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Módosítás 508
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
II fejezet - cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK-ok engedélyezése Az ABA-k engedélyezése

Or. en

Indokolás

A termékeket (ABA-k), és nem az ABAK-okat kell engedélyezni.

Módosítás 509
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó ABAK-ok
csak előzetes engedélyezést követően 
nyújthassanak kezelési szolgáltatást 
bármely ABA vonatkozásában, illetve 
forgalmazhassák annak részvényeit 
vagy befektetési jegyeit.

1. A tagállamok biztosítják, hogy csak 
előzetes engedélyezést követően 
ajánlhatnak fel befektetőknek ABA-t az 
Unióban. Az ezen irányelvvel összhangban 
nem engedélyezett ABA nem ajánlható fel 
a befektetőknek az Unióban.

A sem ezen irányelvvel összhangban, 
sem – olyan ABAK-ok esetében, 
amelyekre ezen irányelv nem vonatkozik 
– valamely tagállam nemzeti jogával 
összhangban nem engedélyezett 
szereplők semmilyen ABA 
vonatkozásában nem jogosultak a 
Közösség területén kezelési 
szolgáltatások nyújtására, illetve 
részvényeinek vagy befektetési jegyeinek 
forgalmazására. 



PE439.125v01-00 4/147 AM\804981HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

Minden olyan ABA-ra ki kell terjednie az irányelv hatályának, amelyek forrásokat kapnak 
európai befektetőktől.

Módosítás 510
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó ABAK-ok 
csak előzetes engedélyezést követően 
nyújthassanak kezelési szolgáltatást 
bármely ABA vonatkozásában, illetve 
forgalmazhassák annak részvényeit 
vagy befektetési jegyeit.

1. A tagállamok biztosítják, hogy az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó ABAK-ok csak 
előzetes engedélyezést követően 
nyújthassanak kezelési szolgáltatást 
bármely ABA vonatkozásában.

A sem ezen irányelvvel összhangban, 
sem – olyan ABAK-ok esetében, 
amelyekre ezen irányelv nem vonatkozik 
– valamely tagállam nemzeti jogával 
összhangban nem engedélyezett 
szereplők semmilyen ABA 
vonatkozásában nem jogosultak a 
Közösség területén kezelési 
szolgáltatások nyújtására, illetve 
részvényeinek vagy befektetési jegyeinek 
forgalmazására. 

Or. en

Indokolás

Összekapcsolás az ÁÉKBV-irányelvvel. Világosan meg kell fogalmazni azt az elvet, hogy az 
ezen irányelvvel összhangban nem engedélyezett ABAK nem nyújthatnak kezelési 
szolgáltatásokat ABA-nak (az átruházás keretében végzett szolgáltatás kivételével). A 
jogbiztonság érdekében minden ABA csak egy ABAK-kal rendelkezhet, jogi felépítésétől 
függetlenül. Az irányelvnek figyelembe kell vennie az alapok struktúrájában meglévő 
különbségeket, például azt, hogy vannak alapok, amelyek saját maguk látják el az 
alapkezelést, míg mások külső alapkezelőt neveznek ki.  Azon ABA-k esetében, amelyek nem 
jelölnek ki egy külső alapkezelőt ABAK-nak, az ABA saját maga az ABAK.
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Módosítás 511
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó ABAK-ok 
csak előzetes engedélyezést követően 
nyújthassanak kezelési szolgáltatást 
bármely ABA vonatkozásában, illetve 
forgalmazhassák annak részvényeit 
vagy befektetési jegyeit.

1. A tagállamok biztosítják, hogy az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó ABAK-ok csak 
előzetes engedélyezést követően 
nyújthassanak kezelési szolgáltatást 
bármely ABA vonatkozásában.

A sem ezen irányelvvel összhangban, 
sem – olyan ABAK-ok esetében, 
amelyekre ezen irányelv nem vonatkozik 
– valamely tagállam nemzeti jogával 
összhangban nem engedélyezett 
szereplők semmilyen ABA 
vonatkozásában nem jogosultak a 
Közösség területén kezelési 
szolgáltatások nyújtására, illetve 
részvényeinek vagy befektetési jegyeinek 
forgalmazására.

A tagállamok megkövetelik, hogy csak az 
ezen irányelvvel összhangban 
engedélyezett szereplők nyújthatnak 
kezelési szolgáltatást egy ABA 
vonatkozásában, kivéve az ABAK általi 
átruházás esetét ezen irányelv 18. cikkével 
összhangban.

Or. en

Indokolás

Összekapcsolás az ÁÉKBV-irányelvvel. Világosan meg kell fogalmazni azt az elvet, hogy az 
ezen irányelvvel összhangban nem engedélyezett ABAK nem nyújthatnak kezelési 
szolgáltatásokat ABA-nak (az átruházás keretében végzett szolgáltatás kivételével).

Módosítás 512
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A sem ezen irányelvvel összhangban, törölve
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sem – olyan ABAK-ok esetében, 
amelyekre ezen irányelv nem vonatkozik 
– valamely tagállam nemzeti jogával 
összhangban nem engedélyezett 
szereplők semmilyen ABA 
vonatkozásában nem jogosultak a 
Közösség területén kezelési 
szolgáltatások nyújtására, illetve 
részvényeinek vagy befektetési jegyeinek 
forgalmazására. 

Or. en

Indokolás

Egyetértünk a svéd elnökség kompromisszumos javaslatának ajánlásaival.  Úgy véljük, hogy 
nagyon fontos biztosítani azt, hogy az irányelvben nem szabályozott ABAK-ok (különösen a 
Közösségen kívüli székhelyű ABAK-ok) számára nem tiltják meg az ABA-k közösségi 
forgalmazását zártkörű kibocsátás keretében.

Módosítás 513
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A sem ezen irányelvvel összhangban, 
sem – olyan ABAK-ok esetében, 
amelyekre ezen irányelv nem vonatkozik 
– valamely tagállam nemzeti jogával 
összhangban nem engedélyezett 
szereplők semmilyen ABA 
vonatkozásában nem jogosultak a 
Közösség területén kezelési 
szolgáltatások nyújtására, illetve 
részvényeinek vagy befektetési jegyeinek 
forgalmazására. 

törölve

Or. en
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Módosítás 514
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A sem ezen irányelvvel összhangban, 
sem – olyan ABAK-ok esetében, 
amelyekre ezen irányelv nem vonatkozik 
– valamely tagállam nemzeti jogával 
összhangban nem engedélyezett 
szereplők semmilyen ABA 
vonatkozásában nem jogosultak a 
Közösség területén kezelési 
szolgáltatások nyújtására, illetve 
részvényeinek vagy befektetési jegyeinek 
forgalmazására. 

A sem ezen irányelvvel összhangban, sem 
– olyan, Unióban székhellyel rendelkező
ABAK-ok esetében, amelyekre ezen 
irányelv nem vonatkozik – valamely 
tagállam nemzeti jogával összhangban nem 
engedélyezett szereplők semmilyen ABA 
vonatkozásában nem jogosultak a 
Közösség területén kezelési szolgáltatások 
nyújtására.

Or. en

Indokolás

Fontos elismerni, hogy bizonyos esetekben közvetlenül az ABA forgalmazza az ABA 
befektetési jegyeit vagy részvényeit. Ezért összességében helyénvaló megkövetelni, hogy e 
forgalmazás engedélyezése céljából egy EU-ban székhellyel rendelkező ABAK-ot kell 
kijelölni, azonban ha az ABA egy harmadik felet jelöl ki az ABAK szerepének betöltésére, nem 
szükséges előírni, hogy minden esetben csak maga az engedéllyel rendelkező ABAK 
forgalmazhatja a befektetési jegyeket vagy részvényeket.

Módosítás 515
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A sem ezen irányelvvel összhangban, 
sem – olyan ABAK-ok esetében, 
amelyekre ezen irányelv nem vonatkozik 
– valamely tagállam nemzeti jogával 
összhangban nem engedélyezett 
szereplők semmilyen ABA 
vonatkozásában nem jogosultak a
Közösség területén kezelési 

A sem ezen irányelvvel összhangban, sem 
– olyan ABAK-ok esetében, amelyekre 
ezen irányelv nem vonatkozik – valamely 
tagállam nemzeti jogával összhangban nem 
engedélyezett szereplők semmilyen ABA 
vonatkozásában nem jogosultak az Unió
területén kezelési szolgáltatások 
nyújtására, illetve részvényeinek vagy 
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szolgáltatások nyújtására, illetve 
részvényeinek vagy befektetési jegyeinek 
forgalmazására. 

befektetési jegyeinek forgalmazására, 
kivéve, ha az irányelv kifejezetten így 
rendelkezik.

Or. en

Indokolás

A módosítás lehetővé teszi a (Hökmark úr 34. módosításával módosított) 35. cikkben előírt 
kivételeket, így tisztázva, hogy lehetnek kivételek a 4. cikk általános korlátozása alól.

Módosítás 516
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A sem ezen irányelvvel összhangban, 
sem – olyan ABAK-ok esetében, 
amelyekre ezen irányelv nem vonatkozik 
– valamely tagállam nemzeti jogával 
összhangban nem engedélyezett 
szereplők semmilyen ABA 
vonatkozásában nem jogosultak a 
Közösség területén kezelési 
szolgáltatások nyújtására, illetve 
részvényeinek vagy befektetési jegyeinek 
forgalmazására. 

A sem ezen irányelvvel összhangban, sem 
– olyan ABAK-ok esetében, amelyekre 
ezen irányelv nem vonatkozik – valamely 
tagállam nemzeti jogával összhangban nem 
engedélyezett szereplők nem jogosultak az 
Unió területén az ABA kezelésére, illetve 
részvényeinek vagy befektetési jegyeinek 
forgalmazására, kivéve az ABAK általi 
átruházás esetét ezen irányelv 18. cikkével 
összhangban.

Or. en

Indokolás

A közösségi joggal (a pénzügyi eszközök piacairól szóló és az ÁÉKBV-irányelv) való 
összhangba hozatal az átruházással kapcsolatos megállapodások tekintetében.
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Módosítás 517
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABA-k kezelésén, valamint a 
2004/39/EK irányelv I. mellékletének C. 
szakaszában felsorolt eszközökkel 
kapcsolatos diszkrecionális 
portfoliókezelésen és befektetési 
tanácsadáson túl más tevékenységeket az 
ABAK nem folytathat. A tagállamok 
engedélyezhetik, hogy az ABAK nem fő 
tevékenységként az ezen irányelv 
mellékletében felsorolt adminisztrációs és 
marketing szolgáltatást nyújtson.

Or. en

Módosítás 518
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Egy ABAK ezen irányelv alapján 
kérheti, hogy ezen irányelvvel 
összhangban engedélyezzék számára az 
olyan ABA-k forgalmazását az Unióban, 
amelyeket az ezen irányelv átültetésére 
előírt határidő előtt hoztak létre, azzal a 
feltétellel, hogy megadják az illetékes 
hatóságoknak a 31. és 33. cikkben említett 
információkat, a befektetőknek pedig a 
20. cikkben említett információkat.

Or. en

Indokolás

Az irányelvbe fontos bevezetni egy szerzett jogi záradékot és megfelelő időt adni az ABAK és 
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különösen befektetőik számára az új intézkedésekhez való alkalmazkodásra, különösen amiatt, 
mert zárt végű alapokkal foglalkoznak .

Módosítás 519
Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. Az illetékes hatóság nem engedélyezi, 
hogy az ABA legyen az ABAK, kivéve, ha 
az ABA igazgatói vagy igazgatótanácsi 
tagjai kellőképpen jó hírnévvel és 
elegendő tapasztalattal rendelkeznek az 
ABA által folytatott üzleti tevékenységgel 
kapcsolatban, annak biztosítása 
érdekében, hogy teljesülnek ezen irányelv 
követelményei.

Or. en

Indokolás

A módosítás biztosítja, hogy az ABA érdemben képes legyen végrehajtani az irányelv 
követelményeit. Ez a követelmény azon a követelményen alapul, amelyek a saját irányítású 
ÁÉKBV-alapokra alkalmazandók.

Módosítás 520
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ABAK-ok számára minden, vagy 
csak bizonyos típusú ABA-val kapcsolatos 
kezelési szolgáltatások nyújtására adható 
engedély.

törölve

Egyazon ABAK rendelkezhet az ezen 
irányelv szerinti engedéllyel és a 
2009/…/EK irányelv [az ÁÉKBV-
irányelv] szerinti, alapkezelő vagy 
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befektetési társaságként történő 
működésre irányuló engedéllyel is.

Or. en

Indokolás

A korábbi módosítások miatt már nem indokolt.

Módosítás 521
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyazon ABAK rendelkezhet az ezen 
irányelv szerinti engedéllyel és a 
2009/…/EK irányelv [az ÁÉKBV-
irányelv] szerinti, alapkezelő vagy 
befektetési társaságként történő 
működésre irányuló engedéllyel is.

törölve

Or. en

Indokolás

Összekapcsolás az ÁÉKBV-irányelvvel. Világosan meg kell fogalmazni azt az elvet, hogy az 
ezen irányelvvel összhangban nem engedélyezett ABAK nem nyújthatnak kezelési 
szolgáltatásokat ABA-nak (az átruházás keretében végzett szolgáltatás kivételével). A 
jogbiztonság érdekében minden ABA csak egy ABAK-kal rendelkezhet, jogi felépítésétől 
függetlenül. Az irányelvnek figyelembe kell vennie az alapok struktúrájában meglévő 
különbségeket, például azt, hogy vannak alapok, amelyek saját maguk látják el az 
alapkezelést, míg mások külső alapkezelőt neveznek ki.  Azon ABA-k esetében, amelyek nem 
jelölnek ki egy külső alapkezelőt ABAK-nak, az ABA saját maga az ABAK.
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Módosítás 522
Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyazon ABAK rendelkezhet az ezen 
irányelv szerinti engedéllyel és a 
2009/…/EK irányelv [az ÁÉKBV-
irányelv] szerinti, alapkezelő vagy 
befektetési társaságként történő 
működésre irányuló engedéllyel is.

Ha egy ABAK ezen irányelv szerinti 
engedéllyel rendelkezik, vagy egy 
alapkezelő vagy befektetési társaság a 
2009/65/EK irányelv szerinti engedéllyel 
rendelkezik, az illetékes hatóságok a 
2009/65/EK irányelv értelmében 
engedélyezik a fenti ABAK-ot, vagy ezen 
irányelv értelmében engedélyezik az
alapkezelő vagy befektetési társaságot, 
amennyiben azok teljesítik a vonatkozó 
kiegészítő engedélyezési követelményeket.
E célból az illetékes hatóságok csak olyan 
információkat kérnek, amelyeket nem 
nyújtottak be az eredeti engedélyezés 
céljából, feltéve, hogy ezek az információk 
nem változtak meg.

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. 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 523
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyazon ABAK rendelkezhet az ezen 
irányelv szerinti engedéllyel és a 

Ha egy ABAK ezen irányelv szerinti 
engedéllyel rendelkezik, vagy egy 
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2009/…/EK irányelv [az ÁÉKBV-
irányelv] szerinti, alapkezelő vagy 
befektetési társaságként történő 
működésre irányuló engedéllyel is.

alapkezelő vagy befektetési társaság a 
2009/65/EK irányelv szerinti engedéllyel 
rendelkezik, az illetékes hatóságok a 
2009/65/EK irányelv értelmében 
engedélyezik a fenti ABAK-ot, vagy ezen 
irányelv értelmében engedélyezik az 
alapkezelő vagy befektetési társaságot, 
amennyiben azok teljesítik a vonatkozó 
kiegészítő engedélyezési követelményeket.
E célból az illetékes hatóságok csak olyan 
információkat kérnek, amelyeket nem 
nyújtottak be az eredeti engedélyezés 
céljából, feltéve, hogy ezek az információk 
nem változtak meg.

Or. en

Indokolás

Az ABAK-ra és felügyeleti szervekre háruló aránytalan költségek elkerülése érdekében így 
helyénvaló az, hogy azok a cégek, amelyek már ÁÉKBV-t vagy ABA-t irányítanak, engedélyt 
kérhessenek mindkét típusú alap kezelésére, amihez elég csupán annak bizonyítása, hogy 
teljesítik az irányelveknek erre a kiegészítő tevékenységre vonatkozó kiegészítő 
követelményeit, és nem kell teljesen új engedélyt kérniük.

Módosítás 524
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kezelési szolgáltatásokon túl a 
tagállamok engedélyezhetik, hogy az 
ABAK nem fő tevékenységként befektetési 
tanácsadást is nyújtson. E tevékenység a 
forgalomnak csak egy kis részét 
képviselheti.

Or. en
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Módosítás 525
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. és 8. cikk nem alkalmazandó azokra 
az ipari holdingtársaságokra, amelyek 
részvényeivel az EU szabályozott piacain 
kereskednek, amennyiben ipari üzleti 
stratégia végrehajtása céljából 
rendelkeznek részesedéssel 
leányvállalataikban vagy kapcsolt 
vállalkozásaikban, amelyeket nem azzal a 
céllal alapítottak, hogy a befektetőknek 
hozamot termeljenek egy meghatározott 
időtartamon belüli tőkekivonáson 
keresztül.

Or. en

Indokolás

A tőzsdén jegyzett ipari holdingtársaságokat a tájékoztatóról és az átláthatóságról szóló 
irányelvek, valamint a nemzeti társasági jog, tőzsdei bevezetési szabályok  és más nemzeti 
jogszabályok szabályozzák. Ez biztosítja az átláthatóságot a befektetőkkel, szabályozókkal és 
általánosabban a társadalommal szemben. A 4. és 8. cikk rendelkezései az ilyen típusú 
társaságok esetében nem mérvadóak, illetve nem helytállóak.

Módosítás 526
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 2009/65/EK irányelv szerinti 
alapkezelő vagy befektetési társaságok 
ezen irányelv alkalmazásában is 
engedélyezettnek tekintendők, és 
kezelhetnek nemzeti szinten szabályozott 
kollektív befektetési vállalkozásokat, 
amelyek nem tartoznak a 2009/65/EK 
irányelv hatálya alá.
ABA kezelésekor a 2009/65/EK irányelv 
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szerinti alapkezelő vagy befektetési 
társaságoknak teljesíteniük kell ezen 
irányelv követelményeit.

Or. en

Módosítás 527
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 2009/65/EK irányelv szerinti 
alapkezelő vagy befektetési társaságok 
ezen irányelv alkalmazásában is 
engedélyezettnek tekintendők, és 
kezelhetnek nemzeti szinten szabályozott 
kollektív befektetési vállalkozásokat, 
amelyek nem tartoznak a 2009/65/EK 
irányelv hatálya alá. 
ABA kezelésekor a 2009/65/EK irányelv 
szerinti alapkezelő vagy befektetési 
társaságoknak teljesíteniük kell ezen 
irányelv követelményeit.

Or. en

Indokolás

Összekapcsolás az ÁÉKBV-irányelvvel. Világosan meg kell fogalmazni azt az elvet, hogy az 
ezen irányelvvel összhangban nem engedélyezett ABAK nem nyújthatnak kezelési 
szolgáltatásokat ABA-nak (az átruházás keretében végzett szolgáltatás kivételével). A 
jogbiztonság érdekében minden ABA csak egy ABAK-kal rendelkezhet, jogi felépítésétől 
függetlenül. Az irányelvnek figyelembe kell vennie az alapok struktúrájában meglévő 
különbségeket, például azt, hogy vannak alapok, amelyek saját maguk látják el az 
alapkezelést, míg mások külső alapkezelőt neveznek ki.  Azon ABA-k esetében, amelyek nem 
jelölnek ki egy külső alapkezelőt ABAK-nak, az ABA saját maga az ABAK.
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Módosítás 528
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A 18. cikk sérelme nélkül a 
tagállamok biztosítják, hogy az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó mindegyik 
ABA egyetlen ABAK-kal rendelkezzen, 
amely felel ezen irányelv 
követelményeinek betartásáért.

Or. en

Indokolás

Összekapcsolás az ÁÉKBV-irányelvvel. Világosan meg kell fogalmazni azt az elvet, hogy az 
ezen irányelvvel összhangban nem engedélyezett ABAK nem nyújthatnak kezelési 
szolgáltatásokat ABA-nak (az átruházás keretében végzett szolgáltatás kivételével). A 
jogbiztonság érdekében minden ABA csak egy ABAK-kal rendelkezhet, jogi felépítésétől 
függetlenül. Az irányelvnek figyelembe kell vennie az alapok struktúrájában meglévő 
különbségeket, például azt, hogy vannak alapok, amelyek saját maguk látják el az 
alapkezelést, míg mások külső alapkezelőt neveznek ki.  Azon ABA-k esetében, amelyek nem 
jelölnek ki egy külső alapkezelőt ABAK-nak, az ABA saját maga az ABAK.

Módosítás 529
Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A 18. cikk sérelme nélkül a 
tagállamok biztosítják, hogy az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó mindegyik 
ABA egyetlen ABAK-kal rendelkezzen, 
amely felel ezen irányelv 
követelményeinek betartásáért.

Or. en
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Indokolás

A jogbiztonság érdekében minden ABA csak egy ABAK-kal rendelkezhet, jogi felépítésétől 
függetlenül.

Módosítás 530
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A 18. cikk sérelme nélkül a 
tagállamok biztosítják, hogy az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó mindegyik 
ABA egyetlen ABAK-kal rendelkezzen, 
amely felel ezen irányelv 
követelményeinek betartásáért.

Or. en

Indokolás

Az irányelv szabályozása szerint ABA-ként csak egy ABAK működését lehet engedélyezni.

Módosítás 531
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A 18. cikk sérelme nélkül a 
tagállamok biztosítják, hogy az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó mindegyik 
ABA egyetlen ABAK-kal rendelkezzen, 
amely felel ezen irányelv 
követelményeinek betartásáért.

Or. en
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Indokolás

A jogbiztonság érdekében minden ABA csak egy ABAK-kal rendelkezhet, jogi felépítésétől 
függetlenül.

Módosítás 532
Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A 18. cikk sérelme nélkül a 
tagállamok biztosítják, hogy az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó mindegyik 
ABA egyetlen ABAK-kal rendelkezzen, 
amely felel ezen irányelv 
követelményeinek betartásáért.

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság érdekében minden ABA csak egy ABAK-kal rendelkezhet, jogi felépítésétől 
függetlenül.

Módosítás 533
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. Csak egy jogalany jogosult arra, hogy 
egy adott ABA tekintetében ABAK legyen, 
és ő felel ezen irányelv követelményeinek 
betartásáért.

Or. en

<TitreJust>Indokolás

Pontosítás.
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Módosítás 534
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2d. A jogi formától függően az ABA-nak 
lehet belső alapkezelője, vagy külső 
alapkezelőt is kinevezhet.
Amennyiben az ABA nem jelölt ki külső 
alapkezelőt, maga az ABA tölti be az 
ABAK szerepét.

Or. en

Indokolás

Összekapcsolás az ÁÉKBV-irányelvvel. Világosan meg kell fogalmazni azt az elvet, hogy az 
ezen irányelvvel összhangban nem engedélyezett ABAK nem nyújthatnak kezelési 
szolgáltatásokat ABA-nak (az átruházás keretében végzett szolgáltatás kivételével). A 
jogbiztonság érdekében minden ABA csak egy ABAK-kal rendelkezhet, jogi felépítésétől 
függetlenül. Az irányelvnek figyelembe kell vennie az alapok struktúrájában meglévő 
különbségeket, például azt, hogy vannak alapok, amelyek saját maguk látják el az 
alapkezelést, míg mások külső alapkezelőt neveznek ki.  Azon ABA-k esetében, amelyek nem 
jelölnek ki egy külső alapkezelőt ABAK-nak, az ABA saját maga az ABAK.

Módosítás 535
Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2d. A jogi formától függően az ABA-nak 
lehet belső alapkezelője, vagy külső 
alapkezelőt is kinevezhet. Amennyiben az 
ABA nem jelölt ki külső alapkezelőt, maga 
az ABA tölti be az ABAK szerepét.

Or. en
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Indokolás

Az irányelvnek figyelembe kell vennie az alapok struktúrájában meglévő különbségeket, 
például azt, hogy vannak alapok, amelyek saját maguk látják el az alapkezelést, míg mások 
külső alapkezelőt neveznek ki.  Azon ABA-k esetében, amelyek nem jelölnek ki egy külső 
alapkezelőt ABAK-nak, az ABA saját maga az ABAK.

Módosítás 536
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2d. A jogi formától függően az ABA-nak 
lehet belső alapkezelője, vagy külső 
alapkezelőt is kinevezhet.
Amennyiben az ABA nem jelölt ki külső 
alapkezelőt, maga az ABA tölti be az 
ABAK szerepét.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek figyelembe kell vennie az alapok struktúrájában meglévő különbségeket, 
például azt, hogy vannak alapok, amelyek saját maguk látják el az alapkezelést, míg mások 
külső alapkezelőt neveznek ki.  Azon ABA-k esetében, amelyek nem jelölnek ki egy külső 
alapkezelőt ABAK-nak, az ABA saját maga az ABAK.

Módosítás 537
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2d. A jogi formától függően az ABA-nak 
lehet belső alapkezelője, vagy külső 
alapkezelőt is kinevezhet.
Amennyiben az ABA nem jelölt ki külső 
alapkezelőt, maga az ABA tölti be az 
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ABAK szerepét.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek figyelembe kell vennie az alapok struktúrájában meglévő különbségeket, 
például azt, hogy vannak alapok, amelyek saját maguk látják el az alapkezelést, míg mások 
külső alapkezelőt neveznek ki.  Azon ABA-k esetében, amelyek nem jelölnek ki egy külső 
alapkezelőt ABAK-nak, az ABA saját maga az ABAK.

Módosítás 538
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2e. A tagállamok engedélyezhetik, hogy az 
ABA legyen az ABAK. Azonban minden 
egyes ABA csak egy ABAK-kal 
rendelkezhet.

Or. en

Indokolás

A módosítás megerősíti, hogy a tagállamok engedélyezhetik, de nem kötelesek engedélyezni, 
hogy az ABA ABAK-ként járjon el. Azonban az egyértelmű szabályozói elszámoltathatóság 
biztosítása érdekében csak egy ABAK engedhető meg.

Módosítás 539
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 f bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2f. Az ABAK vagy:
a) külső alapkezelő, amely az ABA vagy
az ABA nevében kinevezett jogi személy (a 
továbbiakban: kinevezett ABAK), és amely 
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e kinevezés keretében felel az ABA teljes 
portfoliójának kezeléséért; vagy
b) amennyiben az ABA alapítása szerinti 
jog megköveteli, hogy az ABA 
igazgatótanáccsal rendelkezzen, amely az 
ABA kezeléséért felel, és az 
igazgatótanács úgy dönt, hogy nem nevez 
ki külső alapkezelőt ABAK-ként, maga az 
ABA jogosult ABAK-ként eljárni.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek figyelembe kell vennie az ABA felépítését, amely a tagállamok társasági joga 
alapján létrehozott jogi személyként jön létre, és amellyel szemben jogi követelmény, hogy 
irányító szerveként igazgatótanácsot hozzon létre, és ahogy a befektetési társaságok esetében 
is, ezeket az igazgatókat az ABA részvényesei választják meg, és az igazgatók velük szemben 
tartoznak letéteményesi kötelezettséggel. Minden összeütközés áthidalható, ha engedélyezik, 
hogy maga az ABA legyen az ABAK.

Módosítás 540
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Engedélyezett tevékenységek

1. A tagállamok megkövetelik, hogy az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó 
kinevezett külső ABAK egy vagy több 
ABA ezen irányelv szerinti alapkezelésén 
kívül más tevékenységet nem folytathat, 
kivéve a 2009/65/EK irányelv II. 
mellékletében felsorolt adminisztratív és 
marketing tevékenységeket, az ABA 
alapját képező eszközökkel kapcsolatos 
tevékenységeket vagy az ABA befektetési 
jegyeinek vagy részvényeinek kibocsátását 
vagy visszaváltását, illetve az ÁÉKBV-k 
kiegészítő alapkezelését a 2009/65/EK 
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irányelv szerinti engedély alapján vagy 
azokat a 2009/65/EK irányelv 6. cikkének 
(2) bekezdése szerinti szolgáltatásokat, 
amelyek tekintetében az ABAK 
engedéllyel rendelkezik.
2. A tagállamok biztosítják, hogy az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó, saját 
irányítású ABA a 2009/65/EK irányelv II. 
mellékletében felsorolt belső 
befektetéskezelő tevékenységeken kívül 
más tevékenységet nem folytat, kivéve 
ezen ABA forgalmazását és az ezen ABA 
alapját képező eszközökkel vagy az ABA 
befektetési jegyeinek vagy részvényeinek 
kibocsátásával vagy visszaváltásával 
kapcsolatos tevékenységeket.
3. Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
engedélyezhetik, hogy egy kinevezett külső 
ABAK az (1) bekezdésben felsorolt 
tevékenységeken túl a következő 
szolgáltatásokat nyújtsa:
a) Befektetési portfoliók kezelése, ideértve 
a nyugdíjalapok és a 2003/41/EK irányelv 
19. cikkének (1) bekezdése értelmében 
foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények portfolióit is, a befektetők 
által diszkrecionális, ügyfelenkénti 
megbízása alapján;
b) nem fő tevékenységek:
i. az ABA-kkal kapcsolatos megbízások 
befogadása és továbbítása;
ii. letéti és adminisztrációs szolgáltatások 
az ABA-kkal kapcsolatban, ideértve az 
olyan kapcsolódó szolgáltatásokat is, mint 
a készpénz- vagy biztosítékkezelés;
iii. befektetési tanácsadás a 2004/39/EK 
irányelv I. mellékletének C. szakaszában 
felsorolt egy vagy több instrumentummal 
kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

Az ÁÉKBV-irányelvvel és pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelvvel való összhang 
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biztosítása.

Módosítás 541
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Engedélyezett tevékenységek

1. A tagállamok megkövetelik, hogy az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó 
kinevezett külső ABAK egy vagy több 
ABA ezen irányelv szerinti alapkezelésén 
kívül más tevékenységet nem folytathat, 
kivéve a melléklet 2. és 3. pontjában 
felsorolt szolgáltatásokat, az ABA alapját 
képező eszközökkel kapcsolatos 
tevékenységeket vagy az ABA befektetési 
jegyeinek vagy részvényeinek kibocsátását 
vagy visszaváltását, illetve az ÁÉKBV-k 
kiegészítő alapkezelését a 2009/65/EK 
irányelv szerinti engedély alapján vagy 
azokat a 2009/65/EK irányelv 6. cikkének 
(2) bekezdése szerinti szolgáltatásokat, 
amelyek tekintetében az ABAK 
engedéllyel rendelkezik.
2. A tagállamok előírják, hogy az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó, saját 
irányítású ABA a melléklet 2. és 3. 
pontjában felsorolt belső befektetéskezelő 
tevékenységeken, valamint az ezen ABA 
alapját képező eszközökkel vagy az ABA 
befektetési jegyeinek vagy részvényeinek 
kibocsátásával vagy visszaváltásával 
kapcsolatos tevékenységek kívül más 
tevékenységet nem folytat.
3. Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
engedélyezhetik, hogy egy kinevezett külső 
ABAK az (1) bekezdésben felsorolt 
tevékenységeken túl a következő 
szolgáltatásokat nyújtsa:
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a) befektetési portfoliók kezelése és az e 
portfoliók alapját képező eszközökkel 
kapcsolatos tevékenységek, ideértve a 
nyugdíjalapok és a 2003/41/EK irányelv 
19. cikkének (1) bekezdése értelmében 
foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények portfolióit is, a befektetők 
által diszkrecionális, ügyfelenkénti 
megbízása alapján; és
b) nem fő tevékenységként:
i. az ABA-kkal kapcsolatos megbízások 
befogadása és továbbítása;
ii. befektetési tanácsadás a 2004/39/EK 
irányelv I. mellékletének C. szakaszában 
felsorolt egy vagy több instrumentummal 
kapcsolatban;
iii. letéti és adminisztrációs szolgáltatások 
az ABA-kkal kapcsolatban, ideértve az 
olyan kapcsolódó szolgáltatásokat is, mint 
a készpénz- vagy biztosítékkezelés.
4. Az ABAK ezen irányelv alapján nem 
kaphat engedélyt arra, hogy csak a (3) 
bekezdésben felsorolt szolgáltatásokat 
nyújtsa, vagy anélkül nyújtson nem a fő 
tevékenységébe tartozó szolgáltatásokat, 
hogy engedéllyel rendelkezne a (3) 
bekezdés a) pontjában említett 
szolgáltatásra, illetve hogy csak a 
melléklet 2. és 3. pontjában felsorolt 
szolgáltatásokat nyújtsa.
5. A 2004/39/EK irányelv 2. cikkének (2) 
bekezdése és 12., 13. és 19. cikke 
alkalmazandó arra, ha az ABAK az e cikk 
(3) bekezdésében említett szolgáltatásokat 
nyújtja.

Or. en

Indokolás

Azoknak az alapkezelő tevékenységeknek és nem fő tevékenységbe tartozó szolgáltatásoknak a 
meghatározása, amelyeket egy ABAK nyújthat. A befektetéskezeléshez kapcsolódó 
letéteményesi kötelezettségek és más tevékenységek (banki, biztosítási stb. szolgáltatások) 
közötti összeférhetetlenség elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy az ÁÉKBV-irányelvvel 
összhangban az alapkezelési szolgáltatásokat a kollektív portfoliókezelés (mellékletben 
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felsorolt) fő szolgáltatásaira, valamint a nem a fő tevékenységbe tartozó szolgáltatásokra 
(diszkrecionális portfoliókezelés és néhány kiegészítő szolgáltatás) korlátozzuk. 

Módosítás 542
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Engedélyezett tevékenységek

 1. A tagállamok megkövetelik, hogy az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó 
kinevezett külső ABAK egy vagy több 
ABA ezen irányelv szerinti alapkezelésén 
kívül más tevékenységet nem folytathat, 
kivéve a melléklet 2. és 3. pontjában 
felsorolt szolgáltatásokat, az ABA alapját 
képező eszközökkel kapcsolatos 
tevékenységeket vagy az ABA befektetési 
jegyeinek vagy részvényeinek kibocsátását 
vagy visszaváltását, illetve az ÁÉKBV-k 
kiegészítő alapkezelését a 2009/65/EK 
irányelv szerinti engedély alapján vagy 
azokat a 2009/65/EK irányelv 6. cikkének 
(2) bekezdése szerinti szolgáltatásokat, 
amelyek tekintetében az ABAK 
engedéllyel rendelkezik.
2. A tagállamok előírják, hogy az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó, saját 
irányítású ABA a melléklet 2. és 3. 
pontjában felsorolt belső befektetéskezelő 
tevékenységeken, valamint az ezen ABAK 
alapját képező eszközökkel vagy az ABA 
befektetési jegyeinek vagy részvényeinek 
kibocsátásával vagy visszaváltásával 
kapcsolatos tevékenységek kívül más 
tevékenységet nem folytat.
3. Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
engedélyezhetik, hogy egy kinevezett külső 
ABAK az (1) bekezdésben felsorolt 
tevékenységeken túl a következő 
szolgáltatásokat nyújtsa:
a) befektetési portfoliók kezelése és az e 
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portfoliók alapját képező eszközökkel 
kapcsolatos tevékenységek, ideértve a 
nyugdíjalapok és a 2003/41/EK irányelv 
19. cikkének (1) bekezdése értelmében 
foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények portfolióit is, a befektetők 
által diszkrecionális, ügyfelenkénti 
megbízása alapján; és
b) nem fő tevékenységként:
i. az ABA-kkal kapcsolatos megbízások 
befogadása és továbbítása;
ii. befektetési tanácsadás a 2004/39/EK 
irányelv I. mellékletének C. szakaszában 
felsorolt egy vagy több instrumentummal 
kapcsolatban;
iii. letéti és adminisztrációs szolgáltatások 
az ABA-kkal kapcsolatban, ideértve az 
olyan kapcsolódó szolgáltatásokat is, mint 
a készpénz- vagy biztosítékkezelés.
4. Az ABAK ezen irányelv alapján nem 
kaphat engedélyt arra, hogy csak a (3) 
bekezdésben felsorolt szolgáltatásokat 
nyújtsa, vagy anélkül nyújtson nem a fő 
tevékenységébe tartozó szolgáltatásokat, 
hogy engedéllyel rendelkezne a (3) 
bekezdés a) pontjában említett 
szolgáltatásra, illetve hogy csak a 
melléklet 2. és 3. pontjában felsorolt 
szolgáltatásokat nyújtsa.
5. A 2004/39/EK irányelv 2. cikkének (2) 
bekezdése és 12., 13. és 19. cikke 
alkalmazandó arra, ha az ABAK e cikk 
(3) bekezdésében említett szolgáltatásokat 
nyújtja.

Or. en

Indokolás

A befektetéskezeléshez kapcsolódó letéteményesi kötelezettségek és más tevékenységek (banki, 
biztosítási stb. szolgáltatások) közötti összeférhetetlenség elkerülése érdekében nagyon fontos, 
hogy az ÁÉKBV-irányelvvel összhangban az alapkezelési szolgáltatásokat a kollektív 
portfoliókezelés (mellékletben felsorolt) fő szolgáltatásaira, valamint a nem a fő 
tevékenységbe tartozó szolgáltatásokra (diszkrecionális portfoliókezelés és néhány kiegészítő 
szolgáltatás) korlátozzuk, különösen, ha az olyan intézmények, mint például a hitelintézetek, 
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biztosítótársaságok stb. többé nincsenek kizárva a hatály alól.

Módosítás 543
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Az ABAK tevékenységei

1. A tagállamok megkövetelik, hogy az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó 
kinevezett külső ABAK egy vagy több 
ABA ezen irányelv szerinti alapkezelésén 
kívül más tevékenységet nem folytathat, 
kivéve az ezen irányelv  mellékletének 2. 
és 3. pontjában felsorolt tevékenységeket, 
az ABA alapját képező eszközökkel 
kapcsolatos tevékenységeket vagy az ABA 
befektetési jegyeinek vagy részvényeinek 
kibocsátását vagy visszaváltását, illetve az 
ÁÉKBV-k kiegészítő alapkezelését a 
2009/65/EK irányelv szerinti engedély 
alapján és azokat a 2009/65/EK irányelv 
6. cikkének (2) bekezdése szerinti 
szolgáltatásokat, amelyek tekintetében az 
ABAK engedéllyel rendelkezik.
2. A tagállamok előírják, hogy az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó, saját 
irányítású ABA a melléklet 2. és 3. 
pontjában felsorolt, ezen ABA-val 
kapcsolatos belső befektetéskezelő 
tevékenységeken, valamint az ezen ABA 
alapját képező eszközökkel és az ABA 
befektetési jegyeinek vagy részvényeinek 
kibocsátásával vagy visszaváltásával 
kapcsolatos tevékenységek kívül más
tevékenységet nem folytat.
3. Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
engedélyezhetik, hogy egy kinevezett külső 
ABAK egy vagy több ABA alapkezelésén 
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túl a következő szolgáltatásokat nyújtsa:
a) befektetési portfoliók kezelése, ideértve 
a nyugdíjalapok és a 2003/41/EK irányelv 
19. cikkének (1) bekezdése értelmében 
foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények portfolióit is, a befektetők 
által diszkrecionális, ügyfelenkénti 
megbízása alapján;
b) nem fő tevékenységként:
i. befektetési tanácsadás;
ii. letéti és adminisztrációs szolgáltatások 
a kollektív befektetési vállalkozások 
befektetési jegyeivel kapcsolatban.
4. Az ABAK ezen irányelv alapján nem 
kaphat engedélyt arra, hogy csak a (3) 
bekezdésben felsorolt szolgáltatásokat 
nyújtsa, illetve hogy csak ezen irányelv I. 
mellékletének 2. és 3. pontjában felsorolt 
szolgáltatásokat nyújtsa.
5. A 2004/39/EK irányelv 2. cikkének (2) 
bekezdése és 12., 13. és 19. cikke 
alkalmazandó arra, ha az ABAK e cikk 
(3) bekezdésében említett szolgáltatásokat
nyújtja.

Or. en

Indokolás

Azoknak az alapkezelő tevékenységeknek és nem fő tevékenységbetartozó szolgáltatásoknak a 
meghatározása, amelyeket egy ABAK nyújthat. A befektetéskezeléshez kapcsolódó 
letéteményesi kötelezettségek és más tevékenységek (banki, biztosítási stb. szolgáltatások) 
közötti összeférhetetlenség elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy az ÁÉKBV-irányelvvel 
összhangban az alapkezelési szolgáltatásokat a kollektív portfoliókezelés (3d. cikkben és 
mellékletben felsorolt) fő szolgáltatásaira, valamint a nem a fő tevékenységbe tartozó, 4a. cikk 
(új) szerinti szolgáltatásokra (diszkrecionális portfoliókezelés és néhány kiegészítő 
szolgáltatás) korlátozzuk. 
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Módosítás 544
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az engedélyt a fogadó tagállam illetékes 
hatóságai adják ki, ahol az ABA-t fel 
kívánják ajánlani a befektetőknek. A 
fogadó tagállam illetékes hatóságai által 
kiadott engedély nem érvényes az ABA 
másik tagállamban való felajánlására.
A minden tagállamban érvényes 
engedélyeket az európai értékpapír-
felügyeleti hatóság (ESMA) adja ki. A 
nem az Unióban létrehozott ABA nem 
nyújthat be kérelmet ilyen engedélyre. 

Az engedélyt kérelmező ABAK a 
következőket nyújtja be a székhelye 
szerinti tagállam illetékes hatóságához:

Az engedélyt kérelmező ABA a 
következőket nyújtja be az illetékes 
hatóságokhoz:

Or. en

Indokolás

A tagállamok közötti szabályozási arbitrázs elkerülése érdekében egy európai ügynökség által 
kiadott európai engedélyre van szükség. A fogadó tagállamnak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy ne engedélyezze harmadik országbeli ABA nemzeti befektetők részére történő 
felajánlását.

Módosítás 545
Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az engedélyt kérelmező ABAK a 
következőket nyújtja be a székhelye 
szerinti tagállam illetékes hatóságához:

1. Az engedélyt kérelmező ABAK a 
következőket nyújtja be a székhelye 
szerinti tagállam illetékes hatóságához,
illetve ha az ABAK nem letelepedett az 
Unióban, annak a tagállamnak az 
illetékes hatóságához, ahol a 
legaktívabban tervezi forgalmazni az 
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általa kezelt ABA-t:

Or. en

Módosítás 546
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az engedélyt kérelmező ABAK a 
következőket nyújtja be a székhelye 
szerinti tagállam illetékes hatóságához:

A tagállamok előírják, hogy az engedélyt 
kérelmező ABAK a következőket nyújtsa 
be a székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságához:

Or. en

Indokolás

A rendszerszintű kockázatok hatékony felügyelete és nyomon követése érdekében olyan 
mechanizmusra van szükség, amelynek keretében pontosítják és hatékonyan megszervezik a 
tagállamok és az európai hatóságok közötti információcserét; az ESMA-t hatáskörökkel 
ruháznák fel, amelyek lehetővé tennék számára, hogy megkapja a fontos információkat, 
rendszeresen vagy eseti alapon beavatkozzon a nemzeti hatóságokkal vagy az alapkezelőkkel 
szemben, kötelező jogi erejű technikai előírásokat fogadjon el a pénzpiacok integritásával és 
stabilitásával kapcsolatos kockázatok azonosítása és kezelése céljából, ideértve a túlzott 
tőkeáttételből adódó rendszerszintű kockázatokat is.

Módosítás 547
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) információ azokról a személyekről, 
akik tényleges irányítják az ABAK üzleti 
tevékenységét;

Or. en
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Indokolás

Ez az információ alapvető, és azzal ki kell egészíteni a szöveget.

Módosítás 548
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ABAK azon (akár közvetlen vagy 
közvetett, illetve természetes vagy jogi 
személy) részvényeseinek vagy tagjainak 
személyazonosságával kapcsolatos 
információk, akik befolyásoló 
részesedéssel rendelkeznek, valamint e 
befolyásoló részesedés aránya; 

a) az ABAK azon (akár közvetlen vagy 
közvetett, illetve természetes vagy jogi 
személy) részvényeseinek vagy tagjainak 
személyazonosságával kapcsolatos 
információk, akik befolyásoló 
részesedéssel rendelkeznek, valamint e 
befolyásoló részesedés aránya az engedély 
kérelmezésének időpontjában; ez a pont 
nem alkalmazandó a saját irányítású 
ABA-ra;

Or. en

Indokolás

Ez a kötelezettség nem alkalmazandó a saját irányítású alapokra.

Módosítás 549
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a)az ABAK azon (akár közvetlen vagy 
közvetett, illetve természetes vagy jogi 
személy) részvényeseinek vagy tagjainak 
személyazonosságával kapcsolatos 
információk, akik befolyásoló 
részesedéssel rendelkeznek, valamint e 
befolyásoló részesedés aránya;

a) információ azokról a személyekről, akik 
tényleges irányítják az ABAK üzleti 
tevékenységét, valamint az ABAK azon 
(akár közvetlen vagy közvetett, illetve 
természetes vagy jogi személy) 
részvényeseinek vagy tagjainak 
személyazonosságával kapcsolatos 
információk, akik befolyásoló 
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részesedéssel rendelkeznek, valamint e 
befolyásoló részesedés aránya;

Or. en

Indokolás

A rendszerszintű kockázatok hatékony felügyelete és nyomon követése érdekében olyan 
mechanizmusra van szükség, amelynek keretében pontosítják és hatékonyan megszervezik a 
tagállamok és az európai hatóságok közötti információcserét; az ESMA-t hatáskörökkel 
ruháznák fel, amelyek lehetővé tennék számára, hogy megkapja a fontos információkat, 
rendszeresen vagy eseti alapon beavatkozzon a nemzeti hatóságokkal vagy az alapkezelőkkel 
szemben, kötelező jogi erejű technikai előírásokat fogadjon el a pénzpiacok integritásával és 
stabilitásával kapcsolatos kockázatok azonosítása és kezelése céljából, ideértve a túlzott 
tőkeáttételből adódó rendszerszintű kockázatokat is.

Módosítás 550
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) információ az ABAK azonosságáról;

Or. en

Indokolás

Mivel az engedély az ABA-ra vonatkozott, az ABAK azonossága szükséges információ.

Módosítás 551
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) üzleti terv, amely tartalmazza az azzal 
kapcsolatos információkat is, hogyan kíván 
az ABAK eleget tenni a III. és IV., 
valamint adott esetben az V., VI. és VII. 
fejezetben foglalt kötelezettségeinek;

b) üzleti terv, amely tartalmazza az azzal 
kapcsolatos információkat is, hogyan kíván 
az ABAK eleget tenni a III. és IV., 
valamint adott esetben az V., VI. és VII. 
fejezetben foglalt kötelezettségeinek, 
valamint információ azokról a 
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tagállamokról, amelyekben az ABAK 
forgalmazni kívánja az általa kezelt ABA-
t;

Or. en

Módosítás 552
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) üzleti terv, amely tartalmazza az azzal 
kapcsolatos információkat is, hogyan kíván 
az ABAK eleget tenni a III. és IV., 
valamint adott esetben az V., VI. és VII. 
fejezetben foglalt kötelezettségeinek;

b) az ABAK szervezeti felépítését felvázoló 
üzleti terv, amely tartalmazza az azzal 
kapcsolatos információkat is, hogyan kíván 
az ABAK eleget tenni a III. és IV., 
valamint adott esetben az V., VI. és VII. 
fejezetben foglalt kötelezettségeinek;

Or. en

Indokolás

A rendszerszintű kockázatok hatékony felügyelete és nyomon követése érdekében olyan 
mechanizmusra van szükség, amelynek keretében pontosítják és hatékonyan megszervezik a 
tagállamok és az európai hatóságok közötti információcserét; az ESMA-t hatáskörökkel 
ruháznák fel, amelyek lehetővé tennék számára, hogy megkapja a fontos információkat, 
rendszeresen vagy eseti alapon beavatkozzon a nemzeti hatóságokkal vagy az alapkezelőkkel 
szemben, kötelező jogi erejű technikai előírásokat fogadjon el a pénzpiacok integritásával és 
stabilitásával kapcsolatos kockázatok azonosítása és kezelése céljából, ideértve a túlzott 
tőkeáttételből adódó rendszerszintű kockázatokat is.

Módosítás 553
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) üzleti terv, amely tartalmazza az azzal 
kapcsolatos információkat is, hogyan kíván 
az ABAK eleget tenni a III. és IV., 

b) üzleti terv, amely tartalmazza az azzal 
kapcsolatos információkat is, hogyan kíván 
az ABA és az ABAK eleget tenni a III. és 
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valamint adott esetben az V., VI. és VII. 
fejezetben foglalt kötelezettségeinek;

IV., valamint adott esetben az V., VI. és 
VII. fejezetben foglalt kötelezettségeinek;

Or. en

Indokolás

A korábbi módosításokkal való összhang biztosítása.

Módosítás 554
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kezelni szándékozott ABA-k 
jellemzőivel kapcsolatos részletes
információk, beleértve azon tagállam vagy 
harmadik ország megnevezését, amelyben 
azok székhellyel rendelkeznek;

c) a befektetési stratégiákra, köztük az 
ABAK tőkeáttétel alkalmazásával 
kapcsolatos politikájára, valamint a kezelt 
vagy a kezelni szándékozott ABA-k 
jellemzőivel kapcsolatos információk, 
beleértve azon tagállamra vagy harmadik 
országra vonatkozó információ, amelyben 
azok letelepedtek vagy várhatóan 
letelepednek;
ca) a mögöttes alapok székhelyére
vonatkozó információ, ha az ilyen ABA 
átfogó (befektetési alapba fektető) alap;
cb) információ a master alap 
székhelyéről;

Or. en

Indokolás

A rendszerszintű kockázatok hatékony felügyelete és nyomon követése érdekében olyan 
mechanizmusra van szükség, amelynek keretében pontosítják és hatékonyan megszervezik a 
tagállamok és az európai hatóságok közötti információcserét; az ESMA-t hatáskörökkel 
ruháznák fel, amelyek lehetővé tennék számára, hogy megkapja a fontos információkat, 
rendszeresen vagy eseti alapon beavatkozzon a nemzeti hatóságokkal vagy az alapkezelőkkel 
szemben, kötelező jogi erejű technikai előírásokat fogadjon el a pénzpiacok integritásával és 
stabilitásával kapcsolatos kockázatok azonosítása és kezelése céljából, ideértve a túlzott 
tőkeáttételből adódó rendszerszintű kockázatokat is.
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Módosítás 555
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kezelni szándékozott ABA-k 
jellemzőivel kapcsolatos részletes 
információk, beleértve azon tagállam vagy 
harmadik ország megnevezését, amelyben 
azok székhellyel rendelkeznek;

c) az ABA-k jellemzőivel kapcsolatos 
részletes információk, beleértve azon 
tagállam vagy harmadik ország 
megnevezését, amelyben azok székhellyel 
rendelkeznek;

Or. en

Indokolás

Az engedély az ABA-ra vonatkozik.

Módosítás 556
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ABAK által kezelni szándékozott 
minden egyes ABA alapszabálya vagy 
alapító okirata;

d) az alapszabálya vagy alapító okirat;

Or. en

Indokolás

Az engedély az ABA-ra vonatkozik.
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Módosítás 557
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ABAK által kezelni szándékozott
minden egyes ABA alapszabálya vagy 
alapító okirata;

d) az ABAK által kezelt minden egyes 
ABA alapszabálya vagy alapító okirata;

Or. en

Indokolás

A rendszerszintű kockázatok hatékony felügyelete és nyomon követése érdekében olyan 
mechanizmusra van szükség, amelynek keretében pontosítják és hatékonyan megszervezik a 
tagállamok és az európai hatóságok közötti információcserét; az ESMA-t hatáskörökkel 
ruháznák fel, amelyek lehetővé tennék számára, hogy megkapja a fontos információkat, 
rendszeresen vagy eseti alapon beavatkozzon a nemzeti hatóságokkal vagy az alapkezelőkkel 
szemben, kötelező jogi erejű technikai előírásokat fogadjon el a pénzpiacok integritásával és 
stabilitásával kapcsolatos kockázatok azonosítása és kezelése céljából, ideértve a túlzott 
tőkeáttételből adódó rendszerszintű kockázatokat is.

Módosítás 558
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) ahol már létrejöttek, az ABAK által 
kezelni szándékozott minden egyes ABA 
alapszabálya vagy alapító okirata;

Or. en

Indokolás

A rendszerszintű kockázatok hatékony felügyelete és nyomon követése érdekében olyan 
mechanizmusra van szükség, amelynek keretében pontosítják és hatékonyan megszervezik a 
tagállamok és az európai hatóságok közötti információcserét; az ESMA-t hatáskörökkel 
ruháznák fel, amelyek lehetővé tennék számára, hogy megkapja a fontos információkat, 
rendszeresen vagy eseti alapon beavatkozzon a nemzeti hatóságokkal vagy az alapkezelőkkel 
szemben, kötelező jogi erejű technikai előírásokat fogadjon el a pénzpiacok integritásával és 
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stabilitásával kapcsolatos kockázatok azonosítása és kezelése céljából, ideértve a túlzott 
tőkeáttételből adódó rendszerszintű kockázatokat is.

Módosítás 559
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) egyes kezelési szolgáltatási feladatoknak 
a 18. cikkben, valamint adott esetben a 35. 
cikkben említett módon, harmadik felekre 
történő átruházását célzó intézkedésekkel 
kapcsolatos információk;

e) amennyiben már léteznek, egyes 
kezelési szolgáltatási feladatoknak a 18. 
cikkben említett módon, harmadik felekre 
történő átruházását célzó intézkedésekkel 
kapcsolatos információk;

Or. en

Indokolás

A rendszerszintű kockázatok hatékony felügyelete és nyomon követése érdekében olyan 
mechanizmusra van szükség, amelynek keretében pontosítják és hatékonyan megszervezik a 
tagállamok és az európai hatóságok közötti információcserét; az ESMA-t hatáskörökkel 
ruháznák fel, amelyek lehetővé tennék számára, hogy megkapja a fontos információkat, 
rendszeresen vagy eseti alapon beavatkozzon a nemzeti hatóságokkal vagy az alapkezelőkkel 
szemben, kötelező jogi erejű technikai előírásokat fogadjon el a pénzpiacok integritásával és 
stabilitásával kapcsolatos kockázatok azonosítása és kezelése céljából, ideértve a túlzott 
tőkeáttételből adódó rendszerszintű kockázatokat is.

Módosítás 560
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) egyes kezelési szolgáltatási feladatoknak 
a 18. cikkben, valamint adott esetben a 35. 
cikkben említett módon, harmadik felekre 
történő átruházását célzó intézkedésekkel 
kapcsolatos információk;

e) egyes kezelési szolgáltatási feladatoknak 
a 18. cikkben említett módon, harmadik 
felekre történő átruházását célzó 
intézkedésekkel kapcsolatos információk;
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Or. en

Módosítás 561
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az ABA-k eszközeinek megőrzése 
tekintetében kötött megállapodásokat 
kapcsolatos információk, beleértve adott 
esetben a 38. cikk értelmében tett 
intézkedéseket;

f) adott esetben az ABA-k eszközeinek 
megőrzése tekintetében kötött 
megállapodásokat kapcsolatos
információk;

Or. en

Módosítás 562
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az ABA-k eszközeinek megőrzése 
tekintetében kötött megállapodásokat 
kapcsolatos információk, beleértve adott 
esetben a 38. cikk értelmében tett 
intézkedéseket;

f) amennyiben már léteznek, az ABA-k 
eszközeinek megőrzése tekintetében kötött 
megállapodásokat kapcsolatos 
információk;

Or. en

Indokolás

A rendszerszintű kockázatok hatékony felügyelete és nyomon követése érdekében olyan 
mechanizmusra van szükség, amelynek keretében pontosítják és hatékonyan megszervezik a 
tagállamok és az európai hatóságok közötti információcserét; az ESMA-t hatáskörökkel 
ruháznák fel, amelyek lehetővé tennék számára, hogy megkapja a fontos információkat, 
rendszeresen vagy eseti alapon beavatkozzon a nemzeti hatóságokkal vagy az alapkezelőkkel 
szemben, kötelező jogi erejű technikai előírásokat fogadjon el a pénzpiacok integritásával és 
stabilitásával kapcsolatos kockázatok azonosítása és kezelése céljából, ideértve a túlzott 
tőkeáttételből adódó rendszerszintű kockázatokat is.
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Módosítás 563
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a 20. cikk (1) bekezdésében említett 
bármely további információ.

g) ha már léteznek, a 20. cikk (1) 
bekezdésében említett bármely további 
információ minden egyes ABA 
tekintetében, amelyet az ABAK kezel vagy 
kezelni szándékozik;

Or. en

Indokolás

A rendszerszintű kockázatok hatékony felügyelete és nyomon követése érdekében olyan 
mechanizmusra van szükség, amelynek keretében pontosítják és hatékonyan megszervezik a 
tagállamok és az európai hatóságok közötti információcserét; az ESMA-t hatáskörökkel 
ruháznák fel, amelyek lehetővé tennék számára, hogy megkapja a fontos információkat, 
rendszeresen vagy eseti alapon beavatkozzon a nemzeti hatóságokkal vagy az alapkezelőkkel 
szemben, kötelező jogi erejű technikai előírásokat fogadjon el a pénzpiacok integritásával és 
stabilitásával kapcsolatos kockázatok azonosítása és kezelése céljából, ideértve a túlzott 
tőkeáttételből adódó rendszerszintű kockázatokat is.

Módosítás 564
Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) amennyiben az ABA ABAK-ként kér 
engedélyt, az ABA igazgatói vagy 
igazgatótanácsának tagjai neve, valamint 
az ABA üzleti tevékenységével kapcsolatos 
hátterük és tapasztalatuk;

Or. en
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Indokolás

Amennyiben az ABA-t ABAK-ként engedélyezik, ez tájékoztatja az illetékes hatóságot annak 
biztosítása érdekében, hogy az igazgatók vagy az igazgatótanács tagjai képesek teljesíteni az 
irányelv kötelezettségeit.

Módosítás 565
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) amennyiben a saját irányítású ABA 
ABAK-ként kér engedélyt, az ABA 
igazgatótanácsának tagjai neve, valamint 
az ABA által végzett üzleti 
tevékenységtípussal kapcsolatos hátterük 
és tapasztalatuk;

Or. en

Indokolás

Az alap felépítése miatt szükséges előírás.

Módosítás 566
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gc) információ az ABAK által elért 
eredményről, és ha az ABAK jogi személy, 
információ az ABAK jogi képviselői, 
igazgatói és legfontosabb alkalmazottai 
által elért eredményekről;

Or. en
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Módosítás 567
Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ABA engedéllyel 
rendelkezik, hogy ABAK-ként járjon el, és 
az ABA részvényeit vagy befektetési 
jegyeit nyilvánosan forgalmazzák, az ABA 
nem köteles megadni az 5. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott 
információkat, azonban részleteznie kell, 
hogy mely piacokon kereskednek 
részvényeivel és befektetési jegyeivel, és 
ellenőrzés céljából hol lehet betekinteni a 
részvénynyilvántartásba.

Or. en

Indokolás

Azon ABA-k esetében, amelyek részvényeit vagy befektetési jegyeit nyilvánosan forgalmazzák, 
az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában megkövetelt információk korlátozott értékűek, és 
nagyon gyorsan elavulnának, mivel a részvényekkel folyamatosan kereskednek.  Az ezt 
helyettesítő rendelkezés hasznosabb tájékoztatást nyújtana a hatóságoknak, és biztosítaná a 
hatékony felügyeletet.

Módosítás 568
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK központi irodájának a székhelye 
szerinti tagállamban kell lennie.

törölve

Or. en

Indokolás

Összehangolt eljárást kell kialakítani azon tagállamok befektetőinek védelme érdekében, ahol 
az alapokat forgalmazzák. A végleges döntést a székhely szerinti tagállamban hozzák meg, 
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azonban a fogadó tagállammal konzultálnak, és az mindig hozzáfér valamennyi fontos 
információhoz.

Módosítás 569
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK központi irodájának a székhelye 
szerinti tagállamban kell lennie.

Az ABAK-nak a székhelye szerinti 
tagállamban kell jogszerűen 
letelepedettnek lennie.

Or. en

Indokolás

Azok a nem uniós ABAK-ok és ABA-k, amelyek (1) fizikailag az EU egyik tagállamában 
vannak jelen, és amelyeket (2) az EU egyik tagállamának szabályozójánál vettek 
nyilvántartásba, az irányelv értelmében ugyanúgy kezelendők, mint az EU-beli ABAK-ok és 
ABA-k.

Módosítás 570
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságnak az (1) bekezdés 
alapján nyújtott információkról, valamint 
azok minden módosításáról vagy 
kiegészítéséről e hatóságnak 
haladéktalanul tájékoztatnia kell azt a 
tagállamot, ahol az ABAK forgalmazni 
kívánja az általa kezelt ABA-t, és ezeket az 
információkat e hatóságnak azonnal be 
kell nyújtania az európai értékpapír-
szabályozók bizottságának (CESR). A 
CESR e célból egy külön adatbázist hoz 
létre és üzemeltet, amely valamennyi 
tagállam illetékes hatósága számára 
hozzáférhető.
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Or. en

Indokolás

Összehangolt eljárást kell kialakítani azon tagállamok befektetőinek védelme érdekében, ahol 
az alapokat forgalmazzák. A végleges döntést a székhely szerinti tagállamban hozzák meg, 
azonban a fogadó tagállammal konzultálnak, és az mindig hozzáfér valamennyi fontos 
információhoz.

Módosítás 571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Azon tagállamok illetékes hatóságai, 
ahol az ABAK az általa kezelt ABA-t 
forgalmazni tervezi, az értesítés 
kézhezvételét követő hat héten belül 
jogosult:
a) olyan további információkat kérni a 
kérelmező ABAK-tól attól az illetékes 
hatóságtól, amelyhez az ABAK 
benyújtotta a kérelmet, amelyek 
bekérésére az utóbbi illetékes hatóság 
jogosult;
b) tájékoztatást nyújtani annak az illetékes 
hatóságnak, amelyhez az ABAK 
benyújtotta kérelmét;
c) kifogást emelni a kérelmező 
engedélyével kapcsolatban, és részletes 
választ kapni e kifogásra attól az illetékes 
hatóságtól, amelyhez az ABAK 
benyújtotta kérelmét.

Or. en

Indokolás

Összehangolt eljárást kell kialakítani azon tagállamok befektetőinek védelme érdekében, ahol 
az alapokat forgalmazzák. A végleges döntést a székhely szerinti tagállamban hozzák meg, 
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azonban a fogadó tagállammal konzultálnak, és az mindig hozzáfér valamennyi fontos 
információhoz.

Módosítás 572
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Központi nyilvántartás

1. Az ESMA nyilvános központi 
nyilvántartást vezet, amely a következő 
adatokat tartalmazza minden egyes ABA 
és ABAK tekintetében:
a) egyedi azonosító;
b) minden egyes ABA és ABAK neve;
c) az illetékes felügyeleti hatóság az 
ABAK vonatkozásában.
2. Minden egyes ABA tekintetében a 
nyilvántartás tartalmazza a következőket: 
a) az elszámoltatható ABAK;
b) a letétkezelő;
c) az értékbecslő.
3. A nyilvántartást elektronikus formában 
teszik közzé, és az az interneten elérhető a 
nyilvánosság számára. Az ABA a 
nyilvántartásba vételtől függően és azt 
követően kezdheti meg üzleti 
tevékenységét. 

Or. en

Indokolás

Sok felügyeleti hatóság úgy véli, hogy egy európai szintű központi nyilvántartás alkalmas 
arra, hogy elősegítse az ABA és az ABAK azonosítását a befektetők és a nemzeti felügyeleti 
hatóságok számára. Ez javítaná az átláthatóságot a határokon átnyúló ügyletekben, 
elősegítené az ABA engedélyezéséhez benyújtott dokumentáció megtalálását, valamint a 
különböző ABA-k portfoliójához kapcsolódó járulékos kockázatok azonosítását.



PE439.125v01-00 46/147 AM\804981HU.doc

HU

Módosítás 573
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Központi nyilvántartás

1. Az ESMA nyilvános központi 
nyilvántartást vezet, amely a következő 
adatokat tartalmazza minden egyes ABA 
és ABAK tekintetében:
a) egyedi azonosító;
b) minden egyes ABA és ABAK neve;
c) az illetékes felügyeleti hatóság az 
ABAK vonatkozásában.
2. Minden egyes ABA tekintetében a 
nyilvántartás tartalmazza a következőket: 
a) az elszámoltatható ABAK;
b) a letétkezelő;
c) az értékbecslő.
3. A nyilvántartást elektronikus formában 
teszik közzé, és az az interneten elérhető a 
nyilvánosság számára. Az ABA a 
nyilvántartásba vételtől függően és azt 
követően kezdheti meg üzleti 
tevékenységét.

Or. en

Indokolás

Sok felügyeleti hatóság úgy véli, hogy egy európai szintű központi nyilvántartás alkalmas 
arra, hogy elősegítse az ABA és az ABAK azonosítását a befektetők és a nemzeti felügyeleti 
hatóságok számára. Ez javítaná az átláthatóságot a határokon átnyúló ügyletekben, 
elősegítené az ABA engedélyezéséhez benyújtott dokumentáció megtalálását, valamint a 
különböző ABA-k portfoliójához kapcsolódó járulékos kockázatok azonosítását.
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Módosítás 574
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai csak akkor adják meg az 
engedélyt, ha kellőképpen meggyőződtek 
arról, hogy az ABAK képes lesz eleget
tenni ezen irányelv feltételeinek.

1. Az illetékes hatóságok csak akkor adják 
meg az engedélyt, ha kellőképpen 
meggyőződtek arról, hogy az ABA és 
annak ABAK-ja képes lesz eleget tenni 
ezen irányelv feltételeinek.

Or. en

Indokolás

Az előző módosítás meghatározta az adott illetékes hatóságokat és az engedély alkalmazási 
körét.

Módosítás 575
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai csak akkor adják meg az 
engedélyt, ha kellőképpen meggyőződtek 
arról, hogy az ABAK képes lesz eleget 
tenni ezen irányelv feltételeinek.

1. A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai csak akkor adják meg az 
engedélyt az ABAK-ként való működésre, 
ha kellőképpen meggyőződtek arról, hogy 
az ABAK képes lesz eleget tenni ezen 
irányelv feltételeinek. Az alapszabály és az 
5. cikk (1) bekezdésének d) pontjában 
említett egyéb okiratok nem 
engedélykötelesek.

Or. en
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Módosítás 576
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai csak akkor adják meg az 
engedélyt, ha kellőképpen meggyőződtek 
arról, hogy az ABAK képes lesz eleget 
tenni ezen irányelv feltételeinek.

1. A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai csak akkor adják meg az 
engedélyt, ha kellőképpen meggyőződtek 
arról, hogy az ABAK képes lesz eleget 
tenni ezen irányelv feltételeinek, és miután 
figyelembe vették az 5. cikk (2a) bekezdése 
alapján kapott kifogásokat.

Or. en

Módosítás 577
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nehézségek esetén konzultálhatnak az 
ESMA-val.

Or. en

Indokolás

Nehéz esetekben az egyenlő versenyfeltételek és ezen irányelv hatékony végrehajtásának 
biztosítása érdekében konzultálni kell az európai értékpapír-felügyeleti hatósággal (ESMA).

Módosítás 578
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az engedély az összes tagállamban Csak az ESMA által az Unióban 
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érvényes. székhellyel rendelkező ABA-nak megadott 
engedély érvényes az összes tagállamban.

Or. en

Indokolás

Az előző módosítás meghatározta az adott illetékes hatóságokat és az engedély alkalmazási 
körét.

Módosítás 579
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai megtagadják az engedély 
megadását, amennyiben a felügyeleti 
feladatok tényleges gyakorlását a 
következők bármelyike akadályozza:

2. Az illetékes hatóságok megtagadják az 
engedély megadását, amennyiben a 
felügyeleti feladatok tényleges gyakorlását 
a következők bármelyike akadályozza:

Or. en

Indokolás

Az előző módosítás meghatározta az adott illetékes hatóságokat.

Módosítás 580
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az engedély hatálya kiterjed minden, az 
ABAK által feladatai átruházásával 
kapcsolatban kötött, a kérelemben 
bejelentett megállapodásra.

törölve

Or. en
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Indokolás

Az átruházással kapcsolatos megállapodások kötelező engedélyezése aránytalan követelményt 
róna az ABAK-ra, anélkül, hogy érzékelhető előnyt jelentene az irányelv célkitűzési 
szempontjából. A részletesebb érveket lásd a 18. cikkhez javasolt módosítás indokolásában.

Módosítás 581
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az engedély hatálya kiterjed minden, az 
ABAK által feladatai átruházásával 
kapcsolatban kötött, a kérelemben 
bejelentett megállapodásra.

törölve

Or. en

Indokolás

A közösségi joggal (a pénzügyi eszközök piacairól szóló és az ÁÉKBV-irányelv) való 
összhangba hozatal az átruházással kapcsolatos megállapodások tekintetében.

Módosítás 582
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai korlátozhatják az engedély 
hatályát, különösen azon ABA-típusok 
tekintetében, amelyeket az ABAK kezelni 
jogosult, valamint a feladatok 
átruházásával kapcsolatos megállapodások 
tekintetében.

Az illetékes hatóságok korlátozhatják az 
engedély hatályát, különösen a feladatok 
átruházásával kapcsolatos megállapodások 
tekintetében.

Or. en
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Indokolás

Az engedély az ABA-ra vonatkozik.

Módosítás 583
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különös figyelmet kell fordítani azon 
ABA kockázatainak osztályozására, 
amelynek kezelésére az ABAK engedéllyel 
rendelkezik.

Or. en

Indokolás

Az alapok különböző kockázati potenciállal rendelkeznek, ami a befektetési stratégiától függ. 
Egy piacsemleges alapot másként kell értékelni mint például a „long-only” alapokat, amelyek 
egyirányú modellként elősegítik a buborékképződést. 

Módosítás 584
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az illetékes hatóságok a kérelmezőt a 
hiánytalan kérelem benyújtását követően 
két hónapon belül tájékoztatják az 
engedély megadásáról vagy a kérelem 
elutasításáról.

4. Az illetékes hatóságok a kérelmezőt a 
hiánytalan kérelem benyújtását követően 
két hónapon belül írásban tájékoztatják az 
engedély megadásáról vagy a kérelem 
elutasításáról.

Or. en
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Módosítás 585
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az engedély elutasítását vagy korlátozását 
indokolni kell.

Az engedély elutasítását vagy korlátozását 
indokolni kell. Ha az illetékes hatóságok 
nem tájékoztatják a kérelmezőt, a 
válaszadás ily módon történő elmaradása 
a kérelem indokolás nélküli 
elutasításának tekintendő.

Or. en

Módosítás 586
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az ABAK az engedély megadásának 
időpontjától megkezdheti a kezelési 
szolgáltatások nyújtását a székhely 
szerinti tagállamban.

5. Az ABAK az engedély megadásának 
időpontjától megkezdheti a források 
befogadását a befektetőktől.

Or. en

Módosítás 587
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
A harmadik országokban székhellyel 

rendelkező ABA engedélyének 
megadására vonatkozó különleges 
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feltételek
1. Amennyiben az engedélyt kérelmező 
ABA ABAK-ja az Unióban letelepedett, az 
ABAK felel azért, hogy az harmadik 
országban székhellyel rendelkező ABA 
megfeleljen az ezen irányelv 
követelményeinek, ugyanúgy, mintha az 
ABA székhelye az Unióban lenne.
2. Amennyiben mind az ABA, mind pedig 
az ABAK székhelye egy harmadik 
országban van, az engedély csak akkor 
adható meg, ha az ABA és az ABAK 
megfelel az irányelv következő 
követelményeinek:
a) a III. fejezet, kivéve a 12. és 13. cikket, 
ha az ABA nem folytat tevékenységet a 
Közösség pénzpiacain;
b) a IV. fejezet;
c) az V. fejezet, kivéve, ha az ABA nem 
folytat tevékenységet az Unió pénzpiacain, 
és nem vásárol fel tőzsdén nem jegyzett 
vállalatokat az Unióban.
Ezen irányelv követelményeinek 
teljesítését pénzügyi átvilágítás keretében 
kell értékelni, amelyet a 2006/43/EK 
irányelvvel összhangban a 
könyvvizsgálatra jogi felhatalmazással 
rendelkező egy vagy több személy végez el. 
Az illetékes hatóságok e jelentés alapján 
adják meg az engedélyt, amely jelentést 
évente ismételten el kell készíteni.
3. Az engedély megköveteli, hogy az ABA 
székhelye olyan országban vagy 
joghatósági területen legyen, amely teljes 
körű adózási információcserét folytat a 
tagállammal az OECD adóügyi 
modellegyezményének 26. cikkében 
szereplő, nemzetközileg elfogadott 
normákkal összhangban.
4. Az engedély megköveteli, hogy az ABA 
székhelye olyan országban legyen, amely 
biztosítja a prudenciális kérdésekkel 
kapcsolatban az ESMA-val folytatandó 
információcserét.
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5. Amennyiben az ABA székhelye 
harmadik országban van, az illetékes 
tagállamok meghosszabbíthatják a 6. cikk 
(4) bekezdésében említett időtartamot, ha 
ez szükséges annak ellenőrzése érdekében, 
hogy teljesülnek-e az ezen irányelv 
feltételei.
6. Amennyiben az ABA székhelye 
harmadik országban van, annak a 
tagállamnak az illetékes hatóságai, ahol 
az ABA az engedélyt kérte, kiegészítő 
követelményeket vezethetnek be, ha ezt a 
befektetők védelme érdekében 
szükségesnek látják.
7. A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el, amelyben tovább 
részletezi a megkövetelt pénzügyi 
átvilágítás tartalmát, valamint a 
prudenciális kérdésekkel kapcsolatos 
hatékony információcsere tartalmát.

Or. en

Indokolás

Harmadik országbeli ABA akkor léphet be az európai piacra, amint teljesíti az irányelv 
befektetők védelmével kapcsolatos követelményeit.

Módosítás 588
Wolf Klinz, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk 
A rendszerszintű jelentőséggel nem bíró 

ABAK nyilvántartásba vételére vonatkozó 
eljárások és feltételek

1. A rendszerszintű jelentőséggel nem bíró 
ABAK nyilvántartásba vételekor benyújtja 
a székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságainak az 5. cikk -a), a), c) és g) 
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pontjában meghatározott információkat, 
valamint a következő információkat:
a) üzleti terv, beleértve az arra vonatkozó 
tájékoztatást is, hogy az ABAK miként 
kíván eleget tenni a IV. fejezet szerinti 
kötelezettségeknek;
b) az ABAK szervezeti struktúrája;
2. Az illetékes hatóságok haladéktalanul 
megerősítik a nyilvántartásba vételt, 
miután benyújtották az (1) bekezdésben 
említett összes információ.

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 589
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK még a végrehajtás előtt 
tájékoztatja a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságait minden olyan, az 
eredeti kérelemben foglalt információval 
kapcsolatos változásról, amely érdemben 
érintheti az engedélyezés feltételeit, így 
különösen az általa kezelt valamely ABA 
befektetési stratégiájával és politikájával, 
illetve alapszabályával vagy alapító 
okiratával kapcsolatos változásokról, 
valamint bármely további olyan ABA 
azonosító adatairól, amelyet az ABAK 
kezelni kíván.

Az ABAK még a végrehajtás előtt 
tájékoztatja a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságait minden az eredeti 
engedélyezés feltételeit érintő lényeges 
változásról, így különösen az ABAK üzleti 
tervében bekövetkező lényeges 
változásokról és az általa kezelt valamely 
ABA befektetési stratégiájával és 
politikájával kapcsolatos változásokról.

Or. en
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Indokolás

Az intézményi befektetők  befektetési igényei gyakran nagyon gyors változásoknak vannak 
kitéve. Lehetővé kell tenni, hogy az ABAK haladéktalanul alkalmazkodni tudjon ezekhez. Ha 
ezeket a változásokat az illetékes hatóságok egy hónapos időszak alatt világítanák át, az ebből 
adódó késedelem hátrányosan érintené az ABAK-ot a versenykörnyezetében.

Módosítás 590
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK még a végrehajtás előtt 
tájékoztatja a székhely szerinti tagállam
illetékes hatóságait minden olyan, az 
eredeti kérelemben foglalt információval 
kapcsolatos változásról, amely érdemben 
érintheti az engedélyezés feltételeit, így 
különösen az általa kezelt valamely ABA
befektetési stratégiájával és politikájával, 
illetve alapszabályával vagy alapító 
okiratával kapcsolatos változásokról, 
valamint bármely további olyan ABA 
azonosító adatairól, amelyet az ABAK 
kezelni kíván.

Az ABAK még a végrehajtás előtt 
tájékoztatja az illetékes hatóságokat
minden olyan, az eredeti kérelemben 
foglalt információval kapcsolatos 
változásról, amely érdemben érintheti az 
ABA-nak megadott engedélyezés 
feltételeit, így különösen a befektetési 
stratégiával és politikával, illetve az ABA 
alapszabályával vagy alapító okiratával 
kapcsolatos változásokról.

Or. en

Indokolás

Az engedély az ABA-ra vonatkozik.

Módosítás 591
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan saját irányítású ABA esetében, 
amelynek részvényeivel szabályozott 
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piacon kereskednek, az ABAK befolyásoló 
részesedéssel rendelkező részvényeseivel 
kapcsolatos változásokra vonatkozó 
információkat csak akkor kell a 
végrehajtás előtt bejelenteni az illetékes 
hatóságoknak, ha ezek a részvényesek 
képviseltetve vannak az ABA 
igazgatótanácsában, vagy ezt kérelmezik, 
illetve egyéb módon ellenőrzést vagy 
befolyásolást akarnak gyakorolnak vagy 
próbálnak gyakorolni az ABA 
igazgatótanácsában vagy irányításában.

Or. en

Indokolás

Az ABA-részvényekkel folytatott kereskedés és az azokkal kapcsolatos befektetések 
szükségtelen akadályozásának elkerülése érdekében kívánatosnak tűnik, hogy csak azokban az 
esetekben legyen kötelező előzetesen értesíteni a felügyeleti hatóságokat, amikor a 
befolyásoló részesedéssel kapcsolatos változások érintik vagy érinthetik az igazgatótanács 
összetételét, megváltoztatják vagy megváltoztathatják az ABA feletti ellenőrzést (pl. az átvétel 
esetében), vagy egyéb, nem az ellenőrzést érintő befolyásoláshoz vezetnek vagy vezethetnek az 
ABA igazgatótanácsában vagy irányításában (pl. az „aktivista” fedezeti alapok esetében, 
vagy amikor a részvényesek szerepet vállalnak az ABA irányításában, hogy befolyásolják 
stratégiáját vagy döntéseit).

Módosítás 592
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok a bejelentés 
kézhezvételét követő egy hónapon belül 
jóváhagyják, korlátozásokkal jóváhagyják 
vagy elutasítják a módosításokat.

Ha az illetékes hatóságok úgy döntenek, 
hogy korlátozásokat vezetnek be vagy 
elutasítják ezeket a változtatásokat, akkor 
a bejelentés kézhezvételét követő egy 
hónapon belül tájékoztatják az ABAK-ot. 
Ha az illetékes hatóságok nem emelnek 
kifogást a változtatásokkal szemben az 
ennek vizsgálatára nyitva álló 
időtartamon belül, akkor azok 
végrehajthatók.



PE439.125v01-00 58/147 AM\804981HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

Az intézményi befektetők  befektetési igényei gyakran nagyon gyors változásoknak vannak 
kitéve. Lehetővé kell tenni, hogy az ABAK haladéktalanul alkalmazkodni tudjon ezekhez. Ha 
ezeket a változásokat az illetékes hatóságok egy hónapos időszak alatt világítanák át, az ebből 
adódó késedelem hátrányosan érintené az ABAK-ot a versenykörnyezetében.

Módosítás 593
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, 
ha a változások kizárólag olyan, az ABAK 
által kezelt ABA befektetési stratégiáit és 
politikáit érintik, amelyeket kizárólag 
intézményi befektetőknek értékesítenek. 
Az ABAK megfelelő módon tájékoztatja az 
illetékes hatóságokat ezekről a 
változásokról.

Or. en

Indokolás

Az intézményi befektetők  befektetési igényei gyakran nagyon gyors változásoknak vannak 
kitéve. Lehetővé kell tenni, hogy az ABAK haladéktalanul alkalmazkodni tudjon ezekhez. Ha 
ezeket a változásokat az illetékes hatóságok egy hónapos időszak alatt világítanák át, az ebből 
adódó késedelem hátrányosan érintené az ABAK-ot a versenykörnyezetében.

Módosítás 594
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan saját irányítású ABA esetében, 
amelynek részvényeivel szabályozott 
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piacon kereskednek, az ABAK befolyásoló 
részesedéssel rendelkező részvényeseivel 
kapcsolatos változásokra vonatkozó 
információkat csak akkor kell a 
végrehajtás előtt bejelenteni az illetékes 
hatóságoknak, ha ezek a részvényesek 
képviseltetve vannak az ABA 
igazgatótanácsában, vagy ezt kérelmezik, 
illetve egyéb módon ellenőrzést vagy 
befolyásolást akarnak gyakorolnak vagy 
próbálnak gyakorolni az ABA 
igazgatótanácsában vagy 
menedzsmentjében.

Or. en

Indokolás

A szabályozott piacokon jegyzett és forgalmazott ABA-ban a rendes piaci kereskedés alkalmi 
vagy gyakori változásokat okozhat azokban a részesedésekben, amelyek meghaladják a tőke 
vagy az ABA-ban szerzett szavazati jogok 10%-át. 

Az ABA-részvényekkel folytatott kereskedés és az azokkal kapcsolatos befektetések 
szükségtelen akadályozásának elkerülése érdekében kívánatosnak tűnik, hogy csak azokban az 
esetekben legyen kötelező előzetesen értesíteni a felügyeleti hatóságokat, amikor a 
befolyásoló részesedéssel kapcsolatos változások érintik vagy érinthetik az igazgatótanács 
összetételét, megváltoztatják vagy megváltoztathatják az ABA feletti ellenőrzést, vagy egyéb, 
nem az ellenőrzést érintő befolyásoláshoz vezetnek vagy vezethetnek az ABA 
igazgatótanácsában vagy irányításában.

Módosítás 595
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el, amelyben tovább 
részletezi az azon feltételekben 
bekövetkezett változások értékelési 
kritériumait, amelyek alapján az engedélyt 
megadták.
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Or. en

Módosítás 596
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok visszavonhatják az 
ABAK-nak adott engedélyt, amennyiben az 
ABAK:

Az illetékes hatóságok visszavonhatják az 
ABA-nak adott engedélyt, amennyiben az 
ABA:

Or. en

Indokolás

Az engedély az ABA-ra vonatkozik.

Módosítás 597
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Az illetékes hatóságok a megadott vagy 
elutasított engedélyeket egységes 
szerkezetbe foglalva negyedévente 
tájékoztatják az ESMA-t, és tájékoztatást 
adnak ezen irányelv 6., 7. és 8. cikkének 
alkalmazásáról.

Or. en

Indokolás

Az európai értékpapír-felügyeleti hatóság számára statisztikai és felügyeleti célból meg kell 
adni minden fontos információt, hogy biztosítsák az egyenlő versenyfeltételeket és ezen 
irányelv hatékony végrehajtását.
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Módosítás 598
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
2 a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. fejezet
A nem tőkeáttételes ABA portfolióját 
kezelő és 1 milliárd eurónál kisebb 

értékben eszközöket kezelő ABAK-re 
vonatkozó kötelezettségek

8a. cikk
Hatály

Ez a szakasz azokra az ABAK-ra 
alkalmazandó, amelyek olyan ABA-t 
kezelnek, amelyek kezelt eszközei 
összességében nem haladják meg az 1000 
millió eurós küszöböt, és ahol az ABA 
portfoliója olyan tőkeáttétel nélküli ABA-
ból áll, amelyeknél az egyes ABA-k 
létrehozásának időpontjától számított 5 
éven belül nem érvényesíthető 
visszaváltási jog.

8b. cikk
Az engedélyezés előírása

1. A tagállamok biztosítják, hogy az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó ABAK-ok 
csak előzetes engedélyezést követően 
nyújthassanak kezelési szolgáltatást 
bármely ABA vonatkozásában, illetve 
forgalmazhassák annak részvényeit vagy 
befektetési jegyeit.
A sem az ezen irányelvvel összhangban, 
sem – olyan ABAK-ok esetében, 
amelyekre ezen irányelv nem vonatkozik –
valamely tagállam nemzeti jogával 
összhangban nem engedélyezett 
vállalkozások semmilyen ABA 
vonatkozásában nem jogosultak az 
Unióban kezelési szolgáltatások 
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nyújtására.
Azok a vállalkozások, amelyek a 
következők alapján nem kaptak engedélyt:
a) ezen irányelv II. vagy VII. fejezete;
b) a 2004/39/EK irányelv; 
c) 2006/48/EK irányelv 
nem forgalmazhatják az ABA befektetési 
jegyeit vagy részvényeit befektetőknek az 
Unióban, feltéve, hogy egy tagállamban 
bármely személy forgalmazhatja az ABA 
részvényeit vagy befektetési jegyeit 
befektetőknek az adott tagállam nemzeti 
jogával összhangban.
2. Az ABAK-ok számára minden, vagy 
csak bizonyos típusú ABA-val kapcsolatos 
kezelési szolgáltatások nyújtására adható 
engedély.
Egyazon ABAK rendelkezhet az ezen 
irányelv szerinti engedéllyel és a 
2009/65/EK irányelv szerinti, alapkezelő 
vagy befektetési társaságként történő 
működésre irányuló engedéllyel is.

8c. cikk
Engedélyezési eljárás

Az engedélyt kérelmező ABAK a 
következőket nyújtja be a székhelye 
szerinti tagállam illetékes hatóságához:
a) az ABAK azon (akár közvetlen vagy 
közvetett, illetve természetes vagy jogi 
személy) részvényeseinek vagy tagjainak 
személyazonosságával kapcsolatos 
információk, akik befolyásoló 
részesedéssel rendelkeznek, valamint e 
befolyásoló részesedés aránya;
b) üzleti terv, amely tartalmazza az azzal 
kapcsolatos információkat is, hogyan 
kíván az ABAK eleget tenni a III., IV., V., 
VI. és VII. fejezet alkalmazandó 
rendelkezései szerinti kötelezettségeinek;
c) információ az ABA típusairól, amelyek 
kezelni szándékozik;
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d) adott esetben egyes kritikus vagy fontos 
kezelési szolgáltatási feladatoknak a 18. 
cikkben, valamint adott esetben a 35. 
cikkben említett módon, harmadik felekre 
történő átruházását célzó intézkedésekkel 
kapcsolatos információk;
e) az ABA-k eszközeinek megőrzése 
tekintetében kötött megállapodásokat 
kapcsolatos információk;
Az ABAK központi irodájának a székhelye 
szerinti tagállamban kell lennie.

8d. cikk
Az engedély megadásának feltételei

1. A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai csak akkor adják meg az 
engedélyt, ha kellőképpen meggyőződtek 
arról, hogy az ABAK képes lesz eleget 
tenni ezen irányelv feltételeinek.
Az engedély az összes tagállamban 
érvényes.
2. A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai megtagadják az engedély 
megadását, amennyiben a felügyeleti 
feladatok tényleges gyakorlását a 
következők bármelyike akadályozza:
a) valamely harmadik ország egy vagy 
több, az ABAK-kal – a 2004/39/EK 
irányelv 4. cikke 31. pontjának 
meghatározása szerint – szoros 
kapcsolatban álló természetes vagy jogi 
személyre irányadó törvényei, rendeletei 
vagy közigazgatási rendelkezései;
b) az e törvények, rendeletek vagy 
közigazgatási rendelkezések 
végrehajtásával kapcsolatos nehézségek.
3. A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai korlátozhatják az engedély 
hatályát, különösen azon ABA-típusok 
tekintetében, amelyeket az ABAK kezelni 
jogosult..
4. Az illetékes hatóságok a kérelmezőt a 
hiánytalan kérelem benyújtását követően 
két hónapon belül tájékoztatják az 
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engedély megadásáról vagy a kérelem 
elutasításáról.
Az engedély elutasítását vagy korlátozását 
indokolni kell.
5. Az ABAK az engedély megadásának 
időpontjától megkezdheti a kezelési 
szolgáltatások nyújtását a székhely 
szerinti tagállamban.

8e. cikk
Kiegészítő értesítések és változások az 

engedély hatályában
Az ABAK a végrehajtást követő 30 napon 
belül tájékoztatja a székhely szerinti 
tagállam illetékes hatóságait minden 
olyan, az eredeti kérelemben foglalt 
információval kapcsolatos változásról, 
amely érdemben érintheti az engedélyezés 
feltételeit, így különösen az általa kezelt 
valamely ABA befektetési stratégiájával és 
politikájával, illetve alapszabályával vagy 
alapító okiratával kapcsolatos lényeges 
változásokról, valamint bármely további 
olyan ABA azonosító adatairól, amelyet az 
ABAK kezelni kíván.
Amennyiben a javasolt változtatás 
ellentétes az ABAK engedélyének hatálya 
tekintetében a székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságai által bevezetett 
korlátozással, akkor az ABAK a 
végrehajtás előtt értesíti az illetékes 
hatóságokat, az illetékes hatóság pedig az 
értesítés kézhezvételét követő egy hónapon 
belül jóváhagyja, korlátozásokhoz köti 
vagy elutasítja ezeket a változtatásokat.

8f. cikk
Az engedély visszavonása

Az illetékes hatóságok visszavonhatják az 
ABAK-nak adott engedélyt, amennyiben 
az ABAK:
(1) az engedélyt hamis nyilatkozatok 
megtételével vagy más szabálytalan 
eszközök révén szerezte meg;
(2) többé nem felel meg az engedély 
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kiállításának alapját képező feltételeknek;
(3) súlyosan vagy rendszeresen 
megsértette az ezen irányelvet átültető 
rendelkezéseket.
Az engedély visszavonása előtt az illetékes 
hatóságok mérlegelik az ABA-ba 
befektetők érdekeit, és törekednek arra, 
hogy megfelelő szabályozást vezessenek be 
vagy segítsenek elő az ABA ezt követő 
kezelését illetően annak feltételeivel 
összhangban.

8g. cikk
Általános elvek

1. A tagállamok biztosítják, hogy az 
ABAK-ok csak akkor nyújthassanak 
kezelési szolgáltatásokat a Közösség 
területén székhellyel rendelkező vagy 
letelepedett ABA-nak, ha folyamatos 
jelleggel megfelelnek az ezen irányelv 
rendelkezéseinek.
Az ABAK:
a) jóhiszeműen, kellő szaktudással, 
gondossággal és figyelemmel, 
méltányosan jár el tevékenységei 
gyakorlása során;
b) az általa kezelt ABA és az ABA 
befektetőinek legjobb érdekeit 
(kollektíven, az ABA alapító okirataival 
összhangban) szem előtt tartva jár el;
c) eleget tesz a piac integritásával 
kapcsolatos jogszabályoknak és 
szabályozásoknak; és
d) biztosítja az ABA valamennyi 
befektetőjével szembeni méltányos 
bánásmódot.
Egy befektető sem részesülhet 
kedvezményes bánásmódban, kivéve, ha 
ezt valamennyi befektető előtt feltárják.
2. A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktust fogad el a 49a., 49b. és 49c. 
cikkel összhangban az illetékes hatóságok 
által annak értékelésére alkalmazott 
kritériumok meghatározására, hogy az 
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ABAK megfelel-e az (1) bekezdés alapján 
rá háruló kötelezettségeknek, amelyek 
megfelelően és arányosan figyelembe 
veszik az ABAK különböző típusainak 
eltérő méretét, forrásait, összetettségét, 
természetét, befektetéseit, befektetési 
stratégiát és technikáit, struktúráit és 
befektetőit.

8h. cikk
Összeférhetetlenség

1. A tagállamok megkövetelik az ABAK-
októl, hogy tegyenek meg minden ésszerű 
lépést az ABAK – beleértve annak 
igazgatóit, alkalmazottait vagy bármely 
más, az ABAK-kal ellenőrzés útján 
közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álló 
személyt – és az ABAK által kezelt ABA 
befektetői között, illetve az egyes 
befektetők között egy vagy több ABA 
kezelése során felmerülő 
összeférhetetlenségek azonosítása 
érdekében.
Az ABAK hatékony szervezeti és 
igazgatási eljárásokat tart fenn és 
működtet a célból, hogy minden ésszerű 
lépést megtegyen annak érdekében, hogy 
az összeférhetetlenségek ne érintsék 
kedvezőtlenül az ABA és befektetői 
érdekeit.
Az ABAK – amennyiben üzleti 
tevékenységének természete, 
nagyságrendje és összetettsége 
szempontjából helyénvaló és arányos –
saját működési környezetén belül 
különválasztja azokat a feladatokat és 
felelősségi köröket, amelyek egymással 
összeegyeztethetetlennek tekinthetők. Az 
ABAK értékeli, hogy működési feltételei 
kapcsán felmerülhet-e bármely más 
érdemi összeférhetetlenség, és ezekről 
tájékoztatja az ABA befektetőit.
2. Amennyiben az ABAK által az 
összeférhetetlenség kezelése céljából 
létrehozott szervezeti eljárások nem 
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elégségesek annak ésszerű mértékű 
bizonyossággal történő biztosítására, hogy 
kizárható legyen a befektetők 
érdeksérelmének kockázata, az ABAK 
egyértelműen a befektetők tudomására 
hozza a lehetséges összeférhetetlenség 
általános jellegét vagy forrásait még 
azelőtt, hogy tőlük üzleti megbízást 
fogadna el, és megfelelő üzletpolitikákat 
és eljárásokat dolgoz ki ilyen 
vonatkozásban.

8i. cikk
Induló- és mindenkori tőke

Az ABAK legalább 50 000 EUR szavatoló 
tőkével rendelkezik.
Az első bekezdésben meghatározott 
összegszerű követelményektől függetlenül 
az ABAK szavatoló tőkéje, azon ABAK 
kivételével, amely kizárólag olyan ABA-t 
kezel, amely
a) nem alkalmaz tőkeáttételt; és
b) nem biztosít az ABA létrehozásától 
számított öt éven belül gyakorolható 
visszaváltási jogokat;
sohasem lehet kevesebb, mint a 
2006/49/EK irányelv 21. cikkében 
megkövetelt összeg. Az előírt szavatoló 
tőke összességében azonban nem 
haladhatja meg az 1 000 000 EUR-t.
A második albekezdés alkalmazásában a 
következő portfóliók minősülnek az ABAK 
portfólióinak:
a) az ABAK által kezelt ABA-portfóliók, 
beleértve azon ABA-kat is, amelyek 
tekintetében az ABAK a 18. cikkel 
összhangban egy vagy több feladatot 
átruházott, de azon portfóliók kivételével, 
amelyeket átruházás keretében kezel.

8f. cikk
Éves jelentés

1. Az ABAK minden általa kezelt ABA 
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tekintetében, minden pénzügyi évre 
vonatkozóan éves jelentést bocsát 
rendelkezésre. Az éves jelentést a 
befektetők és az illetékes hatóságok 
rendelkezésére kell bocsátani legkésőbb 
négy hónappal a pénzügyi év végét 
követően, illetve ha a tájékoztatást 
harmadik felek kérik (például az ABA 
alapját képező befektetések 
ellenőrzésekor) legkésőbb pénzügyi év 
végét követő öt hónapon belül.
2. Az éves jelentés legalább az alábbiakat 
tartalmazza:
a) mérleg vagy vagyonkimutatás;
b) a pénzügyi év bevételeinek és 
kiadásainak kimutatása;
c) a pénzügyi évben folytatott 
tevékenységekről szóló beszámoló;
3. Az éves jelentésben megadott számviteli 
információkat az ABA alkalmazandó 
szabályaiban, alapszabályában vagy 
alapító okiratában előírt számviteli 
standardokkal vagy elvekkel összhangban 
kell összeállítani, és azokat a 2006/43/EK 
irányelvvel összhangban a 
könyvvizsgálatra jogi felhatalmazással 
rendelkező egy vagy több személy 
ellenőrzi. A könyvvizsgálói jelentést, 
ideértve bármely esetleges fenntartást, az 
éves jelentésben teljes egészében közölni 
kell.
4. A Bizottság  49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el, amelyben tovább 
részletezi az éves jelentés tartalmi és 
formai követelményeit. E jogi aktusok 
megfelelőek, arányosak és összhangban 
vannak az ABAK azon típusával, 
amelyekre alkalmazandók, valamint azzal 
az ABA-val, amelyre a jelentés 
vonatkozik, figyelembe véve az ABAK 
különböző típusainak és az általuk kezelt 
ABA-k eltérő méretét, forrásait, 
összetettségét, természetét, befektetéseit, 
befektetési stratégiát és technikáit, 
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struktúráit és befektetőit.

8k. cikk
A befektetők tájékoztatása

1. Az ABAK biztosítja, hogy – amennyiben 
az érintett ABA-ra alkalmazandó – az 
ABA befektetői az ABA-ba való 
befektetésük előtt megkapják az alábbi 
információkat, illetve azok minden 
módosítását:
a) a következők leírása: az ABA 
befektetési stratégiája és célkitűzései, 
mindazon eszköztípusok, amelyekbe az 
ABA befektethet, az ABA által 
alkalmazható módszerek, minden 
vonatkozó kockázat, minden alkalmazható 
befektetési korlátozás, azon körülmények, 
amelyek esetén az ABAK tőkeáttételt 
alkalmazhat, a megengedett tőkeáttétel-
típusok és -források és azok kockázatai, 
valamint a tőkeáttétel alkalmazásának 
esetleges korlátai;
b) azon eljárások leírása, amelyekkel az 
ABA módosíthatja befektetési stratégiáját 
vagy befektetési politikáját vagy 
mindkettőt;
c) a befektetés céljából vállalt szerződéses 
kapcsolat jogi következményeinek leírása, 
beleértve a joghatóságra, az alkalmazandó 
jogra és bármilyen olyan jogi aktus létére 
vagy hiányára vonatkozó információkat, 
amelyek az alap székhelye szerinti 
országban hozott ítéletek elismeréséről és 
végrehajtásáról rendelkeznek;
d) adott esetben az ABAK jelenlegi vagy 
javasolt letétkezelőjének, 
értékbecslőjének, könyvvizsgálójának és 
egyéb, jelenlegi vagy javasolt, kritikus 
vagy fontos szolgáltatóinak megnevezése, 
feladataik leírása és a befektetők jogai 
abban az esetben, ha a felsoroltak 
feladataiknak nem tesznek teljes 
mértékben eleget;
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e) minden kritikus vagy fontos átruházott 
alapkezelési feladat leírása és azon 
harmadik személy megnevezése, amelyre a 
feladatot átruházták;
f) az ABA értékelési eljárásainak leírása 
és adott esetben az eszközök értékelése 
során használt árképzési modelleknek a 
leírása,
beleértve a nehezen értékelhető eszközök 
értékelése során alkalmazott módszereket;
g) amennyiben az ABA érvényesíthető 
visszaváltási jogokkal rendelkezik, az ABA 
likviditási kockázatkezelésének leírása, 
beleértve a rendes és rendkívüli 
körülmények között fennálló visszaváltási 
jogokat, a befektetőkkel kötött 
visszaváltási megállapodásokat, és annak 
leírását, hogyan biztosítja az ABAK a 
befektetőkkel való méltányos bánásmódot;
h) a befektetők által közvetlenül vagy 
közvetetten viselendő minden díj, illeték és 
költség;
i) amennyiben valamely befektető 
kedvezményes bánásmódban részesül vagy 
erre jogot szerez, e kedvezményes 
bánásmód leírása, és annak ismertetése, 
hogy van-e kapcsolat az ABAK és a 
befektető között;
j) a legutolsó éves jelentés, a készült ilyen 
jelentés az ABA-ról;
k) annak megerősítése, hogy az ABAK-ra 
vonatkoznak-e tőkekövetelmények a 14. 
cikk értelmében, illetve rendelkezik e a 
piacon ésszerűen elvárható szintű szakmai 
felelősségbiztosítással; és
l) ha az ABAK a 2. cikk (2) bekezdésének 
a) pontjában meghatározott küszöbérték 
alatt van, illetve egyéb okok miatt nem 
tartozik ezen irányelv rendelkezéseinek 
hatálya alá, nyilatkozat e tényállásról.
2. Minden egyes, ABAK által kezelt ABA 
esetében, amelyek tekintetében 
visszaváltási jogok gyakorolhatók, 
rendszeresen tájékoztatni kell a 
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befektetőket  a következőkről:
a) az ABA olyan eszközeinek aránya, 
amelyekre nem likvid jellegüknél fogva 
különleges szabályok vonatkoznak;
b) az ABA likviditásának kezelésével 
kapcsolatos minden új megállapodás;
c) az ABA jelenlegi kockázati profilja és 
az ABAK által e kockázatok kezelése 
érdekében alkalmazott kockázatkezelési 
rendszerek.
3. A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el, amelyben tovább 
részletezi az ABAK-ra vonatkozó 
tájékoztatási követelményeket és a (2) 
bekezdésben említett tájékoztatás 
gyakoriságát. E jogi aktusoknak 
összhangban kell lenniük az ABAK azon 
típusával, amelyekre alkalmazandók, 
továbbá – figyelembe véve többek között z 
ABAK különböző típusainak eltérő 
méretét, forrásait, összetettségét, 
természetét, befektetéseit, befektetési 
stratégiát és technikáit, struktúráit és 
befektetőit – arányosnak kell lenniük.

8l. cikk
Az illetékes hatóságokkal szembeni 

jelentési kötelezettség
1. Az ABAK rendszeresen jelentést tesz a 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságainak azon fő piacokról és 
eszközökről, amelyeken/amelyekben az 
általa kezelt ABA-k nevében kereskedik.
Összesített információt szolgáltat a főbb 
eszközökről, amelyekkel kereskedik, 
azokról a piacokról, amelyeknek tagja 
vagy amelyeken aktív kereskedést folytat, 
valamint az egyes általa kezelt ABA-k 
tekintetében fennálló főbb kereskedési 
kitettségekről és az ebből adódó 
legfontosabb koncentrációkról.
2. Minden egyes, ABAK által kezelt ABA 
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esetében, amelyek tekintetében 
visszaváltási jogok gyakorolhatók, az 
ABAK rendszeres jelentést tesz a 
következőkről a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak:
a) az ABA olyan eszközeinek aránya, 
amelyekre nem likvid jellegüknél fogva 
különleges szabályok vonatkoznak;
b) az ABA likviditásának kezelésével 
kapcsolatos minden új megállapodás;
c) az ABA jelenlegi kockázati profilja és 
az ABAK által e kockázatok kezelése 
érdekében alkalmazott kockázatkezelési 
eszközök;
d) azon fő eszközkategóriák, amelyekbe az 
ABA befektetett;
e) adott esetben a jelentési időszak során 
végrehajtott rövidre eladás.
3. Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében benyújtja a következő 
dokumentumokat a székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságainak:
a) az ABAK által kezelt minden egyes 
ABA-val kapcsolatos éves jelentés minden 
egyes pénzügyi évre vonatkozóan, 
legkésőbb a tárgyidőszak végétől számított 
négy, illetve adott esetben hat hónapon 
belül;
b) minden negyedév végén az ABAK által 
akkor kezelt ABA-k részletes felsorolása.
4. A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el, amelyben tovább 
részletezi az (1), (2) és (3) bekezdésben 
említett jelentési kötelezettségeket és azok 
gyakoriságát. E jogi aktusoknak 
megfelelőnek és arányosnak kell lenniük, 
és összhangban kell lenniük az ABAK és 
az ABA azon típusával, amelyre 
alkalmazandók, figyelembe véve többek 
között z ABAK különböző típusainak 
eltérő méretét, forrásait, összetettségét, 
természetét, befektetéseit, befektetési 
stratégiát és technikáit, struktúráit és 
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befektetőit.

8m. cikk
ABA-k részvényeinek vagy befektetési 

jegyeinek forgalmazása a székhely szerinti 
tagállamban

1. Az engedélyezettABAK értékesítheti az 
ABA részvényeit vagy befektetési jegyeit 
intézményi befektetőknek az ABAK 
székhelye szerinti tagállamban.
2. Az ABAK az általa forgalmazott 
minden egyes ABA tekintetében legkésőbb 
az ABA részvényei vagy befektetési jegyei 
jegyzésének végleges lezárását követő 30 
napon belül (illetve az olyan ABA 
esetében, amely teljes élettartama alatt 
jegyezhető, nem pedig egyetlen bevezetési 
időszaka van, legkésőbb 30 nappal az első 
jegyzés elfogadását követően) értesíti a 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságait.
A bejelentés a következőket tartalmazza:
a) az ABA megnevezése és információ 
arról, hogy hol van az ABA bejegyezve;
b) az ABA-k alapszabályai vagy alapító 
okiratai;
c) az ABA leírása vagy az azzal 
kapcsolatban a befektetők rendelkezésére 
álló információk;
d) az azt biztosító részletes szabályok, hogy 
az ABA-t csak intézményi befektetőknek 
értékesítik, illetve ha az érintett tagállam 
megengedi, hogy az ABA-t lakossági 
befektetőknek is értékesítsék, annak 
bemutatása, hogy a lakossági 
befektetőknek történő értékesítésre 
alkalmazandó korlátozásokat betartják, 
beleértve azt az esetet is, amikor az ABAK 
független jogalanyokra bízza az 
értékesítési szolgáltatások nyújtását az 
általa kezelt ABA tekintetében.
3. A második albekezdésben említett 
végrehajtási intézkedésekre is 
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figyelemmel, valamint azzal a feltétellel, 
hogy ezek az intézkedések nem 
akadályozzák az intézményi befektetőknek 
történő értékesítést, az illetékes hatóságok 
korlátozhatják vagy feltételekhez köthetik 
az ABA forgalmazását e cikk 
alkalmazásában.
A Bizottság  49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el, amelyben 
meghatározza az e bekezdés második 
albekezdése értelmében az ABA-k 
forgalmazására bevezetett korlátozásokat 
vagy feltételeket. Ezek az aktusok nem 
engedhetnek meg olyan korlátozásokat 
vagy feltételeket, amelyek akadályozzák az 
intézményi befektetőknek történő 
értékesítést.

8n. cikk
A tagállamok lehetősége ABA-k lakossági 

befektetők felé történő értékesítésének 
engedélyezésére

A tagállamok saját területükön 
engedélyezhetik az ABA-k lakossági 
befektetőknek történő értékesítését.
A tagállamok e célból az ezen irányelvben 
megköveteltektől adott esetben eltérő 
követelményeket támaszthatnak az ABAK-
kal vagy az ABA-val szemben.
Az a tagállam, amely megengedi a 
lakossági befektetőknek történő 
értékesítést, megengedi bármely, ezen 
irányelv alapján engedélyezett ABAK 
számára a lakossági befektetőknek történő 
értékesítést, mégpedig ugyanolyan alapon 
és ugyanazon követelmények mellett, mint 
az adott tagállambeli ABAK, függetlenül 
attól, hogy az ABAK által kezelt ABA hol 
van bejegyezve.
Az ABA-k lakossági befektetőknek történő 
értékesítését saját területükön engedélyező 
tagállamok az 54. cikk (1) bekezdésében 
említett időponttól számított egy éven belül 
tájékoztatják a Bizottságot a 
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következőkről:
a) az ABAK-ok által területükön lakossági 
befektetőknek értékesíthető ABA-típusok;
b) a tagállam által saját területén az ABA-
k lakossági befektetőknek történő 
értékesítése tekintetében előírt kiegészítő 
követelmények.
A tagállamok ezenfelül tájékoztatják a 
Bizottságot az első albekezdéssel 
összefüggő minden későbbi módosításról.

8o. cikk
Más tagállamokban történő forgalmazás 

feltételei
1. Az engedélyezett ABAK értékesítheti az 
ABA részvényeit vagy befektetési jegyeit 
intézményi befektetőknek egy másik 
tagállamban. Amennyiben az 
engedélyezett ABAK az általa kezelt ABA 
részvényeit vagy befektetési jegyeit 
intézményi befektetőknek értékesíti egy 
másik tagállamban, benyújtja a székhely 
szerinti tagállam illetékes hatóságainak a 
következő dokumentumokat, mégpedig 30 
napon belül azt követően, hogy nyugtázta 
a pénzeszközök átvételét az ABA 
részvényeit vagy befektetési jegyeit jegyző, 
másik tagállambeli befektetőktől:
a) értesítés, amely megnevezi az általa
forgalmazott ABA-t, és tájékoztatást ad 
arról, hol van az ABA bejegyezve;
b) az ABA-k alapszabályai vagy alapító 
okiratai;
c) az ABA leírása vagy az azzal 
kapcsolatban a befektetők rendelkezésére 
álló információk;
d) azon tagállam megnevezése, amelyben 
az általa kezelt valamely ABA befektetési 
jegyeit vagy részvényeit intézményi 
befektetők részére értékesítették;
e) az ABA forgalmazásával kapcsolatban 
kötött megállapodások, valamint adott 
esetben az érintett ABA befektetési jegyei 
vagy részvényei lakossági befektetők 
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számára történő értékesítésének kizárása 
érdekében tett intézkedésekkel kapcsolatos 
információk. 2.
2. A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai legkésőbb a hiánytalan 
dokumentáció kézhezvételét követő tíz 
munkanapon belül továbbítják az (1) 
bekezdésben említett hiánytalan 
dokumentációt azon tagállam illetékes 
hatóságainak, amelyben az ABA-t 
forgalmazták. Ehhez csatolják a szóban 
forgó ABAK engedélyezéséről szóló 
tanúsítványt.
3. A dokumentáció továbbítását követően 
a székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai késedelem nélkül értesítik az 
ABAK-ot a továbbítás tényéről.
4. A fogadó tagállam nem vezethet be 
kiegészítő követelményeket az érintett 
ABAK-ra az ezen irányelvben szabályozott 
ügyeket illetően, azonban az (1) bekezdés 
e) pontjában az ABA lakossági 
befektetőknek történő értékesítésével 
kapcsolatban említett szabályokra a 
fogadó tagállam jogszabályai és 
felügyeletei érvényesek.
5. A tagállamok biztosítják az (1) 
bekezdésben említett bejelentő levél és 
tanúsítvány valamely, a nemzetközi 
pénzügyek terén szokványos nyelven 
történő továbbítását.
A tagállamok biztosítják a (2) bekezdésben 
említett dokumentumok elektronikus úton 
történő továbbításának, illetve 
benyújtásának az illetékes hatóságok 
általi elfogadását.
6. A (2) bekezdésnek megfelelően közölt 
adatok bármelyikének változása esetén az 
ABAK legalább a változás hatálybalépését 
követő 30 napon belül írásbeli értesítést 
küld a változásról a székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságainak.
A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai késedelem nélkül tájékoztatják 
a fogadó tagállam illetékes hatóságait az 
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ilyen változásokról.
7. A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el a 49a., 49b. és 49c. 
cikkel összhangban, amelyekben 
meghatározza a következőket:
a) a bejelentő levél szabványos 
mintájának formája és tartalma;
b) a tanúsítvány szabványos mintájának 
formája és tartalma.

Or. en

Indokolás

A tőkeáttétel nélküli ABA portfolióit kezelő, valamint 1 milliárd eurónál kisebb értékben 
eszközöket kezelő ABAK-ra nem alkalmazandók ezen irányelv valamennyi követelménye. Az 
ezekre az ABAK-okra bevezetett szabályozást nagyon gondosan azokhoz a korlátozott 
kockázatokhoz kell igazítani, amelyeket ezek képviselnek.

Módosítás 599
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
III. fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK-ok működési feltételei Az ABA-k és azok ABAK-jainak működési 
feltételei.

Or. en

Indokolás

A működési feltételek az ABA-t és az ABAk-ot is érintik.
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Módosítás 600
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy az 
ABAK-ok csak akkor nyújthassanak 
kezelési szolgáltatásokat a Közösség 
területén, ha folyamatos jelleggel 
megfelelnek ezen irányelv 
rendelkezéseinek.

1. A tagállamok biztosítják, hogy az 
ABAK-ok csak akkor nyújthassanak 
határokon átnyúló kezelési 
szolgáltatásokat a Közösség területén, ha 
folyamatos jelleggel megfelelnek ezen 
irányelv rendelkezéseinek.

Or. en

Módosítás 601
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy az 
ABAK-ok csak akkor nyújthassanak 
kezelési szolgáltatásokat a Közösség 
területén, ha folyamatos jelleggel 
megfelelnek ezen irányelv 
rendelkezéseinek.

1. A tagállamok biztosítják, hogy az 
ABAK-ok csak akkor nyújthassanak 
határokon átnyúló kezelési 
szolgáltatásokat a Közösség területén, ha 
folyamatos jelleggel megfelelnek ezen 
irányelv rendelkezéseinek.

Or. en

Módosítás 602
Hans-Peter Martin

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) létrehozza egy olyan javadalmazási 
gyakorlat elveit, amely a rövid távú 
haszonszerzés helyett az ABAK és a 
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befektetők hosszú távú érdekeit biztosítja;

Or. de

Módosítás 603
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok megkövetelhetik, hogy 
az ABAK évente tegye közzé általános 
belső javadalmazási politikáját.

Or. en

Indokolás

A javadalmazásnak az ABA, az ABAK, a befektetőik és az illetékes hatóság közötti bizalmas 
ügynek kell maradnia.

Módosítás 604
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el azon kritériumok 
meghatározására, amelyeket az illetékes 
hatóságoknak kell alkalmazniuk annak 
értékelésére, hogy az ABAK megfelel-e az 
(1) bekezdésben foglalt követelményeknek.

2. A Bizottság a 49., 49a. és 49b. cikk 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok keretében végrehajtási
intézkedéseket rögzíthet azon kritériumok 
meghatározására, amelyeket az illetékes 
hatóságoknak kell alkalmazniuk annak 
értékelésére, hogy az ABAK megfelel-e az 
(1) bekezdésben foglalt követelményeknek.

Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
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bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 605
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Javadalmazás

1. A tagállamok megkövetelik, hogy az 
ABAK olyan javadalmazási politikákat és 
gyakorlatokat vezessen be, amelyek 
összeegyeztethetők a hatékony és 
eredményes kockázatkezeléssel, és 
támogatják azt, valamint nem bátorítják a 
túlzott kockázatvállalást, illetve az olyan 
kockázatvállalást, amely nem egyeztethető 
össze az általa kezelt ABA kockázati 
profiljával, alapszabályával vagy létesítő 
okiratával.
A politikáknak és gyakorlatoknak 
átfogónak, továbbá az ABAK 
tevékenységének természetéhez, 
nagyságrendjéhez és összetettségéhez és 
az általa kezelt ABA-hoz mérten 
arányosnak kell lenniük. Az I. 
mellékletben említett elveket minden 
esetben be kell tartani.
2. A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el a 49a., 49b. és 49c. 
cikkel összhangban, amelyekben 
meghatározza az I. mellékletben leírt 
elveket. A CESR biztosítja a megbízható 
javadalmazási politikára vonatkozó 
iránymutatásokat, amelyek eleget tesznek 
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az I. mellékletben meghatározott 
elveknek. Az iránymutatások figyelembe 
veszik a pénzügyi szolgáltatási ágazat 
javadalmazási politikájáról szóló, 2009. 
április 30-i bizottsági ajánlásban a 
megbízható javadalmazási politikára 
vonatkozóan meghatározott elveket, 
valamint az ABAK és az általa kezelt ABA 
méretét, belső szervezetüket és 
természetüket, továbbá tevékenységük 
hatókörét és összetettségét. Az CEBS 
szorosan együttműködik a CESR-rel, hogy 
biztosítsa a javadalmazási politikára 
vonatkozó iránymutatások meglétét.

Or. en

Indokolás

A túlzott kockázatvállalás elkerülése érdekében a javadalmazásra vonatkozó intézkedéseket az 
egész pénzügyi szektorban alkalmazni kell. Ezen intézkedések nem csupán indikatívnak, 
hanem kötelezőnek is kell lenniük. Elsősorban azt kell megragadniuk, ami e javadalmazás 
egyik fő eleme, azaz a nyereségrészesedést. A fő elveket az irányelvben kell meghatározni, a 
részletesebb szabályozást azonban a 2. és 3. szintre kell hagyni. Az iránymutatások szintjén az 
elvek hozzáigazíthatók az ABAK és az ABA méretéhez és típusához.

Módosítás 606
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Javadalmazás

1. A tagállamok megkövetelik, hogy az 
ABAK olyan javadalmazási politikákat és 
gyakorlatokat vezessen be, amelyek 
összeegyeztethetők a hatékony és 
eredményes kockázatkezeléssel és a 
hosszú távú értékteremtéssel, és 
támogatják azt, valamint nem bátorítják 
az olyan kockázatvállalást, amely nem 
egyeztethető össze az általa kezelt ABA 
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kockázati profiljával, alapszabályával 
vagy létesítő okiratával.
2. A javadalmazási politikáknak és 
gyakorlatoknak az ABAK 
tevékenységének természetéhez, 
nagyságrendjéhez és összetettségéhez és 
az általa kezelt ABA-hoz mérten 
arányosnak kell lenniük.

Or. en

Indokolás

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking. 

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms.  Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.

Módosítás 607
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Javadalmazási politika

1. Az ABAK javadalmazási politikájának 
olyannak kell lennie, amely nem bátorítja 
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az általa kezelt ABA kockázati profiljához 
mérten aránytalan kockázatvállalást.
2. Az azon alkalmazotti kategóriákra 
vonatkozó javadalmazási politikák 
kialakításakor és alkalmazásakor, 
akiknek szakmai tevékenysége jelentős 
hatást gyakorol a kockázati profikra, az 
ABAK-nak be kell tartania a 2006/48/EK 
és a 2006/49/EK irányelvnek a 
kereskedési könyvre és az újra-
értékpapírosításra vonatkozó 
tőkekövetelmények, továbbá a 
javadalmazási politikák felügyeleti 
felülvizsgálata tekintetében történő 
módosításáról szóló 2010/.../EK irányelv I. 
mellékletében meghatározott elveket.
3. Emellett a javadalmazási politikát úgy 
kell kialakítani, hogy megmaradjon a 
kockázati funkció, a megfelelési funkció 
és az értékelési funkció egymástól való
függetlensége.

Or. en

Indokolás

E módosítás azt az aggályt kezeli, amely szerint a javadalmazási struktúrák bátorítják a 
túlzott kockázatvállalást. Ugyanakkor a megfogalmazás nem ismeri el az ABA sajátos 
természetét. Nem a kockázatvállalást szankcionálják, hanem az ABA kockázati profiljához 
mérten aránytalan kockázatvállalást.

Módosítás 608
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Javadalmazási politika

1. Az ABAK javadalmazási politikájának 
olyannak kell lennie, amely nem bátorítja 
az általa kezelt ABA kockázati profiljához 
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mérten aránytalan kockázatvállalást.
2. Az azon alkalmazotti kategóriákra 
vonatkozó javadalmazási politikák 
kialakításakor és alkalmazásakor, 
akiknek szakmai tevékenysége jelentős 
hatást gyakorol a kockázati profikra, az 
ABAK-nak be kell tartania a 2006/48/EK 
és a 2006/49/EK irányelvnek a 
kereskedési könyvre és az újra-
értékpapírosításra vonatkozó 
tőkekövetelmények, továbbá a 
javadalmazási politikák felügyeleti 
felülvizsgálata tekintetében történő 
módosításáról szóló 2010/.../EK irányelv I. 
mellékletében meghatározott elveket.
3. Emellett a javadalmazási politikát úgy 
kell kialakítani, hogy megmaradjon a 
kockázati funkció, a megfelelési funkció 
és az értékelési funkció egymástól való
függetlensége.

Or. en

Indokolás

E módosítás azt az aggályt kezeli, amely szerint a javadalmazási struktúrák bátorítják a 
túlzott kockázatvállalást. Ugyanakkor a megfogalmazás nem ismeri el az ABA sajátos 
természetét. Nem a kockázatvállalást szankcionálják, hanem az ABA kockázati profiljához 
mérten aránytalan kockázatvállalást.

Módosítás 609
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Javadalmazási politika

1. Az illetékes hatóságok megkövetelik, 
hogy az ABA és az ABAK olyan 
javadalmazási politikákat és gyakorlatokat 
vezessen be, amelyek összeegyeztethetők a 
hatékony és eredményes 
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kockázatkezeléssel, és támogatják azt, 
valamint nem bátorítják a túlzott 
kockázatvállalást, illetve az olyan 
kockázatvállalást, amely nem egyeztethető 
össze az általa kezelt ABA kockázati 
profiljával, alapszabályával vagy létesítő 
okiratával. Figyelembe kell venni az I. 
mellékletben meghatározott technikai 
kritériumokat.
2. Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy 
az ABA és ABAK eleget tesz az I. 
mellékletben meghatározott 
követelményeknek. 

Or. en

Indokolás

A túlzott kockázatvállalás elkerülés érdekében megbízható javadalmazási politikára van 
szükség.

Módosítás 610
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Az ABAK-ra vonatkozó javadalmazási 

politika
A tagállamok megkövetelik, hogy az 
ABAK megbízható javadalmazási 
politikákat és gyakorlatokat alakítson ki 
és hajtson végre, amelyek 
összeegyeztethetők a hatékony 
kockázatkezeléssel, és amelyek biztosítják, 
hogy az ösztönzők összhangban vannak az 
ABAK, az ABA és a befektetők hosszú 
távú érdekeivel.

Or. en
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Indokolás

A 2006/48/EK irányelv módosítása hajtja majd végre a hitelintézetek és befektetési társaságok 
megbízható javadalmazási gyakorlataira vonatkozó uniós szabályokat. 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. A tagállamok illetékes hatóságainak rendelkezniük 
kell az e jogszabály betartásának felügyeletéhez és végrehajtásához szükséges hatáskörökkel.

Módosítás 611
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Javadalmazási politika

Az ABAK olyan megbízható 
javadalmazási politikákat és gyakorlatokat 
alakít ki és hajt végre, amelyek 
összeegyeztethetők a hatékony 
kockázatkezeléssel és a hosszú távú 
értékteremtéssel.

Or. en

Módosítás 612
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
9 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9b. cikk
Értesítés

Az ABAK tájékoztatja a tagállamok 
illetékes hatóságait a javadalmazási 
politikáinak és gyakorlatainak 
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jellemzőiről.

Or. en

Indokolás

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking. 

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms.  Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.

Módosítás 613
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
9 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9b. cikk
Értesítés

Az ABAK tájékoztatja a tagállamok 
illetékes hatóságait a javadalmazási 
politikáinak és gyakorlatainak 
jellemzőiről. 

Or. en
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Módosítás 614
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
9 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9b. cikk
Értesítés

Az ABAK tájékoztatja a tagállamok 
érintett illetékes hatóságait a 
javadalmazási politikáinak és 
gyakorlatainak jellemzőiről.

Or. en

Indokolás

A 2006/48/EK irányelv módosítása hajtja majd végre a hitelintézetek és befektetési társaságok 
megbízható javadalmazási gyakorlataira vonatkozó uniós szabályokat. 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. A tagállamok illetékes hatóságainak rendelkezniük 
kell az e jogszabály betartásának felügyeletéhez és végrehajtásához szükséges hatáskörökkel.

Módosítás 615
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
9 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9c. cikk
Illetékes hatóságok

A tagállamok illetékes hatóságai 
reagálhatnak és megfelelő korrekciós 
intézkedéseket hozhatnak az olyan 
kockázatok ellensúlyozására, amelyek 
abból adódhatnak, ha valamely ABAK 
nem tud hatékony és eredményes 
javadalmazási politikákat és gyakorlatot 
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megvalósítani.

Or. en

Indokolás

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking. 

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms.  Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.

Módosítás 616
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
9 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9c. cikk
Illetékes hatóságok

A tagállamok illetékes hatóságai 
reagálhatnak és megfelelő korrekciós 
intézkedéseket hozhatnak az olyan 
kockázatok ellensúlyozására, amelyek 
abból adódhatnak, ha valamely ABAK 
nem tud hatékony és eredményes 
javadalmazási politikákat és gyakorlatot 
megvalósítani.
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Or. en

Módosítás 617
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
9 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9d. cikk
Az ABAK-ra vonatkozó javadalmazási 

politika
A tagállamok biztosítják, hogy az első 
bekezdés alkalmazásában illetékes 
hatóságaik rendelkeznek azzal a 
hatáskörrel, hogy pénzügyi vagy nem 
pénzügyi szankciókat vagy intézkedéseket
vezessenek be. Ezeknek a szankcióknak 
vagy intézkedéseknek eredményesnek, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük.

Or. en

Indokolás

A 2006/48/EK irányelv módosítása hajtja majd végre a hitelintézetek és befektetési társaságok 
megbízható javadalmazási gyakorlataira vonatkozó uniós szabályokat. 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. A tagállamok illetékes hatóságainak rendelkezniük 
kell az e jogszabály betartásának felügyeletéhez és végrehajtásához szükséges hatáskörökkel.
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Módosítás 618
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
9 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9e. cikk
Az ABAK-ra vonatkozó javadalmazási 

politika
Annak érdekében, hogy biztosítsa az 
Unióban az egységes alkalmazást, a 
Bizottság legkésőbb ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontjában 49a., 
49b. és 49c. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokon keresztül kötelező 
iránymutatást határoz meg az ABAK 
megbízható javadalmazási politikájára 
vonatkozóan. Az iránymutatásnak 
biztosítania kell a 2006/48/EK irányelv V. 
mellékletében meghatározott 
rendelkezések alkalmazandó elemeinek 
betartását.

Or. en

Indokolás

A 2006/48/EK irányelv módosítása hajtja majd végre a hitelintézetek és befektetési társaságok 
megbízható javadalmazási gyakorlataira vonatkozó uniós szabályokat. 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. A tagállamok illetékes hatóságainak rendelkezniük 
kell az e jogszabály betartásának felügyeletéhez és végrehajtásához szükséges hatáskörökkel.
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Módosítás 619
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság olyan végrehajtási
intézkedéseket fogad el, amelyek:

3. A Bizottság a 49., 49a. és 49b. cikk 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok keretében olyan intézkedéseket
határozhat meg, amelyek:

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 620
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.

törölve

Or. en

Indokolás

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



AM\804981HU.doc 93/147 PE439.125v01-00

HU

Módosítás 621
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Ezt a cikket nem kell alkalmazni 
azokra az ipari holdingtársaságokra, 
amelyek részvényeivel az EU szabályozott 
piacain kereskednek, amennyiben ipari 
üzleti stratégia végrehajtása céljából 
rendelkeznek részesedéssel 
leányvállalataikban vagy kapcsolt 
vállalkozásaikban, amelyeket nem azzal a 
céllal alapítottak, hogy a befektetőknek 
hozamot termeljenek egy meghatározott 
időtartamon belüli tőkekivonáson 
keresztül.

Or. en

Indokolás

Az ipari holdingtársaságoknál nincsenek olyan jellegű lehetséges összeférhetetlenségek, 
amelyeket a 10. cikk említ. A nemzeti társasági jog szerint e társaságok igazgatótanácsa 
letéteményesi kötelezettségekkel tartozik a részvényesek felé.

Módosítás 622
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK biztosítja a kockázatkezelési 
és portfóliókezelési feladatok 
különválasztását és elkülönült 
felülvizsgálatát. 

1. Az ABAK biztosítja a kockázatkezelési 
és portfoliókezelési feladatok 
különválasztását, amennyiben ez az ABAK 
és az általa kezelt ABA természetét, 
nagyságrendjét és összetettségét tekintve 
helyénvaló és arányos.

Or. en
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Indokolás

The requirement to have a separate risk management function should be proportionate to the 
risks presented by the AIFM and the funds it manages.  This will assist in ensuring that costs 
associated with compliance with the requirements of the AIFM Directive (which will 
inevitably be passed on to investors in AIF) are incurred only where there is a commensurate 
benefit to investors. The proposed amendment reflects the similar requirement for investment 
firms subject to MIFID (see Article 7(2) of the MIFID Implementing Directive 2006/73/EC).  
Many AIFM will also provide investment services and activities within the scope of MIFID 
and there should be consistency between the requirements of MIFID and the requirements of 
the AIFM Directive in this respect.

Módosítás 623
Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK biztosítja a kockázatkezelési 
és portfóliókezelési feladatok 
különválasztását és elkülönült 
felülvizsgálatát.

1. Az ABAK biztosítja a kockázatkezelési 
és portfoliókezelési feladatok 
különválasztását, amennyiben ez az ABAK 
és az általa kezelt ABA természetét, 
nagyságrendjét és összetettségét tekintve 
helyénvaló és arányos.

Or. en

Indokolás

Nem szükséges minden ABAK-tól megkövetelni, hogy teljesen válassza külön a feladatokat, 
fontosabb az előírt intézkedés arányosságának biztosítása.

Módosítás 624
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK biztosítja a kockázatkezelési 
és portfóliókezelési feladatok 
különválasztását és elkülönült 

1. Az ABAK biztosítja a kockázatkezelési 
és portfoliókezelési feladatok 
különválasztását, amennyiben ez az ABAK 
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felülvizsgálatát. és az általa kezelt ABA természetét, 
nagyságrendjét és összetettségét tekintve 
helyénvaló és arányos.

Or. en

Indokolás

Túl nagy terheket jelent és aránytalan követelmény, hogy minden ABAK tartsa fenn a 
feladatok teljes különválasztását, amit a svéd elnökség kompromisszumos javaslata és 
hallgatólagosan a Gauzès-jelentés 16. módosítása is elismer.

Módosítás 625
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Amennyiben nem tekintik 
helyénvalónak vagy arányosnak, hogy egy 
ABAK olyan kockázatkezelési funkciót 
alakítson ki és működtessen, amely 
elkülönül a portfoliókezeléstől, az ABAK-
nak képesnek kell lennie bizonyítani, hogy 
a kockázatkezelés folyamata eleget tesz e 
cikk követelményeinek, és egységesen 
hatékony.

Or. en

Indokolás

E módosítás Syed Kamall 3. cikk pa) pontjához fűződő módosításából következik.
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Módosítás 626
Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben nem tekintik helyénvalónak 
vagy arányosnak, hogy egy ABAK olyan 
kockázatkezelési funkciót alakítson ki és 
működtessen, amely elkülönül a 
portfoliókezeléstől, az ABAK-nak 
képesnek kell lennie bizonyítani, hogy a 
kockázatkezelés folyamata eleget tesz e 
cikk követelményeinek.

Or. en

Indokolás

Nem szükséges minden ABAK-tól megkövetelni, hogy teljesen válassza külön a feladatokat, 
fontosabb az előírt intézkedés arányosságának biztosítása. E módosítás Carl Haglund 11. 
cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosításának érveléséből következik.

Módosítás 627
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ABAK kockázatkezelési 
rendszereket működtet az egyes ABA-kkal 
kapcsolatos befektetési stratégiákkal 
összefüggő, valamint az ABA-val 
kapcsolatban ténylegesen vagy 
potenciálisan fennálló minden kockázat 
megfelelő nyomon követése érdekében.

2. Az ABAK kockázatkezelési 
rendszereket működtet az egyes ABA-kkal 
kapcsolatos befektetési stratégiák 
szempontjából fontos, valamint az ABA-
val kapcsolatban ténylegesen vagy 
potenciálisan fennálló minden kockázat 
megfelelő nyomon követése és kezelése 
érdekében. A kockázatkezelésnek 
összhangban kell lennie az ABA 
természetével, nagyságrendjével és 
összetettségével.

Or. en
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Indokolás

A megfelelő kockázatkezelési stratégia meghatározásakor figyelembe kell venni az annak 
alapját szolgáló méretet és befektetési stratégiát.

Módosítás 628
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Amennyiben az ABAK elsőrangú 
brókercég szolgáltatásait veszi igénybe, 
ennek szerződéses formában kell 
történnie. Tisztázni kell különösen az 
ABA eszközeinek átruházási és ismételt 
felhasználásáról, és ennek összhangban 
kell lennie az ABA szabályaival. A 
letétkezelőt tájékoztatni kell a 
szerződésről. Az ABAK és a letétkezelő 
közötti szerződés előírja e tájékoztatási 
kötelezettséget. Mielőtt befektetnek az 
ABA-ba, a befektetőket tájékoztatják erről 
a rendelkezésről, és naprakészen 
tájékoztatják őket az elsőrangú brókercég 
kilétéről.
A befektetőket tájékoztatni kell különösen 
a felelősségnek adott esetben az elsődleges 
brókercégre való átszállásáról, ideértve a 
pénzügyi instrumentumokban 
bekövetkező veszteségek esetét is.  Ebben 
az esetben a helyreállítás késedelmének 
összhangban kell állnia az ABAK és az 
elsőrangú brókercég közötti szerződés 
feltételeivel.
Az ABAK kellő szakértelemmel és 
gondossággal jár el az elsőrangú 
brókercég kiválasztásakor és 
kinevezésekor, amellyel szerződést 
kötöttek.

Or. en
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Módosítás 629
Wolf Klinz, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az egy vagy több ABA nevében történő 
befektetések során fedezetlen eladást 
végrehajtó ABAK esetében a tagállamok 
biztosítják, hogy az ABAK olyan 
eljárásokat működtessen, amelyek 
segítségével hozzáfér az értékpapírokhoz 
vagy más pénzügyi eszközökhöz az ABAK 
által vállalt szállítási időpontban, valamint 
hogy az ABAK olyan kockázatkezelési 
eljárást működtessen, amely lehetővé teszi 
a fedezetlenül eladott értékpapírok vagy 
más pénzügyi eszközök szállításával 
összefüggő kockázatok megfelelő 
kezelését.

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás horizontális intézkedést kér e tekintetben.

Módosítás 630
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az egy vagy több ABA nevében történő 
befektetések során fedezetlen eladást 
végrehajtó ABAK esetében a tagállamok 
biztosítják, hogy az ABAK olyan 
eljárásokat működtessen, amelyek 
segítségével hozzáfér az értékpapírokhoz 
vagy más pénzügyi eszközökhöz az ABAK 
által vállalt szállítási időpontban, valamint 

törölve
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hogy az ABAK olyan kockázatkezelési 
eljárást működtessen, amely lehetővé teszi 
a fedezetlenül eladott értékpapírok vagy 
más pénzügyi eszközök szállításával 
összefüggő kockázatok megfelelő 
kezelését.

Or. en

Indokolás

Úgy gondoljuk, hogy „shortolás”, azaz a rövidre eladás túl fontos kérdés ahhoz, hogy azzal 
eseti alapon foglalkozzunk, ráadásul nem csak az alternatív befektetési alapok kezelőire 
jellemző. Ezért ezzel a piaci visszaélésről szóló irányelv küszöbön álló felülvizsgálata 
keretében kell foglalkozni.

Módosítás 631
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az egy vagy több ABA nevében történő 
befektetések során fedezetlen eladást 
végrehajtó ABAK esetében a tagállamok 
biztosítják, hogy az ABAK olyan 
eljárásokat működtessen, amelyek 
segítségével hozzáfér az értékpapírokhoz 
vagy más pénzügyi eszközökhöz az ABAK 
által vállalt szállítási időpontban, valamint 
hogy az ABAK olyan kockázatkezelési 
eljárást működtessen, amely lehetővé teszi 
a fedezetlenül eladott értékpapírok vagy 
más pénzügyi eszközök szállításával 
összefüggő kockázatok megfelelő 
kezelését.

törölve

Or. en

Indokolás

Olyan egyedi irányelvbe, mint az ABAK-irányelv, nem szabad beépíteni a valamennyi piaci 
szereplőre vonatkozó horizontális intézkedésként a rövidre eladás olyan szabályozását, amely 
nem csak az ABA-ra, hanem az ABAK-irányelvben nem szabályozott más piaci szereplőkre is 
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érvényes. E tekintetben a CESR és az IOSCO is dolgozik a lehetséges kereteken. Emellett a 
Bizottság elfogadhatatlan mértékű jogbizonytalanságot teremt, mivel megkerülte azt, hogy 
meghatározza a rövidre eladás fogalmát. A 11. cikk (4) bekezdését törölni kell, nem pedig 
módosítani az előadó 53., 54. és 55. módosításában javasoltak szerint.

Módosítás 632
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az egy vagy több ABA nevében történő 
befektetések során fedezetlen eladást 
végrehajtó ABAK esetében a tagállamok 
biztosítják, hogy az ABAK olyan 
eljárásokat működtessen, amelyek 
segítségével hozzáfér az értékpapírokhoz 
vagy más pénzügyi eszközökhöz az ABAK 
által vállalt szállítási időpontban, valamint 
hogy az ABAK olyan kockázatkezelési 
eljárást működtessen, amely lehetővé teszi 
a fedezetlenül eladott értékpapírok vagy 
más pénzügyi eszközök szállításával 
összefüggő kockázatok megfelelő 
kezelését.

törölve

Or. en

Indokolás

Az ABAK-on kívül más piaci szereplők is folytatnak „shortolást”, így átfogó megközelítést 
kell elfogadni az egyenlő versenyfeltételek biztosítása és a szabályozási arbitrázs elkerülése 
érdekében.

Módosítás 633
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az egy vagy több ABA nevében történő 4. Az egy vagy több ABA nevében történő 
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befektetések során fedezetlen eladást 
végrehajtó ABAK esetében a tagállamok 
biztosítják, hogy az ABAK olyan 
eljárásokat működtessen, amelyek 
segítségével hozzáfér az értékpapírokhoz 
vagy más pénzügyi eszközökhöz az ABAK 
által vállalt szállítási időpontban, valamint 
hogy az ABAK olyan kockázatkezelési 
eljárást működtessen, amely lehetővé teszi 
a fedezetlenül eladott értékpapírok vagy 
más pénzügyi eszközök szállításával 
összefüggő kockázatok megfelelő 
kezelését.

befektetések során fedezetlen eladást 
végrehajtó ABAK biztosítja, hogy a 
2003/6/EK irányelvben (piaci visszaélés) 
az ilyen ügyletekre irányadó 
rendelkezéseket betartják.

Or. en

Indokolás

Nincs szükség arra, hogy külön megoldást találjunk az ABAK-okra. A problémával szükség 
esetén a piaci visszaélésről szóló irányelv reformjának keretében kell foglalkozni.

Módosítás 634
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az egy vagy több ABA nevében történő 
befektetések során fedezetlen eladást 
végrehajtó ABAK esetében a tagállamok 
biztosítják, hogy az ABAK olyan 
eljárásokat működtessen, amelyek 
segítségével hozzáfér az értékpapírokhoz
vagy más pénzügyi eszközökhöz az ABAK 
által vállalt szállítási időpontban, valamint
hogy az ABAK olyan kockázatkezelési 
eljárást működtessen, amely lehetővé teszi 
a fedezetlenül eladott értékpapírok vagy 
más pénzügyi eszközök szállításával 
összefüggő kockázatok megfelelő 
kezelését.

4. Az egy vagy több ABA nevében történő 
befektetések során fedezetlen eladást 
végrehajtó ABAK esetében az ABAK-nak 
birtokolnia kell az értékpapírokat vagy 
más pénzügyi eszközöket az eladási ügylet 
kezdetén. A tagállamok biztosítják, hogy 
az ABAK olyan kockázatkezelési eljárást 
működtessen, amely lehetővé teszi a 
fedezetlenül eladott értékpapírok vagy más 
pénzügyi eszközök szállításával 
összefüggő kockázatok megfelelő 
kezelését.

Or. en
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Indokolás

Az úgynevezett fedezet nélküli rövidre eladási ügyletek súlyosan alááshatják a pénzügyi 
stabilitást. Az uniós tagállamok szabályozói által elfogadott átmeneti intézkedések és az USA 
jogszabályai tiltják az úgynevezett fedezet nélküli rövidre eladási ügyleteket a pénzpiacokon. 
Az EU-nak az általános tilalom felé kell előrelépnie a pénzügyi stabilitás javítása érdekében.

Módosítás 635
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az egy vagy több ABA nevében történő 
befektetések során fedezetlen eladást 
végrehajtó ABAK esetében a tagállamok 
biztosítják, hogy az ABAK olyan 
eljárásokat működtessen, amelyek 
segítségével hozzáfér az értékpapírokhoz
vagy más pénzügyi eszközökhöz az ABAK 
által vállalt szállítási időpontban, valamint
hogy az ABAK olyan kockázatkezelési 
eljárást működtessen, amely lehetővé teszi 
a fedezetlenül eladott értékpapírok vagy 
más pénzügyi eszközök szállításával 
összefüggő kockázatok megfelelő 
kezelését.

4. Az egy vagy több ABA nevében történő 
befektetések során fedezetlen eladást 
végrehajtó ABAK esetében az ABAK-nak 
birtokolnia kell az értékpapírokat vagy 
más pénzügyi eszközöket az eladási ügylet 
kezdetén. A tagállamok biztosítják, hogy 
az ABAK olyan kockázatkezelési eljárást 
működtessen, amely lehetővé teszi a 
fedezetlenül eladott értékpapírok vagy más 
pénzügyi eszközök szállításával 
összefüggő kockázatok megfelelő 
kezelését.

Or. en

Indokolás

Az úgynevezett fedezet nélküli rövidre eladási ügyletek súlyosan alááshatják a pénzügyi 
stabilitást. Az uniós tagállamok szabályozói által elfogadott átmeneti intézkedések és az USA 
jogszabályai tiltják az úgynevezett fedezet nélküli rövidre eladási ügyleteket a pénzpiacokon. 
Az EU-nak az általános tilalom felé kell előrelépnie a pénzügyi stabilitás javítása érdekében.
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Módosítás 636
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az egy vagy több ABA nevében történő 
befektetések során fedezetlen eladást
végrehajtó ABAK esetében a tagállamok 
biztosítják, hogy az ABAK olyan 
eljárásokat működtessen, amelyek 
segítségével hozzáfér az értékpapírokhoz
vagy más pénzügyi eszközökhöz az ABAK 
által vállalt szállítási időpontban, valamint
hogy az ABAK olyan kockázatkezelési 
eljárást működtessen, amely lehetővé teszi 
a fedezetlenül eladott értékpapírok vagy 
más pénzügyi eszközök szállításával 
összefüggő kockázatok megfelelő 
kezelését.

4. A fedezetlen eladás kezdetén a 
fedezetlen eladási ügyletet végző ABAK-
nak birtokolnia kell az értékpapírt vagy 
más pénzügyi eszközöket. A tagállamok 
biztosítják, hogy az ABAK olyan 
kockázatkezelési eljárást működtessen, 
amely lehetővé teszi a fedezetlenül eladott 
értékpapírok vagy más pénzügyi eszközök 
szállításával összefüggő kockázatok 
megfelelő kezelését.

Or. en

Indokolás

A fedezet nélküli rövidre eladás piaci visszaélés, amelyet tiltatni kell.

Módosítás 637
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az egy vagy több ABA nevében történő 
befektetések során fedezetlen eladást 
végrehajtó ABAK esetében a tagállamok 
biztosítják, hogy az ABAK olyan 
eljárásokat működtessen, amelyek 
segítségével hozzáfér az értékpapírokhoz 
vagy más pénzügyi eszközökhöz az ABAK 
által vállalt szállítási időpontban, valamint 
hogy az ABAK olyan kockázatkezelési 
eljárást működtessen, amely lehetővé teszi 

4. A tulajdonviszonyt megtestesítő 
értékpapírok – ideértve a tulajdonviszonyt 
megtestesítő értékpapírokra átváltható 
értékpapírokat is – fedezet nélküli rövidre 
eladása tilos. Annak érdekében, hogy az 
ügylet elszámolási napján át tudja adni az 
értékpapírokat, az eladónak biztosítania 
kell a kölcsönözhető értékpapírokhoz való 
hozzáférést (és az ezen értékpapírok feletti 
ellenőrzést) a rövidre eladás megkezdése 
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a fedezetlenül eladott értékpapírok vagy 
más pénzügyi eszközök szállításával 
összefüggő kockázatok megfelelő 
kezelését.

előtt.

A rövidre eladást folytató ABAK 
tájékoztatja a tagállamok illetékes 
hatóságait az ilyen jellegű, jelentősebb 
ügyleti pozíciókról. Szélsőséges piaci 
helyzetekben a tagállamok illetékes 
hatóságai kérhetik az ABAK-ot, hogy 
számoljon be valamennyi rövidre eladási 
pozícióról és a kölcsönzött 
értékpapírokról.
Az adott tagállami hatóság megosztja a 
rövidre eladással kapcsolatos 
információkat az ESMA-val.

Or. en

Indokolás

A fedezet nélküli rövidre eladások szándékosan árfolyamesésre játszó ügyletek, hogy 
manipulálják az értékpapírok árát, és így arbitrázs nyereségre tegyenek szert, vagy elkerüljék 
a szabályos rövidre eladáshoz kapcsolódó értékpapír-kölcsönzési költségeket. Mivel az eladó 
hamisan mutatja azt, hogy ő a részvények tulajdonosa, a fedezet nélküli rövidre eladást meg 
kell tiltani.

Módosítás 638
Wolf Klinz, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Bizottság elfogadja az alábbiakat 
részletesebben meghatározó végrehajtási 
intézkedéseket: 

törölve

a) az ABAK által, az általa kezelt ABA 
nevében vállalt kockázatok függvényében 
alkalmazandó kockázatkezelési 
követelmények; 
b) a fedezetlen eladási műveletekkel 
összefüggő sajátos kockázatok ABAK 
általi kezelését lehetővé tevő bármely 
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intézkedés, beleértve minden olyan 
vonatkozó korlátozást, amely esetleg 
szükséges lehet abból a célból, hogy az 
ABA-t megóvják a szükségtelen 
kockázatoknak való kitettségtől.
Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.

Or. en

Indokolás

A végrehajtási intézkedések feleslegesek. A módosítás horizontális intézkedést kér e 
tekintetben.

Módosítás 639
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Bizottság elfogadja az alábbiakat 
részletesebben meghatározó végrehajtási 
intézkedéseket: 

törölve

a) az ABAK által, az általa kezelt ABA 
nevében vállalt kockázatok függvényében 
alkalmazandó kockázatkezelési 
követelmények; 
b) a fedezetlen eladási műveletekkel 
összefüggő sajátos kockázatok ABAK 
általi kezelését lehetővé tevő bármely 
intézkedés, beleértve minden olyan 
vonatkozó korlátozást, amely esetleg 
szükséges lehet abból a célból, hogy az 
ABA-t megóvják a szükségtelen 
kockázatoknak való kitettségtől.
Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
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kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.

Or. en

Indokolás

Olyan egyedi irányelvbe, mint az ABAK-irányelv, nem szabad beépíteni a valamennyi piaci 
szereplőre vonatkozó horizontális intézkedésként a rövidre eladás olyan szabályozását, amely 
nem csak az ABA-ra, hanem az ABAK-irányelvben nem szabályozott más piaci szereplőkre is 
érvényes. E tekintetben a CESR és az IOSCO is dolgozik a lehetséges kereteken. Emellett a 
Bizottság elfogadhatatlan mértékű jogbizonytalanságot teremt, mivel megkerülte azt, hogy 
meghatározza a rövidre eladás fogalmát. A 11. cikk (4) bekezdését törölni kell, nem pedig 
módosítani az előadó 53., 54. és 55. módosításában javasoltak szerint.

Módosítás 640
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Bizottság elfogadja az alábbiakat
részletesebben meghatározó végrehajtási
intézkedéseket: 

5. A Bizottság a 49., 49a. és 49b. cikk 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok keretében olyan intézkedéseket 
rögzíthet, amelyek részletesebben 
meghatározzák az ABAK által, az általa 
kezelt ABA nevében vállalt kockázatok 
függvényében alkalmazandó 
kockázatkezelési követelményeket.

a) az ABAK által, az általa kezelt ABA 
nevében vállalt kockázatok függvényében 
alkalmazandó kockázatkezelési 
követelmények;

b) a fedezetlen eladási műveletekkel 
összefüggő sajátos kockázatok ABAK 
általi kezelését lehetővé tevő bármely 
intézkedés, beleértve minden olyan 
vonatkozó korlátozást, amely esetleg 
szükséges lehet abból a célból, hogy az 
ABA-t megóvják a szükségtelen 
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kockázatoknak való kitettségtől.
Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.

Or. en

Indokolás

Ha ez a cikk megmarad, az új komitológiai eljárások szerint ez a megfelelő megfogalmazás.
Az ABAK-on kívül más piaci szereplők is folytatnak „shortolást”, így horizontális 
megközelítést kell elfogadni az egyenlő versenyfeltételek biztosítása és a szabályozási 
arbitrázs elkerülése érdekében.

Módosítás 641
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a fedezetlen eladási műveletekkel 
összefüggő sajátos kockázatok ABAK 
általi kezelését lehetővé tevő bármely 
intézkedés, beleértve minden olyan 
vonatkozó korlátozást, amely esetleg 
szükséges lehet abból a célból, hogy az 
ABA-t megóvják a szükségtelen 
kockázatoknak való kitettségtől.

törölve

Or. en

Indokolás

A 17. cikk véglegesítéséből következő módosítások.
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Módosítás 642
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a fedezet nélküli rövidre eladás nem 
megengedett.

Or. en

Indokolás

A rövidre eladási ügyletek piackorrekciós eszközök, míg a fedezet nélküli rövidre eladás tiszta 
spekulációnak tekinthető.

Módosítás 643
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Az ABAK nem köteles betartani e cikk 
rendelkezéseit egy feeder ABA 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

The provisions of this Article as a regulatory measure only really make sense in the context of 
the underlying portfolio of a master AIF – where the real portfolio risk arises – as opposed to 
the portfolio of a Feeder AIF, which consists primarily of shares or units in the underlying 
master AIF.

Accordingly, the investor protections that the provisions of this Article seek to achieve in 
relation to the measurement and monitoring of risks should be adequately covered at the level 
of the master AIF.  It is not clear how matters such as investment due diligence and stress 
testing could sensibly take place at the Feeder AIF level, when in substance all that the 
Feeder AIF will be doing is investing in the master AIF.  Their application, even as a 
technical matter, would seem to devalue these measures.
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Módosítás 644
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK minden egyes általa kezelt
ABA vonatkozásában megfelelő
likviditáskezelési rendszert alkalmaz, és 
eljárásokat fogad el annak biztosítása 
érdekében, hogy az ABA befektetéseinek 
likviditási profilja megfeleljen a vonatkozó 
kötelezettségeinek. 

1. Az ABA megfelelő likviditáskezelési 
rendszert alkalmaz, és biztosítja, hogy az 
befektetéseinek likviditási profilja 
megfeleljen a vonatkozó 
kötelezettségeinek. 

Az ABAK rendszeresen stresszteszteket 
végez mind rendes, mind rendkívüli 
likviditási feltételek mellett, és ennek 
megfelelően nyomon követi az ABA 
likviditási kockázatát. 

Az ABAK rendszeresen stresszteszteket 
végez mind rendes, mind rendkívüli 
likviditási feltételek mellett, és ennek 
megfelelően nyomon követi az ABA 
likviditási kockázatát. E stressztesztek 
eredményét közölni kell az illetékes 
hatóságokkal.
A tőkeáttételt nem alkalmazó zárt végű 
ABA mentesül e bekezdés rendelkezései 
alól.

Or. en

Indokolás

Az ABA-nak megfelelő likviditáskezeléssel kell rendelkeznie. A felügyeletnek hozzáférést kell 
kapnia a likviditással kapcsolatos információkhoz.

Módosítás 645
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK minden egyes általa kezelt 
ABA vonatkozásában megfelelő 
likviditáskezelési rendszert alkalmaz, és 
eljárásokat fogad el annak biztosítása 
érdekében, hogy az ABA befektetéseinek 

1. Az ABAK minden egyes általa kezelt 
ABA vonatkozásában megfelelő 
likviditáskezelési rendszert alkalmaz, és 
eljárásokat fogad el annak biztosítása 
érdekében, hogy az ABA befektetéseinek 
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likviditási profilja megfeleljen a vonatkozó 
kötelezettségeinek. 

likviditási profilja megfeleljen a vonatkozó 
kötelezettségeinek és az ABA 
természetének, a befektetési horizontnak 
és a visszaváltási szabályzatnak, amelyeket 
az ABA alapszabálya vagy alapító okiratai 
határoznak meg.

Or. en

Indokolás

Lásd a kockázatkezelést.

Módosítás 646
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ABAK biztosítja, hogy minden egyes 
általa kezelt ABA rendelkezzék az ABA 
befektetési likviditási profiljának 
megfelelő, az ABA alapszabályában vagy 
alapító okiratában megállapított
visszaváltási politikával.

2. Az ABAK biztosítja, hogy minden egyes 
általa kezelt ABA tekintetében a 
befektetési stratégia, a likviditási profil és 
a visszaváltási politika összhangban van 
egymással.

Or. en

Indokolás

A 12. cikk (2) bekezdése a Bizottság által javasolt formában nem veszi figyelembe az ide 
tartozó termékek sokféleségét. A javasolt módosítás lehetővé teszi a kiigazításokat a 
különböző termékek követelményei szerint.

Módosítás 647
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ABAK biztosítja, hogy minden egyes 2. Az ABAK biztosítja, hogy minden egyes 
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általa kezelt ABA rendelkezzék az ABA
befektetési likviditási profiljának
megfelelő, az ABA alapszabályában vagy 
alapító okiratában megállapított 
visszaváltási politikával.

általa kezelt ABA rendelkezzék a 
visszaváltási politikájának megfelelő, az 
ABA alapszabályában vagy alapító 
okiratában megállapított befektetési 
likviditási profillal.

Or. en

Indokolás

A likviditási profilnak kell megfelelnie a visszaváltási politikának, nem pedig fordítva. Ez azt 
is lehetővé teszi, hogy más típusú alapok is megfelelhessenek a rendelkezéseknek.

Módosítás 648
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el, amelyekben részletesebben 
meghatározza a következőket:

törölve

a) az (1) bekezdésben előírt 
likviditáskezelési követelményeket; 
valamint
b) különösen az azon ABA-kra vonatkozó 
likviditási minimumkövetelményeket, 
amelyek fél évnél gyakrabban váltanak 
vissza befektetési jegyeket vagy 
részvényeket.
Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.

Or. en

Indokolás

A végrehajtási intézkedések feleslegesek.
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Módosítás 649
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el, amelyekben részletesebben 
meghatározza a következőket:

törölve

a) az (1) bekezdésben előírt 
likviditáskezelési követelményeket; 
valamint
b) különösen az azon ABA-kra vonatkozó 
likviditási minimumkövetelményeket, 
amelyek fél évnél gyakrabban váltanak 
vissza befektetési jegyeket vagy 
részvényeket.
Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.

Or. en

Indokolás

A 12. cikk elég pontosnak tűnik ahhoz, hogy pótolja a 2. szintű felhatalmazást.

Módosítás 650
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el, amelyekben részletesebben 

3. A Bizottság a 49., 49a. és 49b. cikk 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
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meghatározza a következőket: aktusok keretében intézkedéseket
fogadhat el, amelyekben részletesebben 
meghatározza a következőket:

a) az (1) bekezdésben előírt 
likviditáskezelési követelményeket; 
valamint

a) az (1) bekezdésben előírt 
likviditáskezelési követelményeket; 
valamint

b) különösen az azon ABA-kra vonatkozó 
likviditási minimumkövetelményeket, 
amelyek fél évnél gyakrabban váltanak 
vissza befektetési jegyeket vagy 
részvényeket.

b) különösen az azon ABA-kra vonatkozó 
likviditási minimumkövetelményeket, 
amelyek fél évnél gyakrabban váltanak 
vissza befektetési jegyeket vagy 
részvényeket.

Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 651
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az ABAK nem köteles betartani e cikk 
rendelkezéseinek egy feeder ABA 
tekintetében, amennyiben teljesíti a 
master ABA-ra alkalmazandó 
rendelkezéseket.

Or. en

Indokolás

E cikk rendelkezéseinek itt is csak  a master ABA alapját képező portfolió összefüggésében 
van igazi értelme, szemben a feeder ABA-val.  Nem világos például, hogy mennyire életképes 



PE439.125v01-00 114/147 AM\804981HU.doc

HU

a portfolió „stressztesztje”, illetve hogy a likviditáskezelés rendszerek miként alkalmazandók 
a feeder ABA-val összefüggésben. Mindazonáltal lehetőséget adunk a rendelkezések 
alkalmazására, ha a master ABA szintjén nem alkalmaztak volna ugyanilyen szintű likviditási 
normákat.

Módosítás 652
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Ezt a cikket nem kell alkalmazni 
azokra az ipari holdingtársaságokra, 
amelyek részvényeivel az EU szabályozott 
piacain kereskednek, amennyiben ipari 
üzleti stratégia végrehajtása céljából 
rendelkeznek részesedéssel 
leányvállalataikban vagy kapcsolt 
vállalkozásaikban, amelyeket nem azzal a 
céllal alapítottak, hogy a befektetőknek 
hozamot termeljenek egy meghatározott 
időtartamon belüli tőkekivonáson 
keresztül.

Or. en

Indokolás

A tőzsdén jegyzett ipari holdingtársaságok zárt végű vállalkozások. Következésképpen a 
javaslat likviditáskezelési rendszerrel és visszaváltási politikával kapcsolatos követelményei 
nem relevánsak. A tőzsdén jegyzett ipari holdingtársaságok részvényesei a piacon 
értékesíthetik részvényeiket. 

Módosítás 653
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. Ezt a cikket nem kell alkalmazni az 
olyan ABA-kat kezelő ABAK-ra, amelyek 
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tőkeáttételt nem alkalmaznak, és nem 
biztosítanak az egyes ABA-k 
létrehozásától számított öt éven belül 
gyakorolható visszaváltási jogokat, illetve 
olyan ipari holdingtársaságokra, amelyek 
részvényeivel az EU szabályozott piacain 
kereskednek, amennyiben ipari üzleti 
stratégia végrehajtása céljából 
rendelkeznek részesedéssel 
leányvállalataikban vagy kapcsolt 
vállalkozásaikban, amelyeket nem azzal a 
céllal alapítottak, hogy a befektetőknek 
hozamot termeljenek egy meghatározott 
időtartamon belüli tőkekivonáson 
keresztül.

Or. en

Indokolás

A magántőke-befektetési alapok jellemzően zárt végűek és tőkeáttétel nélküliek. A befektetők 
csak akkor kapják vissza pénzeszközeiket, amint a befektetések lejártak. A készpénzt nem 
számlán tartják, hanem csak akkor veszik ki, ha az a befektetéshez vagy a fix díjak 
törlesztéséhez szükséges. Következésképpen a javaslat likviditáskezelési rendszerrel és 
visszaváltási politikával kapcsolatos követelményei nem relevánsak. Létezik egy korlátozott 
másodlagos piac is olyan befektetők számára, akik kénytelenek eladni egy alapban szerzett 
érdekeltségeiket. A készpénz és az alapban szerzett részesedés cseréje közvetlenül az eladó és 
vevő befektető között történik meg.

Módosítás 654
Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3c. Az (1)–(3) bekezdést nem kell 
alkalmazni a tőkeáttétel nélküli, zárt 
végű ABA-ra.

Or. en

Indokolás

Az esetleges visszaváltási követelésekkel kapcsolatos likviditáskezelés nem szükséges a zárt 
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végű alap esetében, mivel a befektetők nem jogosultak arra, hogy kivonják befektetésüket az 
alap eszközeiből. Amennyiben egy zárt végű alap tőkeáttétellel rendelkezik, e kivétel nem 
alkalmazandó.

Módosítás 655
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13 cikk
Értékpapírosítási pozíciókba történő 

befektetés

törölve

Az ágazatközi egységesség biztosítása 
érdekében, továbbá abból a célból, hogy 
megszüntessék az érdekek 
összehangolatlanságát a hiteleket 
forgalomképes értékpapírokká vagy más 
pénzügyi eszközökké átcsomagoló 
vállalkozások (az értékpapírosítást 
kezdeményezők), illetve azon ABAK-ok 
között, amelyek egy vagy több ABA 
nevében befektetnek ezekbe az 
értékpapírokba vagy más pénzügyi 
eszközökbe, a Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el az alábbi 
követelmények meghatározására:
a) azon követelmények, amelyeket az 
értékpapírosítást kezdeményezőnek 
teljesítenie kell annak érdekében, hogy az 
ABAK egy vagy több ABA nevében 
befektethessen az ilyen típusú, 2011. 
január 1-je után kibocsátott 
értékpapírokba vagy más pénzügyi 
eszközökbe, ideértve azokat a 
követelményeket is, amelyek biztosítják, 
hogy az értékpapírosítást kezdeményező 
legalább 5 százalékos nettó gazdasági 
érdekeltséget tartson fenn;
b) azon minőségi követelmények, 
amelyeket az ilyen értékpapírokba vagy 
más pénzügyi eszközökbe egy vagy több 
ABA nevében befektető ABAK-oknak 
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teljesíteniük kell.
Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.

Or. en

Indokolás

A cikk célja, hogy megpróbáljon korlátozásokat bevezetni magának az ABA-nak a befektetési 
portfoliójára, szemben az irányelv kinyilvánított céljával (lásd a (4) preambulumbekezdést). 
Ez egybecseng az Európai Központi Bank véleményével is (2009. október 16.).

Módosítás 656
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. cikk
Értékpapírosítási pozíciókba történő 

befektetés

törölve

Az ágazatközi egységesség biztosítása 
érdekében, továbbá abból a célból, hogy 
megszüntessék az érdekek 
összehangolatlanságát a hiteleket 
forgalomképes értékpapírokká vagy más 
pénzügyi eszközökké átcsomagoló 
vállalkozások (az értékpapírosítást 
kezdeményezők), illetve azon ABAK-ok 
között, amelyek egy vagy több ABA 
nevében befektetnek ezekbe az 
értékpapírokba vagy más pénzügyi 
eszközökbe, a Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el az alábbi 
követelmények meghatározására:
a) azon követelmények, amelyeket az 
értékpapírosítást kezdeményezőnek 
teljesítenie kell annak érdekében, hogy az 
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ABAK egy vagy több ABA nevében 
befektethessen az ilyen típusú, 2011. 
január 1-je után kibocsátott 
értékpapírokba vagy más pénzügyi 
eszközökbe, ideértve azokat a 
követelményeket is, amelyek biztosítják, 
hogy az értékpapírosítást kezdeményező 
legalább 5 százalékos nettó gazdasági 
érdekeltséget tartson fenn;
b) azon minőségi követelmények, 
amelyeket az ilyen értékpapírokba vagy 
más pénzügyi eszközökbe egy vagy több 
ABA nevében befektető ABAK-oknak 
teljesíteniük kell.
Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.

Or. en

Indokolás

A cikk célja, hogy megpróbáljon korlátozásokat bevezetni magának az ABA-nak a befektetési 
portfoliójára, szemben az irányelv kinyilvánított céljával. Ez egybecseng az Európai Központi 
Bank véleményével is (2009. október 16.).

Módosítás 657
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ágazatközi egységesség biztosítása 
érdekében, továbbá abból a célból, hogy 
megszüntessék az érdekek 
összehangolatlanságát a hiteleket 
forgalomképes értékpapírokká vagy más 
pénzügyi eszközökké átcsomagoló 
vállalkozások (az értékpapírosítást 

Az ágazatközi egységesség biztosítása 
érdekében, továbbá abból a célból, hogy 
megszüntessék az érdekek 
összehangolatlanságát a 2006/48/EK 
irányelv 4. cikkének 41. pontja szerinti 
értékpapírosítást kezdeményezők, illetve 
azon ABAK-ok között, amelyek egy vagy 
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kezdeményezők), illetve azon ABAK-ok 
között, amelyek egy vagy több ABA 
nevében befektetnek ezekbe az 
értékpapírokba vagy más pénzügyi 
eszközökbe, a Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el az alábbi 
követelmények meghatározására:

több ABA nevében befektetnek ezekbe az 
értékpapírokba vagy más pénzügyi 
eszközökbe, a Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el az alábbi 
követelmények meghatározására:

Or. en

Indokolás

A fogalommeghatározás összhangba hozatala és pontosítása.

Módosítás 658
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ágazatközi egységesség biztosítása 
érdekében, továbbá abból a célból, hogy 
megszüntessék az érdekek 
összehangolatlanságát a hiteleket 
forgalomképes értékpapírokká vagy más 
pénzügyi eszközökké átcsomagoló 
vállalkozások (az értékpapírosítást 
kezdeményezők), illetve azon ABAK-ok 
között, amelyek egy vagy több ABA 
nevében befektetnek ezekbe az 
értékpapírokba vagy más pénzügyi 
eszközökbe, a Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el az alábbi 
követelmények meghatározására:

Az ágazatközi egységesség biztosítása 
érdekében, továbbá abból a célból, hogy 
megszüntessék az érdekek 
összehangolatlanságát a 2006/48/EK 
irányelv 4. cikkének 41. pontja szerinti 
értékpapírosítást kezdeményezők, illetve 
azon ABAK-ok között, amelyek egy vagy 
több ABA nevében befektetnek ezekbe az 
értékpapírokba vagy más pénzügyi 
eszközökbe, a Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el az alábbi 
követelmények meghatározására:

Or. en

Indokolás

A befektetők nem kötelezhetők annak biztosítására, hogy a kibocsátó/értékpapírosítást 
kezdeményező megtartsa nettó gazdasági érdekeltségét a portfoliójában, mivel ezt a 
kötelezettséget közvetlenül a kibocsátó/értékpapírosítást kezdeményező számára kellene 
előírni. Az ABA a kibocsátó/értékpapírosítást kezdeményező által előadottakra hagyatkozhat 
ezen értékpapírok megléte alatt.



PE439.125v01-00 120/147 AM\804981HU.doc

HU

Módosítás 659
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ágazatközi egységesség biztosítása 
érdekében, továbbá abból a célból, hogy 
megszüntessék az érdekek 
összehangolatlanságát a hiteleket 
forgalomképes értékpapírokká vagy más 
pénzügyi eszközökké átcsomagoló 
vállalkozások (az értékpapírosítást 
kezdeményezők), illetve azon ABAK-ok 
között, amelyek egy vagy több ABA 
nevében befektetnek ezekbe az 
értékpapírokba vagy más pénzügyi 
eszközökbe, a Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el az alábbi 
követelmények meghatározására:

A tagállamok megteszik az összes ésszerű 
lépést az ágazatközi egységesség 
biztosítása érdekében, továbbá abból a 
célból, hogy megszüntessék az érdekek 
összehangolatlanságát a hiteleket 
átruházható értékpapírokká vagy más 
pénzügyi eszközökké átcsomagoló 
vállalkozások (az értékpapírosítást 
kezdeményezők), illetve azon ABAK-ok 
között, amelyek egy vagy több ABA 
nevében befektetnek ezekbe az 
értékpapírokba vagy más pénzügyi 
eszközökbe. A Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el a 49a., 
49b. és 49c. cikkel összhangban az alábbi 
követelmények meghatározására:

Or. en

Módosítás 660
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azon követelmények, amelyeket az 
értékpapírosítást kezdeményezőnek 
teljesítenie kell annak érdekében, hogy az 
ABAK egy vagy több ABA nevében 
befektethessen az ilyen típusú, 2011. január 
1-je után kibocsátott értékpapírokba vagy 
más pénzügyi eszközökbe, ideértve azokat 
a követelményeket is, amelyek biztosítják, 
hogy az értékpapírosítást kezdeményező

a) azon követelmények, amelyeket az 
értékpapírosítást kezdeményezőnek 
teljesítenie kell annak érdekében, hogy az 
ABAK egy vagy több ABA nevében 
befektethessen az ilyen típusú, 2011. január 
1-je után kibocsátott értékpapírokba vagy 
más pénzügyi eszközökbe, ideértve azokat 
a követelményeket is, amelyek alapján az 
értékpapírosítást kezdeményezőnek: (1)
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legalább 5 százalékos nettó gazdasági 
érdekeltséget tartson fenn;

legalább 5 százalékos nettó gazdasági 
érdekeltséget kell fenntartania minden 
ilyen értékpapír-kibocsátásban; és (2) 
bemutatja a tájékoztatóban vagy más 
kibocsátási dokumentációban azokat az 
ilyen értékpapírokat, amelyekkel 
kapcsolatban fenntartotta vagy fenntartja 
érdekeltségét („az értékpapírosítást 
kezdeményező tájékoztatása”), és

Or. en

Indokolás

A befektetők nem kötelezhetők annak biztosítására, hogy a kibocsátó/értékpapírosítást 
kezdeményező megtartsa nettó gazdasági érdekeltségét a portfoliójában, mivel ezt a 
kötelezettséget közvetlenül a kibocsátó/értékpapírosítást kezdeményező számára kellene 
előírni. Az ABA a kibocsátó/értékpapírosítást kezdeményező által előadottakra hagyatkozhat 
ezen értékpapírok megléte alatt.

Módosítás 661
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azon követelmények, amelyeket az 
értékpapírosítást kezdeményezőnek 
teljesítenie kell annak érdekében, hogy az 
ABAK egy vagy több ABA nevében 
befektethessen az ilyen típusú, 2011. január 
1-je után kibocsátott értékpapírokba vagy 
más pénzügyi eszközökbe, ideértve azokat 
a követelményeket is, amelyek biztosítják, 
hogy az értékpapírosítást kezdeményező 
legalább 5 százalékos nettó gazdasági 
érdekeltséget tartson fenn;

a) azon követelmények, amelyeket az 
értékpapírosítást kezdeményezőnek 
teljesítenie kell annak érdekében, hogy az 
ABAK egy vagy több ABA nevében 
befektethessen az ilyen típusú, 2011. január 
1-je után kibocsátott értékpapírokba vagy 
más pénzügyi eszközökbe, ideértve azokat 
a követelményeket is, amelyek biztosítják, 
hogy az értékpapírosítást kezdeményező 
legalább 10 százalékos nettó gazdasági 
érdekeltséget tartson fenn;

Or. en
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Módosítás 662
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azon követelmények, amelyeket az 
értékpapírosítást kezdeményezőnek 
teljesítenie kell annak érdekében, hogy az 
ABAK egy vagy több ABA nevében 
befektethessen az ilyen típusú, 2011. január 
1-je után kibocsátott értékpapírokba vagy 
más pénzügyi eszközökbe, ideértve azokat 
a követelményeket is, amelyek biztosítják, 
hogy az értékpapírosítást kezdeményező 
legalább 5 százalékos nettó gazdasági 
érdekeltséget tartson fenn;

a) azon követelmények, amelyeket az 
értékpapírosítást kezdeményezőnek 
teljesítenie kell annak érdekében, hogy az 
ABAK egy vagy több ABA nevében 
befektethessen az ilyen típusú, 2011. január 
1-je után kibocsátott értékpapírokba vagy 
más pénzügyi eszközökbe, ideértve azokat 
a követelményeket is, amelyek biztosítják, 
hogy az értékpapírosítást kezdeményező 
legalább 10 százalékos nettó gazdasági 
érdekeltséget tartson fenn;

Or. en

Indokolás

Az 5 százalékos érték (bizottsági javaslat) a bankokra vonatkozó értékpapírosítási 
szabályozásnak felel meg (tőkekövetelményekről szóló irányelv, CRD).) Az ABA esetében a 
hozzá rendelhető felhalmozódó kockázatokat tekintve a 10 százalék megfelelőbbnek tűnik. Az 
értékpapírosítást kezdeményezőn és az ABAK-on túl a végrehajtási intézkedéseknek ki kell 
terjedniük magukra az átcsomagolt hitelekre is (lásd a 13ba. (új) cikket is).

Módosítás 663
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azon követelmények, amelyeket az 
értékpapírosítást kezdeményezőnek 
teljesítenie kell annak érdekében, hogy az 
ABAK egy vagy több ABA nevében 
befektethessen az ilyen típusú, 2011. január 
1-je után kibocsátott értékpapírokba vagy 
más pénzügyi eszközökbe, ideértve azokat 
a követelményeket is, amelyek biztosítják, 
hogy az értékpapírosítást kezdeményező 

a) azon követelmények, amelyeket az 
értékpapírosítást kezdeményezőnek 
teljesítenie kell annak érdekében, hogy az 
ABAK egy vagy több ABA nevében 
befektethessen az ilyen típusú, 2011. január 
1-je után kibocsátott értékpapírokba vagy 
más pénzügyi eszközökbe, ideértve azokat 
a követelményeket is, amelyek biztosítják, 
hogy az értékpapírosítást kezdeményező 



AM\804981HU.doc 123/147 PE439.125v01-00

HU

legalább 5 százalékos nettó gazdasági 
érdekeltséget tartson fenn;

legalább 5 százalékos nettó gazdasági 
érdekeltséget tartson fenn. Az ABAK az 
értékpapírosítást kezdeményező írásbeli 
dokumentációjára hagyatkozhat, amely 
szerint az fenntartotta és fenntartja nettó 
gazdasági érdekeltségét;

Or. en

Indokolás

A módosítás tisztázza az értékpapírosítás kezdeményező és az ABAK közötti felelősségi 
köröket, és azt, hogy az ABAK milyen körülmények között hajtotta végre az átvilágítását.

Módosítás 664
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon minőségi követelmények, 
amelyeket az ilyen értékpapírokba vagy 
más pénzügyi eszközökbe egy vagy több 
ABA nevében befektető ABAK-oknak 
teljesíteniük kell.

b) azon minőségi követelmények, 
amelyeket az ilyen értékpapírokba vagy 
más pénzügyi eszközökbe egy vagy több 
ABA nevében befektető ABAK-oknak 
teljesíteniük kell.

Az ABA az értékpapírosítást 
kezdeményező tájékoztatására 
hagyatkozhat az ilyen értékpapírok teljes 
élettartama alatt, amikor meghatározza, 
hogy befektet-e ilyen értékpapírokba.

Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban fogadják 
el.

Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 
49a., 49b. és 49c. cikkel összhangban 
fogadják el.

Or. en

Indokolás

A befektetők nem kötelezhetők annak biztosítására, hogy a kibocsátó/értékpapírosítást 
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kezdeményező megtartsa nettó gazdasági érdekeltségét a portfoliójában, mivel ezt a 
kötelezettséget közvetlenül a kibocsátó/értékpapírosítást kezdeményező számára kellene 
előírni. Az ABA a kibocsátó/értékpapírosítást kezdeményező által előadottakra hagyatkozhat 
ezen értékpapírok megléte alatt.

Módosítás 665
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) átláthatósági követelmények, 
amelyeket az átcsomagolt hitelek 
tekintetében teljesíteni kell.

Or. en

Indokolás

Az 5 százalékos érték (bizottsági javaslat) a bankokra vonatkozó értékpapírosítási 
szabályozásnak felel meg (tőkekövetelményekről szóló irányelv, CRD).) Az ABA esetében a 
hozzá rendelhető felhalmozódó kockázatokat tekintve a 10 százalék megfelelőbbnek tűnik. Az 
értékpapírosítást kezdeményezőn és az ABAK-on túl a végrehajtási intézkedéseknek ki kell 
terjedniük magukra az átcsomagolt hitelekre is.

Módosítás 666
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) átláthatósági követelmények, 
amelyeket az átcsomagolt hitelek 
tekintetében teljesíteni kell.

Or. en

Indokolás

Az 5 százalékos érték (bizottsági javaslat) a bankokra vonatkozó értékpapírosítási 
szabályozásnak felel meg (tőkekövetelményekről szóló irányelv, CRD).) Az ABA esetében a 
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hozzá rendelhető felhalmozódó kockázatokat tekintve a 10 százalék megfelelőbbnek tűnik. Az 
értékpapírosítást kezdeményezőn és az ABAK-on túl a végrehajtási intézkedéseknek ki kell 
terjedniük magukra az átcsomagolt hitelekre is.

Módosítás 667
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.

A Bizottság a 49., 49a. és 49b. cikk 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok keretében olyan intézkedéseket 
fogadhat el, amelyek meghatározzák, 
hogy az értékpapírosítást kezdeményező 
legalább 5 százalékos nettó gazdasági 
érdekeltséget tart fenn, továbbá azokat a 
minőségi követelményeket, amelyeket az 
értékpapírokba vagy más pénzügyi 
eszközökbe befektető ABAK-oknak 
teljesíteniük kell. 

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 668
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
Árupiaci befektetések

Az árupiaci befektetéseket végrehajtó 
ABA rendszeresen tájékoztatja az ESMA-t 
az ezeken a piacokon szerzett közvetlen és 
közvetett pozícióiról. Annak érdekében, 
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hogy elkerüljék az ABA műveleteinek 
betudható zavarokat az árutőzsdei 
árfolyamokban, az EMSA korlátozásokat 
vezethet be az ABA által az árupiacokon 
elért pozíciókra.
Az ABA közvetlenül vagy közvetve nem 
fektethet be mezőgazdasági árukba.

Or. en

Indokolás

Szabályozni kell az ABA-k árupiacokon betöltött szerepét. Az ABA-knak tilos mezőgazdasági 
árukba befektetni.

Módosítás 669
Udo Bullmann, Robert Goebbels 

Irányelvre irányuló javaslat
III. fejezet – 2 szakasz – Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

TŐKEKÖVETELMÉNYEK FORRÁSTARTALÉKOK

Or. en

Módosítás 670
Hans-Peter Martin

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14 cikk törölve
Induló- és mindenkori tőke

Az ABAK legalább 125 000 EUR 
szavatoló tőkével rendelkezik.
Amennyiben az ABAK által kezelt ABA-k 
portfólióinak értéke meghaladja a 250 
millió EUR-t, az ABAK további szavatoló 
tőkét biztosít, amely egyenlő annak az 
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összegnek a 0,02%-ával, amellyel az 
ABAK portfólióinak értéke meghaladja a 
250 millió eurót.
Tekintet nélkül az első és második 
albekezdésben előírt követelmények 
összegére, az ABAK szavatoló tőkéje 
sohasem lehet kevesebb a befektetési 
vállalkozások és hitelintézetek 
tőkemegfeleléséről szóló (átdolgozott 
szöveg), 2006. június 14-i 2006/49/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. 
cikkében előírt összegnél.
Az első, második és harmadik albekezdés 
alkalmazásában a következő portfóliók 
minősülnek az ABAK portfólióinak:
a) az ABAK által kezelt ABA-
portfóliók, beleértve azon ABA-kat is, 
amelyek tekintetében az ABAK a 18. 
cikkel összhangban egy vagy több 
feladatot átruházott;
b) az ABAK által átruházás keretében 
kezelt ABA-portfóliók.

Or. de

Módosítás 671
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. Amennyiben az ABA saját irányítású, 
azaz ABAK-ként engedélyezett, akkor az 
ABA induló tőkéje legalább 300 000 EUR.

Or. en

Indokolás

Összehangolás az ÁÉKBV-irányelvvel.
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Módosítás 672
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A tagállamok előírják, hogy az az 
ABAK, amely saját irányítású ABA, 
legalább 300 000 EUR induló tőkével 
rendelkezik.

Or. en

Indokolás

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Módosítás 673
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK legalább 125 000 EUR 
szavatoló tőkével rendelkezik.

1. A tagállamok megkövetelik, hogy az az 
ABAK, amelyet egy vagy több ABA külső 
alapkezelőjeként jelölnek ki, legalább 
125 000 EUR induló tőkével rendelkezzen, 
figyelembe véve a következő bekezdéseket. 

Or. en
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Indokolás

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Módosítás 674
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK legalább 125 000 EUR
szavatoló tőkével rendelkezik.

1. Az ABAK legalább 75 000 EUR
szavatoló tőkével rendelkezik.

Or. en

Indokolás

A módosítás közelebbi, de nem azonos szintű a tőkekövetelményeket állapít meg, mint amit a 
tőkekövetelményekről szóló irányelv és a „long-only” alapok megkövetelnek (50 000 EUR 
alaptőke).  Az ABAK-ok nem rendelkeznek a befektetők forrásai felett, így a befektetői 
kockázat minimális.  Az ABAK-okra vonatkozó szükségtelenül magas tőkekövetelmények csak 
akadályozzák az új belépőket és az elérni kívánt versenyt.

Módosítás 675
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ABAK által kezelt ABA-k 
portfólióinak értéke meghaladja a 250 

2. Amennyiben az ABAK által kezelt 
ABA-k portfólióinak értéke meghaladja a 
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millió EUR-t, az ABAK további szavatoló 
tőkét biztosít, amely egyenlő annak az 
összegnek a 0,02%-ával, amellyel az 
ABAK portfólióinak értéke meghaladja a 
250 millió eurót.

250 millió EUR-t, az ABAK további 
szavatoló tőkét biztosít, amely egyenlő 
annak az összegnek a 0,02%-ával, amellyel 
az ABAK portfólióinak értéke meghaladja 
a 250 millió eurót, az induló tőke és a 
pótlólagos összeg előírt teljes összege 
azonban nem haladhatja meg a 10 millió 
EUR-t.

Or. en

Indokolás

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Módosítás 676
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ABAK által kezelt ABA-k 
portfólióinak értéke meghaladja a 250 
millió EUR-t, az ABAK további szavatoló 
tőkét biztosít, amely egyenlő annak az 
összegnek a 0,02%-ával, amellyel az 
ABAK portfólióinak értéke meghaladja a 
250 millió eurót.

2. Amennyiben az ABAK által kezelt 
ABA-k portfólióinak értéke meghaladja a 
150 millió EUR-t, az ABAK további 
szavatoló tőkét biztosít, amely egyenlő 
annak az összegnek a 0,01%-ával, amellyel 
az ABAK portfólióinak értéke meghaladja 
a 150 millió eurót.

Or. en

Indokolás

A módosítás közelebbi, de nem azonos szintű a tőkekövetelményeket állapít meg, mint amit a 
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tőkekövetelményekről szóló irányelv és a „long-only” alapok megkövetelnek (50 000 EUR 
alaptőke).  Az ABAK-ok nem rendelkeznek a befektetők forrásai felett, így a befektetői 
kockázat minimális.  Az ABAK-okra vonatkozó szükségtelenül magas tőkekövetelmények csak 
akadályozzák az új belépőket és az elérni kívánt versenyt.

Módosítás 677
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ABAK által kezelt ABA-k 
portfólióinak értéke meghaladja a 250 
millió EUR-t, az ABAK további szavatoló 
tőkét biztosít, amely egyenlő annak az 
összegnek a 0,02%-ával, amellyel az 
ABAK portfólióinak értéke meghaladja a 
250 millió eurót.

2. Amennyiben az ABAK által kezelt 
ABA-k portfólióinak értéke meghaladja a 
250 millió EUR-t, az ABAK további 
szavatoló tőkét biztosít, amely egyenlő 
annak az összegnek egy meghatározott 
százalékával, amellyel az ABAK 
portfólióinak értéke meghaladja a 250 
millió eurót. 

Or. en

Indokolás

Az ABAK tőkéjének elégségesnek kell lennie ahhoz, hogy fedezze a szakmai felelősség 
potenciális kitettségeit. A pontos összegnek a tényleges kockázati profilhoz kell igazodnia.

Módosítás 678
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ABAK által kezelt ABA-k 
portfólióinak értéke meghaladja a 250 
millió EUR-t, az ABAK további szavatoló 
tőkét biztosít, amely egyenlő annak az 
összegnek a 0,02%-ával, amellyel az 
ABAK portfólióinak értéke meghaladja a 
250 millió eurót.

2. Amennyiben az ABAK által kezelt 
ABA-k portfólióinak értéke meghaladja a 
250 millió EUR-t, az ABAK további 
szavatoló tőkét biztosít, amely egyenlő 
annak az összegnek a 0,02 %-ával, 
amellyel az ABAK által kezelt ABA 
portfólióinak értéke meghaladja a 250 
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millió eurót.

Or. en

Módosítás 679
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tekintet nélkül az első és második 
albekezdésben előírt követelmények 
összegére, az ABAK szavatoló tőkéje 
sohasem lehet kevesebb a befektetési 
vállalkozások és hitelintézetek 
tőkemegfeleléséről szóló (átdolgozott 
szöveg), 2006. június 14-i 2006/49/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. 
cikkében előírt összegnél.

törölve

Or. en

Indokolás

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.
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Módosítás 680
Hans-Peter Martin

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az ABAK szavatoló tőkéje sohasem 
lehet kevesebb a befektetési vállalkozások 
és hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló, 
2006. június 14-i 2006/49/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozott 
szöveg)1 21. cikkében előírt összegnél.

Or. de

Indokolás

1 HL L 177., 2006.6.30., 201. o.

Módosítás 681
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első, második és harmadik albekezdés 
alkalmazásában a következő portfóliók 
minősülnek az ABAK portfólióinak:

Az első, második és harmadik albekezdés 
alkalmazásában a következő portfóliók 
minősülnek az ABAK portfólióinak, kivéve 
a feeder ABA portfolióit olyan mértékben,
amennyiben egy master ABA részvényeit 
vagy befektetési jegyeit tartalmazzák:

Or. en

Indokolás

A clarification is necessary to ensure that this provision does not have the effect of “double 
counting” the portfolios of Feeder AIF (which in general will consist solely of shares or units 
in the relevant master AIF, along with any residual cash balances) the value of which is 
already accounted for in the portfolio of the relevant master AIF. The proposed amendment 
will only exempt units or shares from “double counting” to the extent that they would be 
counted anyway at the master AIF level. So the 15% that a Feeder AIF may invest other than 
in the master AIF will still count for the purposes of this Article. 
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Módosítás 682
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első, második és harmadik albekezdés
alkalmazásában a következő portfóliók 
minősülnek az ABAK portfólióinak:

4. A (2) bekezdés alkalmazásában ABAK 
portfólióinak minősülnek az ABAK által 
kezelt ABA-portfóliók, beleértve azon 
ABA-kat is, amelyek tekintetében az 
ABAK a 18. cikkel összhangban egy vagy 
több feladatot átruházott, azonban az 
ABAK által átruházás keretében kezelt 
ABA-portfóliók kivételével.

a) az ABAK által kezelt ABA-portfóliók, 
beleértve azon ABA-kat is, amelyek 
tekintetében az ABAK a 18. cikkel 
összhangban egy vagy több feladatot 
átruházott;

b) az ABAK által átruházás keretében 
kezelt ABA-portfóliók.

Or. en

Indokolás

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.
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Módosítás 683
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tagállamok engedélyezhetik az 
ABAK-ok számára, hogy a szavatoló tőke 
(2) bekezdésben említett pótlólagos 
összegének legfeljebb 50 %-át ne 
bocsássák rendelkezésre, ha rendelkeznek 
azonos összegre vonatkozó, olyan 
hitelintézet vagy biztosító által kiállított 
garanciával, amely hitelintézet vagy 
biztosító létesítő okirat szerinti 
székhelyének valamely tagállamban kell 
lennie, vagy ha harmadik országban van, 
a hitelintézetnek vagy biztosítónak az 
illetékes hatóságok által az uniós jogban 
megállapítottal egyenértékű prudenciális 
szabályok hatálya alá kell tartoznia.

Or. en

Indokolás

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.
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Módosítás 684
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tagállamok engedélyezhetik az 
ABAK-ok számára, hogy a szavatoló tőke 
(2) bekezdésben említett pótlólagos 
összegének legfeljebb 50 %-át ne 
bocsássák rendelkezésre, ha rendelkeznek 
azonos összegre vonatkozó, hitelintézet 
vagy biztosító által kiállított garanciával; 
a hitelintézet vagy biztosító létesítő okirat 
szerinti székhelyének valamely 
tagállamban kell lennie, vagy egy 
harmadik országban, feltéve, hogy a 
hitelintézet vagy biztosító az illetékes 
hatóságok által az uniós jogban 
megállapítottal egyenértékű prudenciális 
szabályok hatálya alá tartozik.

Or. en

Indokolás

Összehangolás az ÁÉKBV-irányelvvel.

Módosítás 685
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A (4) bekezdés ellenére a következő 
kritériumokat teljesítő ABA-portfoliókat 
nem veszik figyelembe az ABAK portfoliói 
értékének kiszámításakor: 
i. nem alkalmaz tőkeáttételt; 
ii. nem biztosít az egyes ABA-k 
létrehozásától számított öt éven belül 
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gyakorolható visszaváltási jogokat; és
iii. befektetési stratégiájával és 
célkitűzéseivel összhangban nem gyakran 
hajt végre befektetést vagy tőkekivonást. 
A tagállamok előírják, hogy az olyan 
ABAK induló tőkéje, amely csak az első 
albekezdésben meghatározott 
kritériumokat teljesítő ABA-kat kezel, 
legalább 50 000 EUR.

Or. en

Módosítás 686
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. A (-1), (1), (2), (4) és (4a) bekezdést
nem kell alkalmazni arra az ABAK-ra, 
amely nem éri el a 2. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában előírt 500 
millió eurós küszöbértéket, amely 
engedélyezi működését az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó ABAK-ként, amikor 
olyan csak olyan ABA-t kezel, amely:
a) az ABA szintjén nem alkalmaznak 
tőkeáttételt;
b) nem biztosít az egyes ABA-kba való 
induló befektetéstől számított öt éven belül 
gyakorolható visszaváltási jogokat; és
c) befektetési stratégiájával és 
célkitűzéseivel összhangban nem gyakran 
hajt végre befektetést vagy tőkekivonást.
A tagállamok előírják, hogy az olyan 
ABAK, amely teljesíti az első 
albekezdésben meghatározott 
kritériumokat, legalább 50 000 EUR 
induló tőkével rendelkezik.

Or. en
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Módosítás 687
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az (1)–(4) bekezdést nem kell 
alkalmazni arra az ABAK-ra, amely csak 
olyan ABA-t kezel, amely:
a) nem alkalmaz tőkeáttételt;
b) nem biztosít az egyes ABA-k 
létrehozásától számított öt éven belül 
gyakorolható visszaváltási jogokat; és
c) befektetési stratégiájával és 
célkitűzéseivel összhangban nem gyakran 
hajt végre befektetést vagy tőkekivonást. 
A tagállamok előírják, hogy az olyan 
ABAK induló tőkéje, amely teljesíti az első 
albekezdésben meghatározott 
kritériumokat, legalább 50 000 EUR.

Or. en

Indokolás

E tőkekövetelmények alapjául az ÁÉKBV-irányelv szolgál, amely a nyilvánosan forgalmazott 
nyílt végű alapokra vonatkozik. E megközelítés figyelmen kívül hagyja azt, hogy a zárt végű 
alapok intézményi befektetői nem ugyanazokkal az operatív kockázatokkal szembesülnek, mint 
az aktív kockázatkezelést igénylő nyílt végű alapok lakossági befektetői.

Módosítás 688
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az (1)–(4) bekezdést nem kell 
alkalmazni arra az ABAK-ra, amely csak 
olyan ABA-t kezel, amely:
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a) nem alkalmaz tőkeáttételt;
b) nem biztosít az egyes ABA-k 
létrehozásától számított öt éven belül 
gyakorolható visszaváltási jogokat; és
c) befektetési stratégiájával és 
célkitűzéseivel összhangban nem gyakran 
hajt végre befektetést vagy tőkekivonást.
A tagállamok előírják, hogy az olyan 
ABAK induló tőkéje, amely teljesíti az első 
albekezdésben meghatározott 
kritériumokat, legalább 50 000 EUR.

Or. en

Indokolás

E tőkekövetelmények alapjául az ÁÉKBV-irányelv szolgál, amely a nyilvánosan forgalmazott 
nyílt végű alapokra vonatkozik. E megközelítés figyelmen kívül hagyja azt, hogy a zárt végű 
alapok intézményi befektetői nem ugyanazokkal az operatív kockázatokkal szembesülnek, mint 
az aktív kockázatkezelést igénylő nyílt végű alapok lakossági befektetői.

Módosítás 689
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A fenti bekezdéseket nem kell 
alkalmazni arra az ABAK-ra, amely csak 
olyan ABA-t kezel, amely: 
a) nem alkalmaz tőkeáttételt; 
b) nem biztosít az egyes ABA-k 
létrehozásától számított öt éven belül 
gyakorolható visszaváltási jogokat; 
c) fix tőkekötelezettségekkel rendelkezik; 
d) esetében a díjak tőkekötelezettségeken 
alapulnak; 
e) esetében a befektetők jogosultak 
megváltoztatni az ABAK-ot; 
f) esetében a szerződéses megállapodás 
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egyedi rendelkezéseket tartalmaz az 
ABAK felszámolásával kapcsolatban, 
hogy védjék a befektetőket az átmeneti 
időszak alatt.
A fenti bekezdések nem alkalmazandók  
feeder ABA portfolióira sem, olyan 
mértékben, amennyiben egy master ABA 
részvényeit vagy befektetési jegyeit 
tartalmazzák.

Or. en

Indokolás

A befektetők kockázati profiljának sajátosságait hozzá kell igazítani a különböző ABA-khoz.

Módosítás 690
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A fenti bekezdéseket nem kell 
alkalmazni arra az ABAK-ra, amely csak 
olyan ABA-t kezel, amely:
a) nem alkalmaz tőkeáttételt;
b) nem biztosít az egyes ABA-k 
létrehozásától számított öt éven belül 
gyakorolható visszaváltási jogokat;
c) fix tőkekötelezettségekkel rendelkezik;
d) esetében a díjak tőkekötelezettségeken 
alapulnak;
e) esetében a befektetők jogosultak 
megváltoztatni az ABAK-ot; és
f) esetében a szerződéses megállapodás 
egyedi rendelkezéseket tartalmaz az 
ABAK felszámolásával kapcsolatban, 
hogy védjék a befektetőket az átmeneti 
időszak alatt.

Or. en
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Indokolás

 E tőkekövetelmények alapjául az ÁÉKBV-irányelv szolgál, amely a nyilvánosan forgalmazott 
nyílt végű alapokra vonatkozik. E megközelítés figyelmen kívül hagyja azt, hogy a zárt végű 
alapok intézményi befektetői nem ugyanazokkal az operatív kockázatokkal szembesülnek, mint 
az aktív kockázatkezelést igénylő nyílt végű alapok lakossági befektetői.

Módosítás 691
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A fenti bekezdéseket nem kell 
alkalmazni arra az ABAK-ra, amely csak 
olyan ABA-t kezel, amely:
a) nem alkalmaz tőkeáttételt;
b) nem biztosít az egyes ABA-k 
létrehozásától számított öt éven belül 
gyakorolható visszaváltási jogokat;
c) fix tőkekötelezettségekkel rendelkezik;
d) esetében a díjak tőkekötelezettségeken 
alapulnak;
e) esetében a befektetők jogosultak 
megváltoztatni az ABAK-ot; és
f) esetében a szerződéses megállapodás 
egyedi rendelkezéseket tartalmaz az 
ABAK felszámolásával kapcsolatban, 
hogy védjék a befektetőket az átmeneti 
időszak alatt.

Or. en

Indokolás

E tőkekövetelmények alapjául az ÁÉKBV-irányelv szolgál, amely a nyilvánosan forgalmazott 
nyílt végű alapokra vonatkozik. A zárt végű alapok intézményi befektetőit különböző 
mechanizmusok védik. Az ABAK magasabb tőkéje nem növeli a befektetők védelmét.  A 
magántőke-befektetési alapok befektetői nem ugyanazokkal az operatív kockázatokkal 
szembesülnek, mint az aktív kockázatkezelést igénylő nyílt végű alapok lakossági befektetői.



PE439.125v01-00 142/147 AM\804981HU.doc

HU

Módosítás 692
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4c. Ezt a cikket nem kell alkalmazni az 
olyan alapokat kezelő ABAK-ra, amelyek 
tőkeáttételt nem alkalmaznak, és nem 
biztosítanak az egyes ABA-k 
létrehozásától számított öt éven belül 
gyakorolható visszaváltási jogokat, 
amennyiben nem hajtanak végre 
magántőke-befektetéseket, illetve olyan 
ipari holdingtársaságokra, amelyek 
részvényeivel az EU szabályozott piacain 
kereskednek, amennyiben ipari üzleti 
stratégia végrehajtása céljából 
rendelkeznek részesedéssel 
leányvállalataikban vagy kapcsolt 
vállalkozásaikban, amelyeket nem azzal a 
céllal alapítottak, hogy a befektetőknek 
hozamot termeljenek egy meghatározott 
időtartamon belüli tőkekivonáson 
keresztül.

Or. en

Indokolás

Listed industrial holding companies are closed-ended funds which do not grant their 
shareholders any redemption or repurchase rights. Further, these entities are the legal and 
beneficial owners of their assets. This gives them substantial capital resources to draw on to 
continue to discharge their regulatory obligations. Mechanisms already exist for the orderly 
wind-up of the company if required. This is governed by EU law. Private Equity funds are 
typically closed-ended funds which do not grant their investors any redemption rights. The 
management fees are predictable and based on commitments to the fund and not valuations. 
Funds to investors are only returned as and when investments in portfolio companies are 
exited. These companies are legal entities with their own boards and operating managemen. 
In addition fund documentation provides mechanisms for the orderly wind-up of a manager 
should that be required by the investors, who in such case will typically pay a break-fee equal 
to 12-18 months of management fees.
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Módosítás 693
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4d. Ezt a cikket nem kell alkalmazni
azokra az ipari holdingtársaságokra, 
amelyek részvényeivel az EU szabályozott 
piacain kereskednek, amennyiben ipari 
üzleti stratégia végrehajtása céljából 
rendelkeznek részesedéssel 
leányvállalataikban vagy kapcsolt 
vállalkozásaikban, amelyeket nem azzal a 
céllal alapítottak, hogy a befektetőknek 
hozamot termeljenek egy meghatározott 
időtartamon belüli tőkekivonáson 
keresztül.

Or. en

Indokolás

A tőzsdén jegyzett ipari holdingtársaságok zárt végű alapok, amelyek nem biztosítanak 
semmilyen visszaváltási vagy visszavásárlási jogot a részvényeseknek. Emellett ezek a 
vállalkozások a tulajdonosai és haszonélvezői eszközeiknek. Ez jelentős tőkeforrásokat biztosít 
számukra, amelyekre támaszkodva továbbra is eleget tudnak tenni a szabályozási 
kötelezettségeknek. Amennyiben szükséges, már rendelkezésre állnak a szabályszerű 
felszámoláshoz szükséges mechanizmusok. Erre az uniós jog az irányadó.

Módosítás 694
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az (1) bekezdés ellenére az az ABAK, 
amelyet már a 2004/39/EK irányelv 
alapján engedélyeztek, és/vagy a 
2006/49/EK vagy a 85/611/EGK irányelv 
tőkekövetelményei vonatkoznak rá, nem 
köteles teljesíteni ezen irányelv kiegészítő 
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követelményeit.

Or. en

Indokolás

Sok ABAK-ot már engedélyeztek a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv alapján, és 
tőkekövetelményekkel kapcsolatos szabályok vonatkoznak rájuk a tőkekövetelményekről szóló 
irányelv és ÁÉKBV-irányelv alapján. Szükségtelen, és adott esetben kettős terheket jelent az a 
szabály, hogy ezeknek a cégeknek teljesíteniük kell az ABAK-irányelv szerinti kiegészítő 
követelményeket is.

Módosítás 695
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4e. Ezt a cikket nem kell alkalmazni a 
2009/65/EK irányelv alapján 
engedélyezett olyan alapkezelő 
társaságokra, amelyek ABA-t is kezelnek.

Or. en

Indokolás

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.
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Módosítás 696
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el, amelyekben 
meghatározza a (2) bekezdésben említett, 
1% és 5% között rögzítendő százalékos 
értéket az ABA kockázati profiljának 
megfelelően, továbbá meghatározza 
azokat az eszközöket, amelyekbe a 
szavatoló tőkét be lehet fektetni.
Ezeket az aktusokat, amelyek célja ezen 
irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 209. cikkében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az ABAK tőkéjének elégségesnek kell lennie ahhoz, hogy fedezze a szakmai felelősség 
potenciális kitettségeit. A pontos összegnek a tényleges kockázati profilhoz kell igazodnia.

Módosítás 697
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. Az ABAK által az általa kezelt egyes 
ABA-kba befektetett összeg olyan 
mértékű, hogy az ABAK éves szinten az 
összes befektető által az adott ABA-ba 
fektetett teljes összeg meghatározott 
százalékos arányával egyenlő vagy azt 
meghaladó nettó gazdasági kitettséggel 
rendelkezzen. 
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Or. en

Indokolás

Az ABAK-nak összhangba kell hoznia érdekeit a befektetők érdekeivel. Ez az összhang 
jellemzően akkor van meg, ha megállapodnak a nyereségmegosztásról. Fontos annak 
biztosítása is, hogy bizonyos mértékben az ABAK szenvedje el az általa okozott veszteségeket. 
E rendelkezés hasonló ahhoz a követelményhez, hogy a bankoknak fenn kell tartaniuk azon 
hitelek összegének 5%-át, amelyeknek ők a kezdeményezői. A pontos százalékos érték az ABA 
kockázati profiljától függ. 

Módosítás 698
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4c. A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el, amelyben 
követelményeket állapít meg a következő 
területeken: 
a) az ABAK-ba fektetendő összeg 
százalékos értékben kifejezve, amely az 
összes befektető által befektetett összeg 1% 
és 5%-a között rögzítendő az ABA 
kockázati profiljának megfelelően; 
b) a számítási módszer; 
c) az ABAK által a fenti követelmények 
teljesítése érdekében követendő eljárás. 
Ezeket az aktusokat, amelyek célja ezen 
irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 209. cikkében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az ABAK-nak összhangba kell hoznia érdekeit a befektetők érdekeivel. Ez az összhang 
jellemzően akkor van meg, ha megállapodnak a nyereségmegosztásról. Fontos annak 
biztosítása is, hogy bizonyos mértékben az ABAK szenvedje el az általa okozott veszteségeket. 
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E rendelkezés hasonló ahhoz a követelményhez, hogy a bankoknak fenn kell tartaniuk azon 
hitelek összegének 5%-át, amelyeknek ők a kezdeményezői. A pontos százalékos érték az ABA 
kockázati profiljától függ. 

Módosítás 699
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4d. A szavatoló tőkét rövid távon likvid 
eszközökbe vagy azonnal készpénzre 
váltható eszközökbe kell fektetni, és nem 
szabad, hogy a szavatoló tőke spekulatív 
pozíciókat tartalmazzon.

Or. en

Indokolás

Az ABAK tőkéjének elégségesnek kell lennie ahhoz, hogy fedezze a szakmai felelősség 
potenciális kitettségeit. A pontos összegnek a tényleges kockázati profilhoz kell igazodnia.


