök 
értékpapírosítását kezdeményezőknek kell 
teljesíteniük ahhoz, hogy az ABAK-ok 
befektethessenek a 2011. január 1-je után 
kibocsátott ilyen jellegű eszközökbe. 
Céljuk még, hogy meghatározzák azokat a 
követelményeket, amelyeket az ABAK-
oknak kell teljesíteniük az ilyen 
értékpapírosított eszközökbe való 
befektetéshez. Ezenkívül céljuk, hogy 
megállapítsák az ABAK-ok induló és 
mindenkori tőkéjével kapcsolatos 
követelményeket. Ezenkívül a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok célja 
azon kritériumok megállapítása, amelyek 
alapján egy értékbecslő ezen irányelv 
alkalmazásában függetlennek tekinthető. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok célja 
ezenkívül azon feltételek meghatározása, 
amelyek mellett az ABAK-ok feladatainak 
átruházása jóváhagyható, illetve amelyek 
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esetén a túlzott mértékű átruházás miatt az 
alapkezelő már nem minősülhet az ABA 
kezelőjének. Az intézkedések célja az 
ABAK-ok által az általuk kezelt minden 
egyes ABA tekintetében rendelkezésre 
bocsátandó éves jelentés tartalmának és 
formátumának meghatározása, valamint az 
ABAK-ok részéről befektetőikkel szemben 
fennálló adatszolgáltatási kötelezettségek 
és az illetékes hatóságokkal szembeni 
jelentési kötelezettségek, valamint azok 
gyakoriságának megállapítása. Az 
intézkedések célja az ABAK-ok részéről a 
tőkeáttétel tekintetében fennálló 
adatszolgáltatási kötelezettségek 
megállapítása, valamint az illetékes 
hatóságokkal szembeni jelentéstétel, illetve 
a befektetőknek történő adatszolgáltatás 
gyakoriságának meghatározása. Az 
intézkedések célja az ABAK-ok által az 
ABA-k kezelése során alkalmazható 
tőkeáttétel korlátainak meghatározása. Az 
intézkedések célja annak meghatározása, 
hogy pontosan milyen tartalommal és 
milyen módon kell a kibocsátókban vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaságokban 
meghatározó befolyást szerző ABAK-
oknak eleget tenniük a kibocsátókkal vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaságokkal, 
valamint azok részvényeseivel és a 
munkavállalók képviselőivel szemben 
fennálló adatszolgáltatási 
kötelezettségüknek, beleértve az általuk 
kezelt ABA-król szóló éves jelentésekben 
közlendő információkat is. Az intézkedések
célja, hogy meghatározzák azokat a 
korlátozásokat és feltételeket, amelyek az 
ABA-knak az ABAK székhely szerinti 
tagállamában, hivatásos befektetők 
számára történő forgalmazásával 
kapcsolatban előírhatók. Az intézkedések 
célja harmadik országbeli értékbecslő 
esetén a harmadik ország értékelési 
standardjai egyenértékűségének 
értékelésével, harmadik országok 
letétkezelőkre vonatkozó jogszabályai 
egyenértékűségének értékelésével, 
valamint a harmadik országokban 

teljesülése esetén a túlzott mértékű 
átruházás miatt az alapkezelő már nem 
minősülhet az ABA kezelőjének. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok célja 
továbbá az ABAK-ok által az általuk 
kezelt minden egyes ABA tekintetében 
rendelkezésre bocsátandó éves jelentés 
tartalmának és formátumának 
meghatározása, valamint az ABAK-ok 
részéről befektetőikkel szemben fennálló 
adatszolgáltatási kötelezettségek és az 
illetékes hatóságokkal szembeni jelentési 
kötelezettségek, valamint azok 
gyakoriságának megállapítása. Ezenkívül
céljuk az ABAK-ok részéről a tőkeáttétel 
tekintetében fennálló adatszolgáltatási 
kötelezettségek megállapítása, valamint az 
illetékes hatóságokkal szembeni
jelentéstétel, illetve a befektetőknek történő 
adatszolgáltatás gyakoriságának 
meghatározása. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok célja továbbá az ABAK-ok 
által az ABA-k kezelése során 
alkalmazható tőkeáttétel korlátainak 
meghatározása. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok célja annak meghatározása, 
hogy pontosan milyen tartalommal és 
milyen módon kell a kibocsátókban vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaságokban 
meghatározó befolyást szerző ABAK-
oknak eleget tenniük a kibocsátókkal vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaságokkal, 
valamint azok részvényeseivel és a 
munkavállalók képviselőivel szemben 
fennálló adatszolgáltatási 
kötelezettségüknek, beleértve az általuk 
kezelt ABA-król szóló éves jelentésekben 
közlendő információkat is. Ezenkívül 
céljuk az értékkivonással kapcsolatos 
nyilatkozatok részletes tartalmának 
meghatározása. A célok közé tartozik az 
is, hogy meghatározzák azokat a 
korlátozásokat és feltételeket, amelyek az 
ABA-knak az ABAK székhely szerinti 
tagállamában, hivatásos befektetők 
számára történő forgalmazásával 
kapcsolatban előírhatók. Az intézkedések 
célja harmadik országbeli értékbecslő 
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székhellyel rendelkező ABAK-ok 
engedélyezése céljából a prudenciális 
szabályozás és folyamatos felügyelet 
egyenértékűségének értékelésével 
kapcsolatos általános kritériumok 
meghatározása. Az intézkedések célja ezen 
túlmenően az annak értékeléséhez 
szükséges általános kritériumok 
meghatározása, hogy egyes harmadik 
országok tényleges, a Közösség által 
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak biztosított 
hozzáféréssel azonos mértékű hozzáférést 
biztosítanak-e saját piacaikhoz a 
Közösségben székhellyel rendelkező 
ABAK-oknak. Az intézkedések célja, hogy 
meghatározzák annak az 
információcserének a módozatait, tartalmát 
és gyakoriságát, amelyet az ABAK 
székhely szerinti tagállamának illetékes 
hatósága és azok az illetékes tagállamok 
folytatnak, amelyek illetékességi területén 
az ABAK önállóan vagy más ABAK-kal 
együtt befolyást gyakorolhat a 
rendszerszinten fontos pénzügyi 
intézmények stabilitására és a piac 
egészséges működésére. Az intézkedések 
célja, hogy meghatározzák a helyszíni 
ellenőrzésekre és vizsgálatokra vonatkozó 
eljárást.

esetén a harmadik ország értékelési 
standardjai egyenértékűségének 
értékelésével, harmadik országok 
letétkezelőkre vonatkozó jogszabályai 
egyenértékűségének értékelésével, 
valamint a harmadik országokban 
székhellyel rendelkező ABAK-ok 
engedélyezése céljából a prudenciális 
szabályozás és folyamatos felügyelet 
egyenértékűségének értékelésével 
kapcsolatos általános kritériumok 
meghatározása. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok célja ezen túlmenően az annak 
értékeléséhez szükséges általános 
kritériumok meghatározása, hogy egyes 
harmadik országok tényleges, az Unió által 
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak biztosított 
hozzáféréssel azonos mértékű hozzáférést 
biztosítanak-e saját piacaikhoz az Unióban
székhellyel rendelkező ABAK-oknak. Ezen 
túlmenően a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok célja, hogy meghatározzák annak 
az információcserének a módozatait, 
tartalmát és gyakoriságát, amelyet az 
ABAK székhely szerinti tagállamának 
illetékes hatósága és azok az illetékes 
tagállamok folytatnak, amelyek 
illetékességi területén az ABAK önállóan 
vagy más ABAK-kal együtt befolyást 
gyakorolhat a rendszerszinten fontos 
pénzügyi intézmények stabilitására és a 
piac egészséges működésére. Az is céljuk, 
hogy meghatározzák a helyszíni 
ellenőrzésekre és vizsgálatokra vonatkozó 
eljárást.

Or. en
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Módosítás 302
Marta Andreasen

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A Bizottságnak különösen hatáskört 
kell biztosítani az ezen irányelv 
végrehajtásához szükséges intézkedések
elfogadására. Ebben a tekintetben a 
Bizottságnak képesnek kell lennie az azon 
eljárásokat meghatározó intézkedések 
elfogadására, amelyek keretében az ezen 
irányelvben előírt küszöböt meg nem 
haladó értékű eszközből álló ABA-
portfóliókat kezelő ABAK-ok 
gyakorolhatják azon jogukat, hogy ezen 
irányelv hatálya alá tartozó ABAK-ként 
bírálják el őket. Ezen intézkedések célja 
továbbá, hogy meghatározzák a 
következőket: az illetékes hatóságok által 
annak értékelése során alkalmazandó 
kritériumok, hogy az ABAK-ok teljesítik-e 
az üzletmenetükkel kapcsolatos 
kötelezettségeiket, az ABAK által 
meghatározandó összeférhetetlenség-
típusok, valamint azon ésszerű lépesek, 
amelyek meghozatala az 
összeférhetetlenségek azonosítása, 
megelőzése, kezelése és az azokról szóló 
tájékoztatás céljából a belső és szervezeti 
eljárások keretében az ABAK-tól 
elvárható. Az intézkedések célja, hogy 
meghatározzák az ABAK-ok által, az 
általuk kezelt ABA-k nevében vállalt 
kockázatok függvényében alkalmazandó 
kockázatkezelési követelményeket, 
valamint minden más ahhoz szükséges 
intézkedést, hogy az ABAK képes legyen a 
fedezetlen eladási ügyletekkel összefüggő 
különleges kockázatok kezelésére, 
beleértve minden olyan vonatkozó 
korlátozást, amely szükséges lehet az 
ABA-k szükségtelen kockázatoktól való 
megóvása érdekében. Az intézkedések célja 
továbbá ezen irányelv likviditáskezeléssel 

(27) A Bizottságnak különösen hatáskört 
kell biztosítani az ezen irányelv 
végrehajtásához szükséges, a Szerződés 
290. cikkének megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására, amelyek 
keretében az ezen irányelvben előírt 
küszöböt meg nem haladó értékű eszközből 
álló ABA-portfóliókat kezelő ABAK-ok 
gyakorolhatják azon jogukat, hogy ezen 
irányelv hatálya alá tartozó ABAK-ként 
bírálják el őket. Ezen jogi aktusok célja 
továbbá, hogy meghatározzák a 
következőket: az illetékes hatóságok által 
annak értékelése során alkalmazandó 
kritériumok, hogy az ABAK-ok teljesítik-e 
az üzletmenetükkel kapcsolatos 
kötelezettségeiket, az ABAK által 
meghatározandó összeférhetetlenség-
típusok, valamint azon ésszerű lépesek, 
amelyek meghozatala az 
összeférhetetlenségek azonosítása, 
megelőzése, kezelése és az azokról szóló 
tájékoztatás céljából a belső és szervezeti 
eljárások keretében az ABAK-tól 
elvárható. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok célja az is, hogy meghatározzák az 
ABAK-ok által, az általuk kezelt ABA-k 
nevében vállalt kockázatok függvényében 
alkalmazandó kockázatkezelési 
követelményeket, valamint minden más 
ahhoz szükséges intézkedést, hogy az 
ABAK képes legyen a fedezetlen eladási 
ügyletekkel összefüggő különleges 
kockázatok kezelésére, beleértve minden 
olyan vonatkozó korlátozást, amely 
szükséges lehet az ABA-k szükségtelen 
kockázatoktól való megóvása érdekében. A
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok célja 
továbbá ezen irányelv likviditáskezeléssel 
kapcsolatos követelményeinek, különösen 
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kapcsolatos követelményeinek, különösen 
az ABA-k likviditási 
minimumkövetelményeinek 
meghatározása. Céljuk továbbá, hogy 
meghatározzák azokat a követelményeket, 
amelyeket az értékpapírosított eszközök 
értékpapírosítását kezdeményezőknek kell 
teljesíteniük ahhoz, hogy az ABAK-ok 
befektethessenek a 2011. január 1-je után 
kibocsátott ilyen jellegű eszközökbe. 
Céljuk még, hogy meghatározzák azokat a 
követelményeket, amelyeket az ABAK-
oknak kell teljesíteniük az ilyen 
értékpapírosított eszközökbe való 
befektetéshez. Az intézkedések célja azon 
kritériumok megállapítása, amelyek 
alapján egy értékbecslő ezen irányelv 
alkalmazásában függetlennek tekinthető. 
Az intézkedések célja ezenkívül azon 
feltételek meghatározása, amelyek mellett 
az ABAK-ok feladatainak átruházása 
jóváhagyható, illetve amelyek teljesülése 
esetén a túlzott mértékű átruházás miatt az 
alapkezelő már nem minősülhet az ABA 
kezelőjének. Az intézkedések célja az 
ABAK-ok által az általuk kezelt minden 
egyes ABA tekintetében rendelkezésre 
bocsátandó éves jelentés tartalmának és 
formátumának meghatározása, valamint az 
ABAK-ok részéről befektetőikkel szemben 
fennálló adatszolgáltatási kötelezettségek 
és az illetékes hatóságokkal szembeni 
jelentési kötelezettségek, valamint azok 
gyakoriságának megállapítása. Az 
intézkedések célja az ABAK-ok részéről a 
tőkeáttétel tekintetében fennálló 
adatszolgáltatási kötelezettségek 
megállapítása, valamint az illetékes 
hatóságokkal szembeni jelentéstétel, illetve 
a befektetőknek történő adatszolgáltatás 
gyakoriságának meghatározása. Az 
intézkedések célja az ABAK-ok által az 
ABA-k kezelése során alkalmazható 
tőkeáttétel korlátainak meghatározása. Az 
intézkedések célja annak meghatározása, 
hogy pontosan milyen tartalommal és 
milyen módon kell a kibocsátókban vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaságokban 

az ABA-k likviditási 
minimumkövetelményeinek 
meghatározása. Céljuk továbbá, hogy 
meghatározzák azokat a követelményeket, 
amelyeket az értékpapírosított eszközök 
értékpapírosítását kezdeményezőknek kell 
teljesíteniük ahhoz, hogy az ABAK-ok 
befektethessenek a 2011. január 1-je után 
kibocsátott ilyen jellegű eszközökbe. 
Céljuk még, hogy meghatározzák azokat a 
követelményeket, amelyeket az ABAK-
oknak kell teljesíteniük az ilyen 
értékpapírosított eszközökbe való 
befektetéshez. Céljuk ezenkívül azon 
feltételek meghatározása, amelyek 
teljesülése esetén a túlzott mértékű 
átruházás miatt az alapkezelő már nem 
minősülhet az ABA kezelőjének. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok célja 
továbbá az ABAK-ok által az általuk 
kezelt minden egyes ABA tekintetében 
rendelkezésre bocsátandó éves jelentés 
tartalmának és formátumának 
meghatározása, valamint az ABAK-ok 
részéről befektetőikkel szemben fennálló 
adatszolgáltatási kötelezettségek és az 
illetékes hatóságokkal szembeni jelentési 
kötelezettségek, valamint azok 
gyakoriságának megállapítása. Ezenkívül
céljuk az ABAK-ok részéről a tőkeáttétel 
tekintetében fennálló adatszolgáltatási 
kötelezettségek megállapítása, valamint az 
illetékes hatóságokkal szembeni 
jelentéstétel, illetve a befektetőknek történő 
adatszolgáltatás gyakoriságának 
meghatározása. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok célja továbbá az ABAK-ok 
által az ABA-k kezelése során 
alkalmazható tőkeáttétel korlátainak 
meghatározása. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok célja annak meghatározása, 
hogy pontosan milyen tartalommal és 
milyen módon kell a kibocsátókban vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaságokban 
meghatározó befolyást szerző ABAK-
oknak eleget tenniük a kibocsátókkal vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaságokkal, 
valamint azok részvényeseivel és a 
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meghatározó befolyást szerző ABAK-
oknak eleget tenniük a kibocsátókkal vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaságokkal, 
valamint azok részvényeseivel és a 
munkavállalók képviselőivel szemben 
fennálló adatszolgáltatási 
kötelezettségüknek, beleértve az általuk 
kezelt ABA-król szóló éves jelentésekben 
közlendő információkat is. Az intézkedések 
célja, hogy meghatározzák azokat a 
korlátozásokat és feltételeket, amelyek az 
ABA-knak az ABAK székhely szerinti 
tagállamában, hivatásos befektetők 
számára történő forgalmazásával 
kapcsolatban előírhatók. Az intézkedések
célja harmadik országbeli értékbecslő 
esetén a harmadik ország értékelési 
standardjai egyenértékűségének 
értékelésével, harmadik országok 
letétkezelőkre vonatkozó jogszabályai 
egyenértékűségének értékelésével, 
valamint a harmadik országokban 
székhellyel rendelkező ABAK-ok 
engedélyezése céljából a prudenciális 
szabályozás és folyamatos felügyelet 
egyenértékűségének értékelésével 
kapcsolatos általános kritériumok 
meghatározása. Az intézkedések célja ezen 
túlmenően az annak értékeléséhez 
szükséges általános kritériumok 
meghatározása, hogy egyes harmadik 
országok tényleges, a Közösség által 
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak biztosított 
hozzáféréssel azonos mértékű hozzáférést 
biztosítanak-e saját piacaikhoz a 
Közösségben székhellyel rendelkező 
ABAK-oknak. Az intézkedések célja, hogy 
meghatározzák annak az 
információcserének a módozatait, tartalmát 
és gyakoriságát, amelyet az ABAK 
székhely szerinti tagállamának illetékes 
hatósága és azok az illetékes tagállamok 
folytatnak, amelyek illetékességi területén 
az ABAK önállóan vagy más ABAK-kal 
együtt befolyást gyakorolhat a 
rendszerszinten fontos pénzügyi 
intézmények stabilitására és a piac 

munkavállalók képviselőivel szemben 
fennálló adatszolgáltatási 
kötelezettségüknek, beleértve az általuk 
kezelt ABA-król szóló éves jelentésekben 
közlendő információkat is. A célok közé 
tartozik az is, hogy meghatározzák azokat a 
korlátozásokat és feltételeket, amelyek az 
ABA-knak az ABAK székhely szerinti 
tagállamában, hivatásos befektetők 
számára történő forgalmazásával 
kapcsolatban előírhatók. A jogi aktusok 
célja harmadik országbeli értékbecslő 
esetén a harmadik ország értékelési 
standardjai egyenértékűségének 
értékelésével, harmadik országok 
letétkezelőkre vonatkozó jogszabályai 
egyenértékűségének értékelésével, 
valamint a harmadik országokban 
székhellyel rendelkező ABAK-ok 
engedélyezése céljából a prudenciális 
szabályozás és folyamatos felügyelet 
egyenértékűségének értékelésével 
kapcsolatos általános kritériumok 
meghatározása. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok célja ezen túlmenően az annak 
értékeléséhez szükséges általános 
kritériumok meghatározása, hogy egyes 
harmadik országok tényleges, az Unió által 
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak biztosított 
hozzáféréssel azonos mértékű hozzáférést 
biztosítanak-e saját piacaikhoz az Unióban
székhellyel rendelkező ABAK-oknak. Ezen 
túlmenően a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok célja, hogy meghatározzák annak 
az információcserének a módozatait, 
tartalmát és gyakoriságát, amelyet az 
ABAK székhely szerinti tagállamának 
illetékes hatósága és azok az illetékes 
tagállamok folytatnak, amelyek 
illetékességi területén az ABAK önállóan 
vagy más ABAK-kal együtt befolyást 
gyakorolhat a rendszerszinten fontos 
pénzügyi intézmények stabilitására és a 
piac egészséges működésére. Az is céljuk, 
hogy meghatározzák a helyszíni 
ellenőrzésekre és vizsgálatokra vonatkozó 



AM\804881HU.doc 161/171 PE439.111v02-00

HU

egészséges működésére. Az intézkedések 
célja, hogy meghatározzák a helyszíni 
ellenőrzésekre és vizsgálatokra vonatkozó 
eljárást.

eljárást.

Or. en

Indokolás

Szükség esetén, amennyiben a körülmények úgy kívánják, az értékeléseket már független 
szakértők végzik. Ha minden esetben megköveteljük a független értékelést, ez az alapok 
költségeinek növekedését és a befektetők hozamainak csökkenését fogja előidézni.

Módosítás 303
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A Bizottságnak különösen hatáskört 
kell biztosítani az ezen irányelv 
végrehajtásához szükséges intézkedések 
elfogadására. Ebben a tekintetben a 
Bizottságnak képesnek kell lennie az azon 
eljárásokat meghatározó intézkedések
elfogadására, amelyek keretében az ezen 
irányelvben előírt küszöböt meg nem 
haladó értékű eszközből álló ABA-
portfóliókat kezelő ABAK-ok 
gyakorolhatják azon jogukat, hogy ezen 
irányelv hatálya alá tartozó ABAK-ként 
bírálják el őket. Ezen intézkedések célja 
továbbá, hogy meghatározzák a 
következőket: az illetékes hatóságok által 
annak értékelése során alkalmazandó 
kritériumok, hogy az ABAK-ok teljesítik-e 
az üzletmenetükkel kapcsolatos 
kötelezettségeiket, az ABAK által 
meghatározandó összeférhetetlenség-
típusok, valamint azon ésszerű lépesek, 
amelyek meghozatala az 
összeférhetetlenségek azonosítása, 
megelőzése, kezelése és az azokról szóló 
tájékoztatás céljából a belső és szervezeti 

(27) A Bizottságnak hatáskört kell 
biztosítani, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
különösen olyanokat, amelyek ezen 
irányelv végrehajtásához szükségesek.
Ebben a tekintetben a Bizottságnak 
képesnek kell lennie az azon eljárásokat 
meghatározó jogi aktusok elfogadására, 
amelyek keretében az ezen irányelvben 
előírt küszöböt meg nem haladó értékű 
eszközből álló ABA-portfóliókat kezelő 
ABAK-ok gyakorolhatják azon jogukat, 
hogy ezen irányelv hatálya alá tartozó 
ABAK-ként bírálják el őket. Ezen jogi 
aktusok célja továbbá, hogy meghatározzák 
a következőket: az illetékes hatóságok által 
annak értékelése során alkalmazandó 
kritériumok, hogy az ABAK-ok teljesítik-e 
az üzletmenetükkel kapcsolatos 
kötelezettségeiket, az ABAK által 
meghatározandó összeférhetetlenség-
típusok, valamint azon ésszerű lépesek, 
amelyek meghozatala az 
összeférhetetlenségek azonosítása, 
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eljárások keretében az ABAK-tól 
elvárható. Az intézkedések célja, hogy 
meghatározzák az ABAK-ok által, az 
általuk kezelt ABA-k nevében vállalt 
kockázatok függvényében alkalmazandó 
kockázatkezelési követelményeket, 
valamint minden más ahhoz szükséges 
intézkedést, hogy az ABAK képes legyen a 
fedezetlen eladási ügyletekkel összefüggő 
különleges kockázatok kezelésére, 
beleértve minden olyan vonatkozó 
korlátozást, amely szükséges lehet az 
ABA-k szükségtelen kockázatoktól való 
megóvása érdekében. Az intézkedések célja 
továbbá ezen irányelv likviditáskezeléssel 
kapcsolatos követelményeinek, különösen 
az ABA-k likviditási 
minimumkövetelményeinek 
meghatározása. Céljuk továbbá, hogy 
meghatározzák azokat a követelményeket, 
amelyeket az értékpapírosított eszközök 
értékpapírosítását kezdeményezőknek kell 
teljesíteniük ahhoz, hogy az ABAK-ok 
befektethessenek a 2011. január 1-je után 
kibocsátott ilyen jellegű eszközökbe. 
Céljuk még, hogy meghatározzák azokat a 
követelményeket, amelyeket az ABAK-
oknak kell teljesíteniük az ilyen 
értékpapírosított eszközökbe való 
befektetéshez. Az intézkedések célja azon 
kritériumok megállapítása, amelyek 
alapján egy értékbecslő ezen irányelv 
alkalmazásában függetlennek tekinthető. 
Az intézkedések célja ezenkívül azon 
feltételek meghatározása, amelyek mellett 
az ABAK-ok feladatainak átruházása 
jóváhagyható, illetve amelyek teljesülése 
esetén a túlzott mértékű átruházás miatt az 
alapkezelő már nem minősülhet az ABA 
kezelőjének. Az intézkedések célja az 
ABAK-ok által az általuk kezelt minden 
egyes ABA tekintetében rendelkezésre 
bocsátandó éves jelentés tartalmának és 
formátumának meghatározása, valamint az 
ABAK-ok részéről befektetőikkel szemben 
fennálló adatszolgáltatási kötelezettségek 
és az illetékes hatóságokkal szembeni 
jelentési kötelezettségek, valamint azok 

megelőzése, kezelése és az azokról szóló 
tájékoztatás céljából a belső és szervezeti 
eljárások keretében az ABAK-tól 
elvárható. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok célja az is, hogy meghatározzák az 
ABAK-ok által, az általuk kezelt ABA-k 
nevében vállalt kockázatok függvényében 
alkalmazandó kockázatkezelési 
követelményeket, valamint minden más 
ahhoz szükséges intézkedést, hogy az 
ABAK képes legyen a fedezetlen eladási 
ügyletekkel összefüggő különleges 
kockázatok kezelésére, beleértve minden 
olyan vonatkozó korlátozást, amely 
szükséges lehet az ABA-k szükségtelen 
kockázatoktól való megóvása érdekében. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok célja 
továbbá ezen irányelv likviditáskezeléssel 
kapcsolatos követelményeinek, különösen 
az ABA-k likviditási 
minimumkövetelményeinek 
meghatározása. Céljuk továbbá, hogy 
meghatározzák azokat a követelményeket, 
amelyeket az értékpapírosított eszközök 
értékpapírosítását kezdeményezőknek kell 
teljesíteniük ahhoz, hogy az ABAK-ok 
befektethessenek a 2011. január 1-je után 
kibocsátott ilyen jellegű eszközökbe. 
Céljuk még, hogy meghatározzák azokat a 
követelményeket, amelyeket az ABAK-
oknak kell teljesíteniük az ilyen 
értékpapírosított eszközökbe való 
befektetéshez. Ezenkívül a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok célja azon kritériumok 
megállapítása, amelyek alapján egy 
értékbecslő ezen irányelv alkalmazásában 
függetlennek tekinthető. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok célja ezenkívül azon 
feltételek meghatározása, amelyek mellett 
az ABAK-ok feladatainak átruházása 
jóváhagyható, illetve amelyek teljesülése 
esetén a túlzott mértékű átruházás miatt az 
alapkezelő már nem minősülhet az ABA 
kezelőjének. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok célja továbbá az ABAK-ok 
által az általuk kezelt minden egyes ABA 
tekintetében rendelkezésre bocsátandó éves 
jelentés tartalmának és formátumának 
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gyakoriságának megállapítása. Az 
intézkedések célja az ABAK-ok részéről a 
tőkeáttétel tekintetében fennálló 
adatszolgáltatási kötelezettségek 
megállapítása, valamint az illetékes 
hatóságokkal szembeni jelentéstétel, illetve 
a befektetőknek történő adatszolgáltatás 
gyakoriságának meghatározása. Az 
intézkedések célja az ABAK-ok által az 
ABA-k kezelése során alkalmazható 
tőkeáttétel korlátainak meghatározása. Az 
intézkedések célja annak meghatározása, 
hogy pontosan milyen tartalommal és 
milyen módon kell a kibocsátókban vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaságokban 
meghatározó befolyást szerző ABAK-
oknak eleget tenniük a kibocsátókkal vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaságokkal, 
valamint azok részvényeseivel és a 
munkavállalók képviselőivel szemben 
fennálló adatszolgáltatási 
kötelezettségüknek, beleértve az általuk 
kezelt ABA-król szóló éves jelentésekben 
közlendő információkat is. Az 
intézkedések célja, hogy meghatározzák 
azokat a korlátozásokat és feltételeket, 
amelyek az ABA-knak az ABAK székhely 
szerinti tagállamában, hivatásos befektetők 
számára történő forgalmazásával 
kapcsolatban előírhatók. Az intézkedések 
célja harmadik országbeli értékbecslő 
esetén a harmadik ország értékelési 
standardjai egyenértékűségének 
értékelésével, harmadik országok 
letétkezelőkre vonatkozó jogszabályai 
egyenértékűségének értékelésével, 
valamint a harmadik országokban 
székhellyel rendelkező ABAK-ok 
engedélyezése céljából a prudenciális 
szabályozás és folyamatos felügyelet 
egyenértékűségének értékelésével 
kapcsolatos általános kritériumok 
meghatározása. Az intézkedések célja ezen 
túlmenően az annak értékeléséhez 
szükséges általános kritériumok 
meghatározása, hogy egyes harmadik 
országok tényleges, a Közösség által 
harmadik országokban székhellyel 

meghatározása, valamint az ABAK-ok 
részéről befektetőikkel szemben fennálló 
adatszolgáltatási kötelezettségek és az 
illetékes hatóságokkal szembeni jelentési 
kötelezettségek, valamint azok 
gyakoriságának megállapítása. Ezenkívül
céljuk az ABAK-ok részéről a tőkeáttétel 
tekintetében fennálló adatszolgáltatási 
kötelezettségek megállapítása, valamint az 
illetékes hatóságokkal szembeni 
jelentéstétel, illetve a befektetőknek történő 
adatszolgáltatás gyakoriságának 
meghatározása. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok célja továbbá az ABAK-ok 
által az ABA-k kezelése során 
alkalmazható tőkeáttétel korlátainak 
meghatározása. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok célja annak meghatározása, 
hogy pontosan milyen tartalommal és 
milyen módon kell a kibocsátókban vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaságokban 
meghatározó befolyást szerző ABAK-
oknak eleget tenniük a kibocsátókkal vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaságokkal, 
valamint azok részvényeseivel és a 
munkavállalók képviselőivel szemben 
fennálló adatszolgáltatási 
kötelezettségüknek, beleértve az általuk 
kezelt ABA-król szóló éves jelentésekben 
közlendő információkat is. A célok közé 
tartozik az is, hogy meghatározzák azokat a 
korlátozásokat és feltételeket, amelyek az 
ABA-knak az ABAK székhely szerinti 
tagállamában, hivatásos befektetők 
számára történő forgalmazásával 
kapcsolatban előírhatók. A jogi aktusok 
célja harmadik országbeli értékbecslő 
esetén a harmadik ország értékelési 
standardjai egyenértékűségének 
értékelésével, harmadik országok 
letétkezelőkre vonatkozó jogszabályai 
egyenértékűségének értékelésével, 
valamint a harmadik országokban 
székhellyel rendelkező ABAK-ok 
engedélyezése céljából a prudenciális 
szabályozás és folyamatos felügyelet 
egyenértékűségének értékelésével 
kapcsolatos általános kritériumok 
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rendelkező ABAK-oknak biztosított
hozzáféréssel azonos mértékű hozzáférést 
biztosítanak-e saját piacaikhoz a 
Közösségben székhellyel rendelkező 
ABAK-oknak. Az intézkedések célja, hogy 
meghatározzák annak az 
információcserének a módozatait, tartalmát 
és gyakoriságát, amelyet az ABAK 
székhely szerinti tagállamának illetékes 
hatósága és azok az illetékes tagállamok 
folytatnak, amelyek illetékességi területén 
az ABAK önállóan vagy más ABAK-kal 
együtt befolyást gyakorolhat a 
rendszerszinten fontos pénzügyi 
intézmények stabilitására és a piac 
egészséges működésére. Az intézkedések
célja, hogy meghatározzák a helyszíni 
ellenőrzésekre és vizsgálatokra vonatkozó 
eljárást.

meghatározása. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok célja ezen túlmenően az annak 
értékeléséhez szükséges általános 
kritériumok meghatározása, hogy egyes 
harmadik országok tényleges, az Unió által 
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak biztosított 
hozzáféréssel azonos mértékű hozzáférést 
biztosítanak-e saját piacaikhoz az Unióban
székhellyel rendelkező ABAK-oknak. Ezen 
túlmenően a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok célja, hogy meghatározzák annak 
az információcserének a módozatait, 
tartalmát és gyakoriságát, amelyet az 
ABAK székhely szerinti tagállamának 
illetékes hatósága és azok az illetékes 
tagállamok folytatnak, amelyek 
illetékességi területén az ABAK önállóan 
vagy más ABAK-kal együtt befolyást 
gyakorolhat a rendszerszinten fontos 
pénzügyi intézmények stabilitására és a 
piac egészséges működésére. Az is céljuk, 
hogy meghatározzák a helyszíni 
ellenőrzésekre és vizsgálatokra vonatkozó 
eljárást. Ezen felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok célja annak megállapítása is 
– amennyiben az értékbecslő székhelye 
valamely harmadik országban van –, hogy 
az adott harmadik országban az alapok 
értékelésére vonatkozó standardok
egyenértékűek az Unióban hatályos 
standardokkal. Céljuk annak 
megállapítása is, hogy valamely harmadik 
ország letétkezelőkkel kapcsolatos 
jogszabályai egyenértékűek-e az ezen 
irányelvben foglaltakkal. Ezenkívül e 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
célja annak megállapítása, hogy valamely 
harmadik országnak az ABAK-ok 
prudenciális szabályozásával és 
folyamatos felügyeletével kapcsolatos 
jogszabályai egyenértékűek-e az ezen 
irányelvben foglaltakkal. A jogi aktusok 
célja ezen túlmenően annak 
megállapítása, hogy valamely harmadik 
ország tényleges, az Unió által az adott 
harmadik országban székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak biztosított 
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hozzáféréssel azonos mértékű hozzáférést 
biztosít-e saját piacaihoz az Unióban 
székhellyel rendelkező ABAK-oknak. A 
jogi aktusok célja továbbá a bejelentések 
és tanúsítványok szabványos mintáinak 
meghatározása és az illetékes hatóságok 
közötti információcsere során követendő 
eljárás megállapítása.

Or. en

Indokolás

Ha e cikk teljes tartalma megmarad, az új komitológiai eljárások szerint ez a megfelelő 
megfogalmazás.

Módosítás 304
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Az ABAK-ok, a hitelintézetek és 
egyéb piaci szereplők közötti egyenlő 
feltételek biztosítása érdekében a 
Bizottságnak felül kell vizsgálnia a 
2009/…/EK irányelvet, hogy a 
megtartásra vonatkozó és minőségi 
követelményeket vezessen be az 
értékpapírosított termékekbe befektető 
ÁÉKBV-k számára.

Or. en

Indokolás

Az értékpapírosított termékekkel kapcsolatos, megtartásra vonatkozó és minőségi 
követelményeket az ÁÉKBV-kre is alkalmazni kell, hogy ne legyenek egyenlőtlenek a 
feltételek.
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Módosítás 305
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Mivel ezen intézkedések általános 
hatályúak és céljuk ezen irányelv nem 
lényegi elemeinek újabb nem lényegi 
elemekkel történő kiegészítése, azokat az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében 
előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. A fenti kategóriába nem tartozó 
intézkedésekre az ugyanazon határozat 5. 
cikkében előírt szabályozási bizottsági 
eljárás alkalmazandó. Ezen intézkedések 
célja annak megállapítása – amennyiben 
az értékbecslő székhelye valamely 
harmadik országban van –, hogy az adott 
harmadik országban az alapok értékelési 
standardjai egyenértékűek a Közösségben 
hatályos standardokkal. Az intézkedések 
célja annak megállapítása, hogy valamely 
harmadik ország letétkezelőkkel 
kapcsolatos jogszabályai egyenértékűek az 
ezen irányelvben foglaltakkal. Az 
intézkedések célja annak megállapítása, 
hogy valamely harmadik országnak az 
ABAK-ok prudenciális szabályozásával és 
folyamatos felügyeletével kapcsolatos 
jogszabályai egyenértékűek az ezen 
irányelvben foglaltakkal. Az intézkedések 
célja ezen túlmenően annak 
megállapítása, hogy valamely harmadik 
ország tényleges, a Közösség által az adott 
harmadik országban székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak biztosított 
hozzáféréssel azonos mértékű hozzáférést 
biztosít-e saját piacaihoz a Közösségben 
székhellyel rendelkező ABAK-oknak. Az 
intézkedések célja továbbá a bejelentések 
és tanúsítványok szabványos mintáinak 
meghatározása és az illetékes hatóságok 
közötti információcsere során követendő 
eljárás megállapítása.

törölve
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Or. en

Indokolás

Ez az új komitológiai eljárások alapján indokolt.

Módosítás 306
Wolf Klinz, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Mivel ezen intézkedések általános 
hatályúak és céljuk ezen irányelv nem 
lényegi elemeinek újabb nem lényegi 
elemekkel történő kiegészítése, azokat az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. A fenti kategóriába nem tartozó 
intézkedésekre az ugyanazon határozat 5. 
cikkében előírt szabályozási bizottsági 
eljárás alkalmazandó. Ezen intézkedések 
célja annak megállapítása – amennyiben 
az értékbecslő székhelye valamely 
harmadik országban van –, hogy az adott 
harmadik országban az alapok értékelési 
standardjai egyenértékűek a Közösségben 
hatályos standardokkal. Az intézkedések 
célja annak megállapítása, hogy valamely 
harmadik ország letétkezelőkkel 
kapcsolatos jogszabályai egyenértékűek az 
ezen irányelvben foglaltakkal. Az 
intézkedések célja annak megállapítása, 
hogy valamely harmadik országnak az 
ABAK-ok prudenciális szabályozásával és 
folyamatos felügyeletével kapcsolatos 
jogszabályai egyenértékűek az ezen 
irányelvben foglaltakkal. Az intézkedések 
célja ezen túlmenően annak 
megállapítása, hogy valamely harmadik 
ország tényleges, a Közösség által az adott 
harmadik országban székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak biztosított 
hozzáféréssel azonos mértékű hozzáférést 

(28) Mivel e jogi aktusok általános 
hatályúak és céljuk ezen irányelv nem 
lényegi elemeinek újabb nem lényegi 
elemekkel történő kiegészítése, azokat a 
Szerződés 290. cikkében előírt eljárással 
összhangban kell elfogadni. A fenti 
kategóriába nem tartozó intézkedésekre az 
1999/468/EK határozat 5. cikkében előírt 
szabályozási bizottsági eljárás 
alkalmazandó. Az intézkedéseknek meg kell 
határozniuk a bejelentések és 
tanúsítványok szabványos mintáit és meg 
kell állapítaniuk az illetékes hatóságok 
közötti információcsere során követendő 
eljárást.
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biztosít-e saját piacaihoz a Közösségben 
székhellyel rendelkező ABAK-oknak. Az 
intézkedések célja továbbá a bejelentések 
és tanúsítványok szabványos mintáinak 
meghatározása és az illetékes hatóságok 
közötti információcsere során követendő 
eljárás megállapítása.

Or. en

Indokolás

A jogalkotási szöveg javasolt módosításaival összhangban.

Módosítás 307
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Mivel ezen intézkedések általános 
hatályúak és céljuk ezen irányelv nem 
lényegi elemeinek újabb nem lényegi 
elemekkel történő kiegészítése, azokat az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. A fenti kategóriába nem tartozó 
intézkedésekre az ugyanazon határozat 5. 
cikkében előírt szabályozási bizottsági 
eljárás alkalmazandó. Ezen intézkedések 
célja annak megállapítása – amennyiben 
az értékbecslő székhelye valamely 
harmadik országban van –, hogy az adott 
harmadik országban az alapok értékelési 
standardjai egyenértékűek a Közösségben 
hatályos standardokkal. Az intézkedések 
célja annak megállapítása, hogy valamely 
harmadik ország letétkezelőkkel 
kapcsolatos jogszabályai egyenértékűek az 
ezen irányelvben foglaltakkal. Az 
intézkedések célja annak megállapítása, 
hogy valamely harmadik országnak az 
ABAK-ok prudenciális szabályozásával és 

(28) Mivel e jogi aktusok általános 
hatályúak és céljuk ezen irányelv nem 
lényegi elemeinek újabb nem lényegi 
elemekkel történő kiegészítése, azokat a 
Szerződés 290. cikkében előírt eljárással 
összhangban kell elfogadni. A fenti 
kategóriába nem tartozó intézkedésekre az 
1999/468/EK határozat 5. cikkében előírt 
szabályozási bizottsági eljárás 
alkalmazandó. Az intézkedéseknek meg kell 
határozniuk a bejelentések és 
tanúsítványok szabványos mintáit és meg 
kell állapítaniuk az illetékes hatóságok 
közötti információcsere során követendő 
eljárást.
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folyamatos felügyeletével kapcsolatos 
jogszabályai egyenértékűek az ezen 
irányelvben foglaltakkal. Az intézkedések 
célja ezen túlmenően annak 
megállapítása, hogy valamely harmadik 
ország tényleges, a Közösség által az adott 
harmadik országban székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak biztosított 
hozzáféréssel azonos mértékű hozzáférést 
biztosít-e saját piacaihoz a Közösségben 
székhellyel rendelkező ABAK-oknak. Az 
intézkedések célja továbbá a bejelentések 
és tanúsítványok szabványos mintáinak 
meghatározása és az illetékes hatóságok 
közötti információcsere során követendő 
eljárás megállapítása.

Or. en

Indokolás

E módosítások az előzőekből szükségszerűen következnek.

Módosítás 308
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Mivel ezen intézkedések általános 
hatályúak és céljuk ezen irányelv nem 
lényegi elemeinek újabb nem lényegi 
elemekkel történő kiegészítése, azokat az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt, 
ellenőrzéssel történő szabályozási
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. A fenti kategóriába nem tartozó 
intézkedésekre az ugyanazon határozat 5. 
cikkében előírt szabályozási bizottsági 
eljárás alkalmazandó. Ezen intézkedések 
célja annak megállapítása – amennyiben 
az értékbecslő székhelye valamely 
harmadik országban van –, hogy az adott 
harmadik országban az alapok értékelési 

(28) Mivel e jogi aktusok általános 
hatályúak és céljuk ezen irányelv nem 
lényegi elemeinek újabb nem lényegi 
elemekkel történő kiegészítése, azokat a 
Szerződés 290. cikkében előírt eljárással 
összhangban kell elfogadni. A fenti 
kategóriába nem tartozó intézkedésekre az 
1999/468/EK határozat 5. cikkében előírt 
szabályozási bizottsági eljárás 
alkalmazandó. Ezen intézkedéseknek meg 
kell állapítaniuk – amennyiben az 
értékbecslő székhelye valamely harmadik 
országban van –, hogy az adott harmadik 
országban az alapok értékelési standardjai 
egyenértékűek az Unióban hatályos 
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standardjai egyenértékűek a Közösségben
hatályos standardokkal. Az intézkedések 
célja annak megállapítása, hogy valamely 
harmadik ország letétkezelőkkel 
kapcsolatos jogszabályai egyenértékűek az 
ezen irányelvben foglaltakkal. Az 
intézkedések célja annak megállapítása, 
hogy valamely harmadik országnak az 
ABAK-ok prudenciális szabályozásával és 
folyamatos felügyeletével kapcsolatos 
jogszabályai egyenértékűek az ezen 
irányelvben foglaltakkal. Az intézkedések 
célja ezen túlmenően annak 
megállapítása, hogy valamely harmadik 
ország tényleges, a Közösség által az adott 
harmadik országban székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak biztosított 
hozzáféréssel azonos mértékű hozzáférést 
biztosít-e saját piacaihoz a Közösségben 
székhellyel rendelkező ABAK-oknak. Az 
intézkedések célja továbbá a bejelentések 
és tanúsítványok szabványos mintáinak 
meghatározása és az illetékes hatóságok 
közötti információcsere során követendő 
eljárás megállapítása.

standardokkal. Céljuk annak megállapítása 
is, hogy valamely harmadik ország 
letétkezelőkkel kapcsolatos jogszabályai 
egyenértékűek az ezen irányelvben 
foglaltakkal. Céljuk továbbá a bejelentések 
és tanúsítványok szabványos mintáinak 
meghatározása és az illetékes hatóságok 
közötti információcsere során követendő 
eljárás megállapítása.

Or. en

Indokolás

A korábbi módosításokkal való összhang biztosítása.

Módosítás 309
Pervenche Berès, Leonardo Domenici

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Mivel – amint azt az ABAK-okra 
vonatkozó jelenlegi nemzeti szintű 
szabályozás és felvigyázás kapcsán 
meglévő hiányosságok tanúsítják – a 
tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani a megteendő intézkedés

(29) Mivel – amint azt az ABAK-okra 
vonatkozó jelenlegi nemzeti szintű 
szabályozás és felvigyázás kapcsán 
meglévő hiányosságok tanúsítják – a 
tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani ezen irányelv céljait, 
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céljait, nevezetesen magas szintű 
fogyasztó- és befektetővédelmet biztosítani 
az ABAK-ok engedélyezésére és 
felügyeletére szolgáló közös keretrendszer 
létrehozatalán keresztül, ezért pedig e 
célkitűzések közösségi szinten jobban 
megvalósíthatók, a Közösség a Szerződés 
5. cikkében előírt szubszidiaritás elvével 
összhangban intézkedések elfogadására 
jogosult. Az ugyanebben a cikkben 
meghatározott arányosság elvével 
összhangban, az irányelv nem lép túl az e 
célok eléréséhez szükséges mértéken,

nevezetesen magas szintű fogyasztó- és 
befektetővédelmet biztosítani az ABAK-ok 
engedélyezésére és felügyeletére szolgáló 
közös keretrendszer létrehozatalán 
keresztül, ezért pedig e célkitűzések uniós
szinten jobban megvalósíthatók, az 
Uniónak fel kell jogosítania az ESMA-t a 
befektetővédelmi ügynökség szerepének 
betöltésére, az új pénzügyi termékek 
tanúsítása és változásuk nyomon 
követésének céljából. Az ugyanebben a 
cikkben meghatározott arányosság elvével 
összhangban, az irányelv nem lép túl az e 
célok eléréséhez szükséges mértéken,

Or. en

Indokolás

Sürgős szükség van egy európai szintű befektetővédelmi ügynökségre, hogy elvégezze a 
pénzügyi termékek tanúsítását és értékesítésük előtt sorolja be azokat a különböző kockázati 
kategóriákba. A befektetővédelmi ügynökség feladatát az ESMA-nak kell ellátnia.


