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Módosítás 700
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK mindig a kezelési 
tevékenységének helyes végrehajtásához
szükséges, megfelelő és célszerű erőforrást 
alkalmaz.

Az ABAK mindig az ABA kezeléséhez
szükséges, megfelelő és célszerű erőforrást 
alkalmaz.

Or. en

Módosítás 701
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK biztosítja, hogy az általa 
kezelt minden egyes ABA számára 
kijelöljenek egy, az ABAK-tól független 
értékbecslőt az ABA által megszerzett 
eszközök értékének, valamint az ABA 
részvényei és befektetési jegyei értékének 
megállapítására.

1. Az ABAK az általa kezelt minden egyes 
ABA tekintetében biztosítja a 
következőket:

a) az ABA által tartott vagy használt 
eszközök értékelése tekintetében magas 
színvonalú szabályzatok kerüljenek 
elfogadásra és dokumentálásra;
b) az ABA eszközei értékének kiszámítását 
e szabályzatoknak megfelelően végezze az 
ABAK-tól független értékbecslő vagy az 
ABAK (amely esetben az értékelés
feladata és a portfoliókezelés feladata az 
ABAK-on belül függetlenül működik);
c) az ABA eszközeinek értéke megfelelő 
gyakorisággal kerüljön kiszámításra, és az 
ABA részvényeinek vagy befektetési 
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jegyeinek értéke minden kibocsátás vagy 
visszaváltás előtt kiszámításra kerüljön; 
valamint
d) az ilyen értékelési szabályzatok 
rendszeresen felülvizsgálatra és 
módosításra kerüljenek, törekedve azok 
folyamatos megfelelőségének 
biztosítására.

Or. en

Indokolás

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

Módosítás 702
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK biztosítja, hogy az általa 
kezelt minden egyes ABA számára 
kijelöljenek egy, az ABAK-tól független 
értékbecslőt az ABA által megszerzett 
eszközök értékének, valamint az ABA 
részvényei és befektetési jegyei értékének 
megállapítására.

1. Az ABAK biztosítja, hogy az általa 
kezelt minden egyes ABA számára
megfelelő és következetes eljárásokat 
hozzanak létre az ABA eszközei megfelelő 
értékelésének elvégzésére, valamint az 
ABA részvényei és befektetési jegyei 
értékének a meglévő hatályos értékelési 
standardoknak és szabályoknak megfelelő 
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kiszámítására.

Or. en

Indokolás

A független értékbecslőre vonatkozó követelmény költséges és szükségtelen, mivel a legtöbb 
esetben az ABAK ismeri legjobban az alap eszközeit. Az értékelő funkciónak azonban 
függetlennek kell lennie a befektetéskezelői funkcióktól. Egyes sajátos eszközök (például 
ingatlanok) esetében néhány tagállam független értékbecslő kijelölését követeli meg, akik 
felelősséget viselnek az eszközök értékeléséért, és e gyakorlatok nemzeti jognak megfelelően 
történő folytatását meg kell engedni.

Módosítás 703
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK biztosítja, hogy az általa 
kezelt minden egyes ABA számára 
kijelöljenek egy, az ABAK-tól független 
értékbecslőt az ABA által megszerzett 
eszközök értékének, valamint az ABA 
részvényei és befektetési jegyei értékének 
megállapítására.

1. Az ABAK biztosítja, hogy az általa 
kezelt minden egyes ABA számára 
megfelelő és következetes eljárásokat 
hozzanak létre abból a célból, hogy az 
ABA részvényeinek vagy befektetési 
jegyeinek megfelelő értékelése elvégezhető 
legyen.

Or. en

Indokolás

A magántőke-befektetési alapok befektetői visszaváltási jogokkal nem rendelkeznek. Az 
alapkezelőket nem a nem realizált befektetések valós értéke alapján díjazzák, hanem 
teljesítményüket a realizált haszonból való részesedéssel honorálják. A befektetőknek és az 
alapkezelőknek ki kell várniuk, hogy az alap realizálja az értéket (amikor is az érték már 
bizonyos). A magántőke-befektetési eszközök részletes alapkezelői és könyvvizsgálati szintű 
ismereteket igényelnek az értékelés elkészítése érdekében. Ez olyan többletköltség, amely a 
befektetőknek hasznot nem jelent.
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Módosítás 704
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK biztosítja, hogy az általa 
kezelt minden egyes ABA számára 
kijelöljenek egy, az ABAK-tól független 
értékbecslőt az ABA által megszerzett 
eszközök értékének, valamint az ABA 
részvényei és befektetési jegyei értékének
megállapítására.

1. Az ABAK-ok biztosítják, hogy az 
általuk kezelt minden egyes ABA számára
megfelelően elvégezzék az ABA 
eszközeinek időben és egységes 
szemlélettel történő, megfelelő értékelését 
annak érdekében, hogy az ABA 
részvényeinek vagy befektetési jegyeinek 
értékét a befektetők és más érdekelt felek 
egyszerűen értékelhessék.

Or. en

Indokolás

Elégséges az, hogy a megfelelő értékelést csak az érdekelt feleknek kelljen megadni, ideértve 
különösen a befektetőket. Hivatalos és független értékbecslő kijelölése szükségtelen. Ez egy 
„elvi” alapú megközelítés, amely súlyos és megfelelő kötelezettségvállalás.

Módosítás 705
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK biztosítja, hogy az általa 
kezelt minden egyes ABA számára 
kijelöljenek egy, az ABAK-tól független 
értékbecslőt az ABA által megszerzett 
eszközök értékének, valamint az ABA 
részvényei és befektetési jegyei értékének 
megállapítására. 

1. Az ABAK biztosítja, hogy az általa 
kezelt minden egyes ABA számára 
kijelöljenek egy értékbecslőt az ABA által 
átlátható módon megszerzett eszközök 
értékének, valamint az ABA részvényei és 
befektetési jegyei értékének 
megállapítására. 

Or. en

Indokolás

Az értékelésre vonatkozó javaslatok végrehajtása nehézkes lenne és az nem minden esetben 
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szükséges a jobb befektetővédelemhez. Különösen az a követelmény gyakran 
megvalósíthatatlan és szükségtelen, hogy az ABA minden kibocsátása vagy visszafizetése 
alkalmával elvégezzék az összes eszköz teljes körű értékelését. Az alapok egyes eszközei (pl. az 
ingatlanok) általában igen stabilak, így a napi értékelés teljesen eltúlzott lenne. A napi 
értékelés megvalósítása az ingatlanalapok tekintetében is lehetetlen, és semmiféle módon nem 
javítaná a befektetők védelmét. 

Módosítás 706
Marta Andreasen

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK biztosítja, hogy az általa 
kezelt minden egyes ABA számára 
kijelöljenek egy, az ABAK-tól független 
értékbecslőt az ABA által megszerzett 
eszközök értékének, valamint az ABA 
részvényei és befektetési jegyei értékének 
megállapítására.

1. Az ABAK biztosítja, hogy az általa 
kezelt minden egyes ABA számára 
kijelöljenek egy értékbecslőt az ABA által 
megszerzett eszközök értékének, valamint 
az ABA részvényei és befektetési jegyei 
értékének megállapítására.

Or. en

Indokolás

Az értékelést már most is független szakértők végzik, amennyiben szükséges és a körülmények 
megkívánják. Nem szükséges minden eszköz tekintetében a független értékelés, viszont a 
100%-ban független értékelés megkövetelése növelni fogja az alapok költségeit és csökkenti a 
befektetők hozamát.

Módosítás 707
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK biztosítja, hogy az általa 
kezelt minden egyes ABA számára 
kijelöljenek egy, az ABAK-tól független
értékbecslőt az ABA által megszerzett 
eszközök értékének, valamint az ABA 

1. Az ABAK biztosítja, hogy az általa 
kezelt minden egyes ABA számára 
kijelöljenek egy értékbecslőt az ABA által 
megszerzett eszközök értékének, valamint 
az ABA részvényei és befektetési jegyei 
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részvényei és befektetési jegyei értékének 
megállapítására.

értékének megállapítására.

Or. en

Módosítás 708
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK biztosítja, hogy az általa 
kezelt minden egyes ABA számára 
kijelöljenek egy, az ABAK-tól független 
értékbecslőt az ABA által megszerzett 
eszközök értékének, valamint az ABA 
részvényei és befektetési jegyei értékének 
megállapítására.

1. Az ABAK biztosítja szükség szerint az 
értékelési és portfoliókezelési feladat
egymástól független működését, 
figyelemmel az általa kezelt minden egyes 
ABA jellegére, méretére és 
összetettségére.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az is lehetséges, hogy az értékelést maga az ABAK végezze el.

Módosítás 709
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK biztosítja, hogy az általa 
kezelt minden egyes ABA számára 
kijelöljenek egy, az ABAK-tól független 
értékbecslőt az ABA által megszerzett 
eszközök értékének, valamint az ABA 
részvényei és befektetési jegyei értékének 
megállapítására.

1. Az ABAK szükség szerint biztosítja az 
értékelési és portfoliókezelési feladatok
egymástól független működését, 
figyelemmel az általa kezelt minden egyes 
ABA jellegére, nagyságrendjére és 
összetettségére.

Or. en
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Indokolás

Lásd a 2009. december 15-i felülvizsgált elnökségi kompromisszumos javaslat 16. cikkét. 

Módosítás 710
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK biztosítja, hogy az általa 
kezelt minden egyes ABA számára 
kijelöljenek egy, az ABAK-tól független 
értékbecslőt az ABA által megszerzett 
eszközök értékének, valamint az ABA 
részvényei és befektetési jegyei értékének 
megállapítására.

1. Az ABAK szükség szerint biztosítja az 
értékelési és portfoliókezelési funkciók 
funkcionális függetlenségét, figyelemmel
az általa kezelt minden egyes ABA 
jellegére, nagyságrendjére és 
összetettségére.

Or. en

Indokolás

A független értékbecslőre vonatkozó követelmény költséges és szükségtelen, mivel a legtöbb 
esetben az ABAK ismeri legjobban az alap eszközeit. Az ABAK felelőssége az értékelési és 
portfóliókezelési funkciók funkcionális függetlenségének biztosítása, figyelemmel az általa 
kezelt minden egyes ABA jellegére, nagyságrendjére és összetettségére.

Módosítás 711
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK biztosítja, hogy az általa 
kezelt minden egyes ABA számára 
kijelöljenek egy, az ABAK-tól független 
értékbecslőt az ABA által megszerzett 
eszközök értékének, valamint az ABA 
részvényei és befektetési jegyei értékének 
megállapítására.

1. Az ABAK szükség szerint biztosítja az 
értékelési és portfoliókezelési funkciók 
funkcionális függetlenségét, figyelemmel
az általa kezelt minden egyes ABA 
jellegére, nagyságrendjére és 
összetettségére.
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Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az is lehetséges, hogy az értékelést maga az ABAK végezze el.

Módosítás 712
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK biztosítja, hogy az általa 
kezelt minden egyes ABA számára 
kijelöljenek egy, az ABAK-tól független 
értékbecslőt az ABA által megszerzett 
eszközök értékének, valamint az ABA 
részvényei és befektetési jegyei értékének
megállapítására.

1. Az ABAK biztosítja, hogy az általa 
kezelt minden egyes ABA esetében 
egységes megközelítés alapján és 
funkcionálisan független módon 
értékeljék az ABA által megszerzett 
eszközök értékének, valamint az ABA 
részvényei és befektetési jegyei értékét. A 
kijelölt harmadik személyek biztosítják e 
funkciók függetlenségét.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 713
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK biztosítja, hogy az általa 
kezelt minden egyes ABA számára 
kijelöljenek egy, az ABAK-tól független 
értékbecslőt az ABA által megszerzett 

1. Az ABAK biztosítja, hogy amennyiben 
ellátja az értékelési funkciót az általa 
kezelt ABA számára, az értékelő funkció a 
befektetéskezelői funkciótól elkülönülten 
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eszközök értékének, valamint az ABA 
részvényei és befektetési jegyei értékének 
megállapítására.

működjön. Az értékelő funkciók ellátására 
kijelölt harmadik személyek is biztosítják e 
funkciók függetlenségét.

Or. en

Indokolás

Az „értékelés” az alap által tartott eszközök, illetve magának az alapnak az értékére 
vonatkozik. Az alapértékelés szabályozási keretrendszerének figyelembe kell vennie az 
értékelés ezen eltérő szintjeit. Az eszközök értékelésére vonatkozó követelmények jelentősen 
eltérnek a szóban forgó eszközök jellege szerint, ami az adott jegyzés szerint árazott likvid 
eszközöktől az egyedi árazási eljárást igénylő nem likvid eszközökig terjed. A funkciót 
betöltheti maga az alapkezelő társaság vagy a letétkezelő.

Módosítás 714
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK biztosítja, hogy az általa 
kezelt minden egyes ABA számára 
kijelöljenek egy, az ABAK-tól független 
értékbecslőt az ABA által megszerzett 
eszközök értékének, valamint az ABA 
részvényei és befektetési jegyei értékének 
megállapítására.

1. Az ABAK biztosítja, hogy az általa 
kezelt minden egyes ABA számára legyen
az ABAK-tól funkcionálisan független 
értékbecslő az ABA által megszerzett 
eszközök értékének, valamint az ABA 
részvényei és befektetési jegyei értékének 
megállapítására.

Or. en

Indokolás

Gyakorlati szempontból nem célravezető a független értékbecslő kijelölése. Funkcionális 
függetlenségük azonban követelmény. 
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Módosítás 715
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK biztosítja, hogy az általa 
kezelt minden egyes ABA számára 
kijelöljenek egy, az ABAK-tól független 
értékbecslőt az ABA által megszerzett 
eszközök értékének, valamint az ABA 
részvényei és befektetési jegyei értékének 
megállapítására.

1. Az ABAK biztosítja, hogy az általa 
kezelt minden egyes ABA számára 
kijelöljenek egy, az ABAK kezelői 
funkciójától független értékbecslőt az 
ABA által megszerzett eszközök értékének, 
valamint az ABA részvényei és befektetési 
jegyei értékének az ESMA által az egész 
EU-ra meghatározott értékelési 
iránymutatásnak megfelelően történő
megállapítására.

Az ABAK ebből a célból biztosítja az 
értékeléshez megfelelő felszereléssel 
rendelkező és az ESMA által tanúsított 
képesített értékbecslő kijelölését.

Or. en

Indokolás

 A megbízható és átlátható értékelés az egész EU-ra érvényes eljárásokat, valamint egységes 
minőségű független értékelést igényel. Az újonnan létrehozott Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság (ESMA) az értékelők tanúsításának elvégzésére, az értékelési 
iránymutatások megállapítására és végrehajtásuk figyelemmel kísérésére alkalmasnak 
tekintett intézmény.

Módosítás 716
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK biztosítja, hogy az általa 
kezelt minden egyes ABA számára 
kijelöljenek egy, az ABAK-tól független 
értékbecslőt az ABA által megszerzett 
eszközök értékének, valamint az ABA 

1. Az ABAK biztosítja, hogy az általa 
kezelt minden egyes ABA számára 
kijelöljenek egy, az ABAK kezelői 
funkciójától független értékbecslőt az 
ABA által megszerzett eszközök értékének, 
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részvényei és befektetési jegyei értékének 
megállapítására.

valamint az ABA részvényei és befektetési 
jegyei értékének az ESMA által az egész 
EU-ra meghatározott értékelési 
iránymutatásnak megfelelően történő
megállapítására.

Az ABAK ebből a célból biztosítja az 
értékeléshez megfelelő felszereléssel 
rendelkező és az ESMA által tanúsított 
képesített értékbecslő kijelölését.

Or. en

Módosítás 717
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK biztosítja, hogy amennyiben 
ellátja az értékelési funkciót az általa 
kezelt ABA számára, az értékelő funkció a 
befektetéskezelői funkciótól elkülönülten 
működjön. Az értékelő funkciók ellátására 
kijelölt harmadik személyek is biztosítják e 
funkciók függetlenségét.

Or. en

Indokolás

A független értékbecslőre vonatkozó követelmény költséges és szükségtelen, mivel a legtöbb 
esetben az ABAK ismeri legjobban az alap eszközeit. Az értékelő funkciónak azonban 
függetlennek kell lennie a befektetéskezelői funkcióktól. Egyes sajátos eszközök (például 
ingatlanok) esetében néhány tagállam független értékbecslő kijelölését követeli meg, akik 
felelősséget viselnek az eszközök értékeléséért, és e gyakorlatok nemzeti jognak megfelelően 
történő folytatását meg kell engedni.
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Módosítás 718
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékbecslő biztosítja, hogy az 
eszközök, részvények és befektetési jegyek 
értékelése legalább évente egyszer, 
valamint (ha ez gyakoribb) az ABA 
részvényei vagy befektetési jegyei 
kibocsátásakor vagy visszaváltásakor 
minden egyes alkalommal megtörténjen.

törölve

Or. en

Indokolás

Elégséges az, hogy a megfelelő értékelést csak az érdekelt feleknek kelljen megadni, ideértve 
különösen a befektetőket. Hivatalos és független értékbecslő kijelölése szükségtelen. Ez egy 
„elvi” alapú megközelítés, ami súlyos és megfelelő kötelezettségvállalás.

Módosítás 719
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékbecslő biztosítja, hogy az 
eszközök, részvények és befektetési jegyek 
értékelése legalább évente egyszer, 
valamint (ha ez gyakoribb) az ABA 
részvényei vagy befektetési jegyei 
kibocsátásakor vagy visszaváltásakor 
minden egyes alkalommal megtörténjen.

törölve

Or. en

Indokolás

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
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responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

Módosítás 720
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékbecslő biztosítja, hogy az 
eszközök, részvények és befektetési jegyek 
értékelése legalább évente egyszer, 
valamint (ha ez gyakoribb) az ABA 
részvényei vagy befektetési jegyei 
kibocsátásakor vagy visszaváltásakor 
minden egyes alkalommal megtörténjen.

törölve

Or. en

Indokolás

A magántőke-befektetési alapok befektetői visszaváltási jogokkal nem rendelkeznek. Az 
alapkezelőket nem a nem realizált befektetések valós értéke alapján díjazzák, hanem 
teljesítményüket a realizált haszonból való részesedéssel honorálják. A befektetőknek és az 
alapkezelőknek ki kell várniuk, hogy az alap realizálja az értéket (amikor is az érték már 
bizonyos). A magántőke-befektetési eszközök részletes alapkezelői és könyvvizsgálati szintű 
ismereteket igényelnek az értékelés elkészítése érdekében. Ez olyan többletköltség, amely a 
befektetőknek előnyt nem jelent.
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Módosítás 721
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékbecslő biztosítja, hogy az 
eszközök, részvények és befektetési jegyek 
értékelése legalább évente egyszer, 
valamint (ha ez gyakoribb) az ABA 
részvényei vagy befektetési jegyei
kibocsátásakor vagy visszaváltásakor 
minden egyes alkalommal megtörténjen.

Az ABAK biztosítja, hogy az általa kezelt 
minden egyes ABA számára megfelelő és 
következetes eljárásokat hozzanak létre 
abból a célból, hogy az ABA eszközeinek 
megfelelő értékelése elvégezhető, és 
részvényeinek vagy befektetési jegyeinek 
értéke kiszámítható, és adott esetben 
közzétehető legyen.

Or. en

Indokolás

A független értékbecslőre vonatkozó követelmény költséges és szükségtelen, mivel a legtöbb 
esetben az ABAK ismeri legjobban az alap eszközeit. Az ABAK felelőssége az értékelési és 
portfóliókezelési funkciók funkcionális függetlenségének biztosítása, figyelemmel az általa 
kezelt minden egyes ABA jellegére, nagyságrendjére és összetettségére.

Módosítás 722
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékbecslő biztosítja, hogy az 
eszközök, részvények és befektetési jegyek 
értékelése legalább évente egyszer, 
valamint (ha ez gyakoribb) az ABA
részvényei vagy befektetési jegyei 
kibocsátásakor vagy visszaváltásakor 
minden egyes alkalommal megtörténjen.

Az ABAK biztosítja, hogy az ABA 
eszközeit az alap által tartott mögöttes 
eszközök tekintetében megfelelő 
gyakorisággal értékeljék. Amennyiben az 
ABA ingatlanba fektetett, ezen eszközök 
sajátosságait figyelembe kell venni. Az 
ABAK azt is biztosítja, hogy az ABA
részvényeit vagy befektetési jegyeit 
minden alkalommal értékelni lehessen 
kibocsátás vagy visszaváltás lehetővé 
tétele érdekében.
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Or. en

Indokolás

Az értékelésre vonatkozó javaslatok végrehajtása nehézkes lenne és az nem minden esetben 
szükséges a jobb befektetővédelemhez. Különösen az a követelmény gyakran 
megvalósíthatatlan és szükségtelen, hogy az ABA minden kibocsátása vagy visszafizetése 
alkalmával elvégezzék az összes eszköz teljes körű értékelését. Az alapok egyes eszközei (pl. az 
ingatlanok) általában igen stabilak, így a napi értékelés teljesen eltúlzott lenne. A napi 
értékelés megvalósítása az ingatlanalapok tekintetében is lehetetlen, és semmiféle módon nem 
javítaná a befektetők védelmét. 

Módosítás 723
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékbecslő biztosítja, hogy az 
eszközök, részvények és befektetési jegyek 
értékelése legalább évente egyszer, 
valamint (ha ez gyakoribb) az ABA
részvényei vagy befektetési jegyei 
kibocsátásakor vagy visszaváltásakor 
minden egyes alkalommal megtörténjen.

Az ABAK biztosítja, hogy az ABA 
eszközeit az alap által tartott mögöttes 
eszközök tekintetében megfelelő 
gyakorisággal értékeljék. Amennyiben az 
ABA ingatlanba fektetett, ezen eszközök 
sajátosságait figyelembe kell venni. Az 
ABAK azt is biztosítja, hogy az ABA
részvényeit vagy befektetési jegyeit 
minden alkalommal értékelni lehessen 
kibocsátás vagy visszaváltás lehetővé 
tétele érdekében.

Or. en

Módosítás 724
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékbecslő biztosítja, hogy az 
eszközök, részvények és befektetési jegyek 
értékelése legalább évente egyszer, 

Az alkalmazott értékelési eljárások
biztosítják, hogy az eszközök, részvények 
vagy befektetési jegyek értékelése legalább 
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valamint (ha ez gyakoribb) az ABA 
részvényei vagy befektetési jegyei 
kibocsátásakor vagy visszaváltásakor 
minden egyes alkalommal megtörténjen.

évente egyszer megtörténjen. Ha az ABA 
nyílt végű, ezeket az értékeléseket olyan 
gyakorisággal is el kell végezni, ami 
helyénvaló az alap által tartott mögöttes 
eszközök sajátosságaira, illetve az alap 
kibocsátási és visszaváltási politikájára 
tekintettel.

Or. en

Indokolás

Lásd a 2009. december 15-i felülvizsgált elnökségi kompromisszumos javaslat 16. cikkét. 

Módosítás 725
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékbecslő biztosítja, hogy az 
eszközök, részvények és befektetési jegyek 
értékelése legalább évente egyszer, 
valamint (ha ez gyakoribb) az ABA 
részvényei vagy befektetési jegyei 
kibocsátásakor vagy visszaváltásakor 
minden egyes alkalommal megtörténjen.

Az alkalmazott értékelési eljárások
biztosítják, hogy az eszközök, részvények 
vagy befektetési jegyek értékelése legalább 
évente egyszer megtörténjen. Ha az ABA 
nyílt végű, ezeket az értékeléseket olyan 
gyakorisággal is el kell végezni, ami 
helyénvaló az alap által tartott mögöttes 
eszközök sajátosságaira, illetve az alap 
kibocsátási és visszaváltási politikájára 
tekintettel.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az is lehetséges, hogy az értékelést maga az ABAK végezze el.
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Módosítás 726
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékbecslő biztosítja, hogy az 
eszközök, részvények és befektetési jegyek 
értékelése legalább évente egyszer, 
valamint (ha ez gyakoribb) az ABA 
részvényei vagy befektetési jegyei 
kibocsátásakor vagy visszaváltásakor 
minden egyes alkalommal megtörténjen.

Az alkalmazott értékelési eljárások
biztosítják, hogy az eszközök, és a
részvények vagy befektetési jegyek 
értékelése legalább évente egyszer 
megtörténjen. Ha az ABA nyílt végű, 
ezeket az értékeléseket olyan 
gyakorisággal is el kell végezni, ami 
helyénvaló az alap által tartott mögöttes 
eszközök sajátosságaira, illetve az alap 
kibocsátási és visszaváltási politikájára 
tekintettel. 

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az is lehetséges, hogy az értékelést maga az ABAK végezze el.

Módosítás 727
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékbecslő biztosítja, hogy az 
eszközök, részvények és befektetési jegyek 
értékelése legalább évente egyszer, 
valamint (ha ez gyakoribb) az ABA 
részvényei vagy befektetési jegyei 
kibocsátásakor vagy visszaváltásakor 
minden egyes alkalommal megtörténjen.

Az alkalmazott értékelési eljárások
biztosítják, hogy az eszközök, részvények 
és befektetési jegyek értékelése legalább 
évente egyszer, valamint (ha ez gyakoribb) 
az ABA részvényei vagy befektetési jegyei 
kibocsátásakor vagy visszaváltásakor 
minden egyes alkalommal megtörténjen, ez 
utóbbi esetben csak akkor, ha a 
részvények vagy befektetési jegyek 
kibocsátása az egy befektetési jegyre vagy 
részvényre jutó nettó eszközértékre 
hivatkozással történik.
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Or. en

Indokolás

A zárt végű ABA időről időre kibocsáthat vagy visszavásárolhat részvényeket. Ha azonban ezt 
teszi, erre rendszerint az aktuális piaci áron kerül sor. Ilyen esetekben nincsen szükség az 
ABA eszközeinek értékelésére. Az értékelésnek azokra az esetekre kell korlátozódnia, amikor a 
kibocsátás vagy visszaváltás a nettó eszközértékhez közvetlenül kapcsolódó áron történik.

Módosítás 728
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékbecslő biztosítja, hogy az 
eszközök, részvények és befektetési jegyek 
értékelése legalább évente egyszer, 
valamint (ha ez gyakoribb) az ABA 
részvényei vagy befektetési jegyei 
kibocsátásakor vagy visszaváltásakor 
minden egyes alkalommal megtörténjen.

Az értékbecslő biztosítja, hogy az 
eszközök, részvények és befektetési jegyek 
értékelése legalább évente egyszer, 
valamint (ha ez gyakoribb) az ABA 
részvényei vagy befektetési jegyei 
kibocsátásakor vagy visszaváltásakor, 
illetve alapkezelői díjak kifizetésekor (ha 
ezek alapját részben vagy egészében az 
eszközök értéke adja) minden egyes 
alkalommal megtörténjen.

Or. en

Indokolás

A befektetővédelem megköveteli a kellő gyakoriságú értékelést, különösen olyan helyzetekben, 
amikor a részvények és befektetési jegyek kibocsátása vagy visszaváltása nem gyakori.

Módosítás 729
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékbecslő biztosítja, hogy az 
eszközök, részvények és befektetési jegyek

Az ABAK biztosítja, hogy az általa kezelt 
ABA eszközeinek értékelése megfelelő 
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értékelése legalább évente egyszer, 
valamint (ha ez gyakoribb) az ABA
részvényei vagy befektetési jegyei
kibocsátásakor vagy visszaváltásakor 
minden egyes alkalommal megtörténjen.

gyakorisággal és legalább évente egyszer, 
valamint az ABA részvényeinek vagy 
befektetési jegyeinek értékelése azok
kibocsátásakor vagy visszaváltásakor 
minden egyes alkalommal megtörténjen.

Or. en

Indokolás

A független értékbecslőre vonatkozó követelmény költséges és szükségtelen, mivel a legtöbb 
esetben az ABAK ismeri legjobban az alap eszközeit. Az értékelő funkciónak azonban 
függetlennek kell lennie a befektetéskezelői funkcióktól. Egyes sajátos eszközök (például 
ingatlanok) esetében néhány tagállam független értékbecslő kijelölését követeli meg, akik 
felelősséget viselnek az eszközök értékeléséért, és e gyakorlatok nemzeti jognak megfelelően 
történő folytatását meg kell engedni.

Módosítás 730
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékbecslő biztosítja, hogy az
eszközök, részvények és befektetési jegyek 
értékelése legalább évente egyszer, 
valamint (ha ez gyakoribb) az ABA 
részvényei vagy befektetési jegyei 
kibocsátásakor vagy visszaváltásakor 
minden egyes alkalommal megtörténjen.

Az eszközök, részvények és befektetési 
jegyek értékelésének megfelelő 
gyakorisággal és legalább évente egyszer, 
valamint az ABA részvényei vagy 
befektetési jegyei esetleges kibocsátásakor 
vagy visszaváltásakor minden egyes 
alkalommal meg kell történnie.

Or. en

Indokolás

Mindaddig, amíg az értékelési folyamat funkcionálisan független a portfoliókezeléstől, nem 
kell megkövetelni külső értékbecslő kinevezését. Az értékbecslő szerepénél sokkal fontosabb a 
használt módszertan megbízhatósága, ezért ezt közzé kell tenni, különösen az értékelési 
nehézségeket támasztó eszközök tekintetében.
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Módosítás 731
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékbecslő biztosítja, hogy az 
eszközök, részvények és befektetési jegyek
értékelése legalább évente egyszer, 
valamint (ha ez gyakoribb) az ABA 
részvényei vagy befektetési jegyei 
kibocsátásakor vagy visszaváltásakor 
minden egyes alkalommal megtörténjen.

2. Az ABAK biztosítja, hogy az általa 
kezelt ABA eszközeinek értékelése 
megfelelő gyakorisággal és legalább 
évente egyszer, valamint az ABA 
részvényeinek vagy befektetési jegyeinek
értékelése azok kibocsátásakor vagy 
visszaváltásakor minden egyes alkalommal
megtörténjen.

Or. en

Indokolás

Az „értékelés” az alap által tartott eszközök, illetve magának az alapnak az értékére 
vonatkozik. Az alapértékelés szabályozási keretrendszerének figyelembe kell vennie az 
értékelés ezen eltérő szintjeit. Az eszközök értékelésére vonatkozó követelmények jelentősen 
eltérnek a szóban forgó eszközök jellege szerint, ami az adott jegyzés szerint árazott likvid 
eszközöktől az egyedi árazási eljárást igénylő nem likvid eszközökig terjed. A funkciót 
betöltheti maga az alapkezelő társaság vagy a letétkezelő.

Módosítás 732
Jean-Paul Gauzès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ABA magántőke-
befektetési alap, az időszaki értékelés 
választható. Az értékelés elvégzése 
gyakoriságának meg kell felelnie a az 
ABA szabályainak, ideértve a részvények 
vagy befektetési jegyek kibocsátásakor 
minden egyes alkalommal történő 
értékelést.

Or. en
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Módosítás 733
Jean-Paul Gauzès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az ABAK felel az ABA eszközeinek 
megfelelő értékeléséért, valamint az ABA 
nettó eszközértékének kiszámításáért és a 
nettó eszközérték közzétételéért. Az ABAK 
felelősségét nem érinti az a tény, hogy az 
ABA értékelésével kapcsolatos bármely 
feladatát harmadik személyre bízta.
Függetlenül attól, hogy az értékelést az 
ABAK vagy külső értékbecslő végezte-e, 
az ABA letétkezelője felügyel és 
figyelemmel kísér minden értékelést.

Or. en

Módosítás 734
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az ABAK felelős az ABA eszközeinek 
megfelelő értékeléséért, valamint az ABA 
nettó eszközértékének kiszámításáért. Ezt 
a felelősséget az ilyen funkciók harmadik 
félre történő átruházása nem befolyásolja.
Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
engedélyezhetik, hogy néhány vagy 
valamennyi értékelő funkciót és a 
felelősséget harmadik személyre lehessen 
ruházni, az ABA székhelye szerint 
tagállam nemzeti jogának megfelelően.

Or. en
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Indokolás

Az értékelő funkciókért az ABAK felel, kivéve, ha a tagállam engedélyezi, hogy néhány vagy 
valamennyi értékelő funkciót harmadik személyre lehessen ruházni. Ez megfelel az ÁÉKBV-
irányelvnek és az ABA-k jelenlegi gyakorlatának.

Módosítás 735
Othmar Karas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az ABAK és a letétkezelő egyaránt 
biztosítja, hogy az ABA eszközeit 
megfelelően értékeljék és a nettó 
eszközértéket helytállóan számítsák ki.

Or. en

Indokolás

Az ABA nettó eszközértéke kulcsinformáció valamennyi befektető, az ABAK és a letétkezelő 
számára is. A helytálló nettó eszközérték befektetőknek történő megadása érdekében 
megfelelő együttműködésnek kell lennie az ABAK és a letétkezelő között, illetve e folyamat 
tekintetében mindkettőjüknek hatékony ellenőrzéssel kell rendelkezniük.

Módosítás 736
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az ABAK felelős az ABA eszközeinek 
megfelelő értékeléséért, valamint az ABA 
nettó eszközértékének kiszámításáért. Ezt 
a felelősséget az ilyen funkciók harmadik 
félre történő átruházása nem befolyásolja.

Or. en



AM\805037HU.doc 25/174 PE439.132v01-00

HU

Módosítás 737
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az ABAK felelős az ABA eszközeinek 
megfelelő értékeléséért, valamint az ABA 
nettó eszközértékének kiszámításáért. Ezt 
a felelősséget az ilyen funkciók harmadik 
félre történő átruházása nem befolyásolja.

Or. en

Módosítás 738
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ABAK biztosítja, hogy az értékbecslő 
megfelelő és következetes eljárásokkal 
rendelkezzen az ABA eszközeinek a 
meglévő hatályos értékelési standardokkal 
és szabályokkal összhangban történő 
értékeléséhez, az ABA részvényei vagy 
befektetési jegyei nettó eszközértékének 
megállapítása érdekében.

törölve

Or. en

Indokolás

Az (1) bekezdéshez fűzött módosítás következménye. A független értékbecslő nem ésszerű a 
magántőke-befektetési alapok tekintetében, amelyeknél az értékelés pénzbeli 
következményekkel nem jár. A befektetőknek és az alapkezelőknek ki kell várniuk, hogy az 
alap realizálja az értéket (amikor is az érték már bizonyos). A magántőke-befektetési eszközök 
részletes alapkezelői és könyvvizsgálati szintű ismereteket igényelnek az értékelés elkészítése 
érdekében. Ez olyan többletköltség, amely a befektetőknek előnyt nem jelent.
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Módosítás 739
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ABAK biztosítja, hogy az értékbecslő 
megfelelő és következetes eljárásokkal 
rendelkezzen az ABA eszközeinek a 
meglévő hatályos értékelési standardokkal 
és szabályokkal összhangban történő 
értékeléséhez, az ABA részvényei vagy 
befektetési jegyei nettó eszközértékének 
megállapítása érdekében.

törölve

Or. en

Indokolás

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step.Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing.We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.
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Módosítás 740
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ABAK biztosítja, hogy az értékbecslő 
megfelelő és következetes eljárásokkal 
rendelkezzen az ABA eszközeinek a 
meglévő hatályos értékelési standardokkal 
és szabályokkal összhangban történő 
értékeléséhez, az ABA részvényei vagy 
befektetési jegyei nettó eszközértékének 
megállapítása érdekében.

törölve

Or. en

Indokolás

A törlés oka, hogy ez szerepel a 16. cikk (1) bekezdésének a) pontjához (új) fűzött 
módosításban.

Módosítás 741
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ABAK biztosítja, hogy az 
értékbecslő megfelelő és következetes 
eljárásokkal rendelkezzen az ABA 
eszközeinek a meglévő hatályos értékelési 
standardokkal és szabályokkal 
összhangban történő értékeléséhez, az 
ABA részvényei vagy befektetési jegyei 
nettó eszközértékének megállapítása 
érdekében.

2. Az ABAK biztosítja, hogy minden 
egyes ABA közzétegyen az ABA 
eszközeinek megfelelő és az általánosan 
elfogadott számviteli standardokkal, 
értékelési standardokkal és szabályokkal 
összhangban lévő értékelés-módszertani 
feltételeket vagy számviteli politikát az 
ABA részvényei vagy befektetési jegyei 
nettó eszközértékének tisztességes 
meghatározása érdekében.

Or. en
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Indokolás

Szükségtelen a tőzsdén forgalmazott ABA-k részvényeinek vagy befektetési jegyeinek 
tekintetében a független értékelés követelménye, mivel ezek értékét a piac határozza meg. A 
külső értékbecslő kijelölése nem szükséges, ha az ABA eszközeivel nyilvános piacokon 
kereskednek, és nem kell annak kötelezőnek lennie a tőzsdén nem jegyzett eszközök esetében 
sem, ha a biztosítékok vannak az értékelő és portfoliókezelő funkció közötti függetlenségre és 
adott esetben külső könyvvizsgáló általi független ellenőrzésre.

Módosítás 742
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ABAK biztosítja, hogy az 
értékbecslő megfelelő és következetes 
eljárásokkal rendelkezzen az ABA 
eszközeinek a meglévő hatályos értékelési 
standardokkal és szabályokkal 
összhangban történő értékeléséhez, az 
ABA részvényei vagy befektetési jegyei 
nettó eszközértékének megállapítása 
érdekében. 

2. Az ABAK biztosítja, hogy megfelelő és 
következetes eljárások legyenek 
érvényben az ABA eszközeinek a meglévő 
hatályos értékelési standardokkal és 
szabályokkal összhangban történő 
értékeléséhez, az ABA részvényei vagy 
befektetési jegyei nettó eszközértékének 
megállapítása érdekében. Az eszközök 
értékeléséért vagy az ABA nettó 
eszközértékének kiszámításáért való 
felelősség az ABAK-ot terheli, és ezt nem 
befolyásolja e funkciók harmadik 
személyre történő átruházása.

Or. en

Módosítás 743
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ABAK biztosítja, hogy az értékbecslő 
megfelelő és következetes eljárásokkal 
rendelkezzen az ABA eszközeinek a 
meglévő hatályos értékelési standardokkal 

2. Az alkalmazott értékelési eljárások
biztosítják, hogy az eszközök, és a 
részvények vagy befektetési jegyek 
értékelése legalább évente egyszer
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és szabályokkal összhangban történő 
értékeléséhez, az ABA részvényei vagy 
befektetési jegyei nettó eszközértékének 
megállapítása érdekében.

megtörténjen. Ha az ABA nyílt végű, 
ezeket az értékeléseket olyan 
gyakorisággal is el kell végezni, ami 
helyénvaló az alap által tartott mögöttes 
eszközök sajátosságaira, illetve az alap 
kibocsátási és visszaváltási politikájára 
tekintettel.
Amennyiben az ABAK külső értékbecslőt 
vesz igénybe, képesnek kell lennie annak 
igazolására, hogy ez a harmadik személy 
szakképzett és képes a szóban forgó 
funkciók ellátására, hogy kiválasztása 
megfelelő körültekintéssel történt, illetve 
hogy az ABAK helyzetéből eredően képes 
a külső értékbecslő tevékenységének 
bármikor történő ellenőrzésére. A külső 
értékbecslő igénybevétele nem 
akadályozhatja az ABAK által gyakorolt 
felügyelet hatékonyságát, és különösen
nem akadályozhatja az ABAK-ot abban, 
hogy a befektetők érdekeiben járjon el, 
illetve a befektetők érdekeinek 
megfelelően kezelje az ABA-t. 
Amennyiben külső értékbecslőt nem 
vesznek igénybe, a székhely szerinti 
tagállam illetékes hatóságai előírhatják az 
ABAK számára, hogy értékelési eljárásait 
és / vagy értékeléseit külső értékbecslővel 
vagy adott esetben könyvvizsgálóval 
ellenőriztesse. A székhely szerinti tagállam 
azt is előírhatja, hogy a letétkezelő 
vizsgálja felül az összes értékelést, 
függetlenül attól, hogy azt az ABAK vagy 
külső értékbecslő készítette.

Or. en

Módosítás 744
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ABAK biztosítja, hogy az 2. Az ABAK biztosítja, hogy az általa 
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értékbecslő megfelelő és következetes
eljárásokkal rendelkezzen az ABA 
eszközeinek a meglévő hatályos értékelési 
standardokkal és szabályokkal 
összhangban történő értékeléséhez, az 
ABA részvényei vagy befektetési jegyei 
nettó eszközértékének megállapítása 
érdekében.

kezelt minden egyes ABA számára 
megfelelő és következetes eljárásokat 
hozzanak létre abból a célból, hogy az 
ABA eszközeinek megfelelő értékelése 
elvégezhető, és részvényeinek vagy 
befektetési jegyeinek értéke kiszámítható, 
és adott esetben közzétehető legyen.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az is lehetséges, hogy az értékelést maga az ABAK végezze.

Módosítás 745
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ABAK biztosítja, hogy az 
értékbecslő megfelelő és következetes
eljárásokkal rendelkezzen az ABA 
eszközeinek a meglévő hatályos értékelési 
standardokkal és szabályokkal 
összhangban történő értékeléséhez, az 
ABA részvényei vagy befektetési jegyei
nettó eszközértékének megállapítása 
érdekében.

2. Az ABAK biztosítja, hogy az általa 
kezelt minden egyes ABA számára 
megfelelő és következetes eljárásokat 
hozzanak létre az ABA eszközei megfelelő 
értékelésének elvégzésére, valamint az 
ABA részvényei és befektetési jegyei 
értékének a meglévő hatályos értékelési 
standardoknak és szabályoknak megfelelő 
kiszámítására.

Or. en

Indokolás

Az „értékelés” az alap által tartott eszközök, illetve magának az alapnak az értékére 
vonatkozik. Az alapértékelés szabályozási keretrendszerének figyelembe kell vennie az 
értékelés ezen eltérő szintjeit. Az eszközök értékelésére vonatkozó követelmények jelentősen 
eltérnek a szóban forgó eszközök jellege szerint, ami az adott jegyzés szerint árazott likvid 
eszközöktől az egyedi árazási eljárást igénylő nem likvid eszközökig terjed. A funkciót 
betöltheti maga az alapkezelő társaság vagy a letétkezelő.
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Módosítás 746
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ABAK biztosítja, hogy az 
értékbecslő megfelelő és következetes 
eljárásokkal rendelkezzen az ABA 
eszközeinek a meglévő hatályos értékelési 
standardokkal és szabályokkal 
összhangban történő értékeléséhez, az 
ABA részvényei vagy befektetési jegyei 
nettó eszközértékének megállapítása 
érdekében.

1. Az ABAK biztosítja, hogy az általa 
kezelt minden egyes ABA számára 
megfelelő és következetes eljárásokat 
hozzanak létre abból a célból, hogy az 
ABA eszközeinek megfelelő értékelése 
elvégezhető, és az ABA részvényeinek 
vagy befektetési jegyeinek értéke 
kiszámítható, és adott esetben közzétehető 
legyen.

Or. en

Indokolás

Lásd a 2009. december 15-i felülvizsgált elnökségi kompromisszumos javaslat 16. cikkét. 

Módosítás 747
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ABAK biztosítja, hogy az 
értékbecslő megfelelő és következetes 
eljárásokkal rendelkezzen az ABA 
eszközeinek a meglévő hatályos értékelési 
standardokkal és szabályokkal 
összhangban történő értékeléséhez, az 
ABA részvényei vagy befektetési jegyei 
nettó eszközértékének megállapítása 
érdekében.

Az ABAK biztosítja, hogy az általa kezelt 
minden egyes ABA számára megfelelő és 
következetes eljárásokat hozzanak létre 
abból a célból, hogy az ABA eszközeinek 
megfelelő értékelése elvégezhető, és az 
ABA részvényeinek vagy befektetési 
jegyeinek értéke kiszámítható, és adott 
esetben közzétehető legyen.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az is lehetséges, hogy az értékelést maga az ABAK végezze.
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Módosítás 748
Wolf Klinz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ABAK az értékeléshez 
harmadik személyt vesz igénybe, képesnek 
kell lennie annak igazolására, hogy ez a 
harmadik személy szakképzett és képes a 
szóban forgó funkciók elvégzésére, hogy 
kiválasztása megfelelő körültekintéssel 
történt, illetve hogy az ABAK helyzetéből 
eredően képes e harmadik személy 
tevékenységének bármikor történő 
ellenőrzésére.

Or. en

Módosítás 749
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdéstől eltérve a tagállamok 
megengedhetik az értékelő funkció és az 
értékeléssel kapcsolatos felelősség 
harmadik személyre történő átruházását 
az ABA székhelye szerinti nemzeti jognak 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az egyes tagállami jogok különleges rendelkezéseinek figyelembevétele.
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Módosítás 750
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 1 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK rendszeresen közzéteszi a nem 
likvid eszközök értékeléséhez használt 
módszertant, és azt, hogy az értékelést az 
ABAK végezte-e, vagy azt harmadik 
személyre bízta.

Or. en

Indokolás

Az értékbecslő szerepénél sokkal fontosabb a használt módszertan megbízhatósága, ezért ezt 
közzé kell tenni, különösen az értékelési nehézségeket támasztó eszközök tekintetében.

Módosítás 751
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Amennyiben az ABAK külső 
értékbecslőt vesz igénybe, képesnek kell 
lennie annak igazolására, hogy ez a 
harmadik személy szakképzett és képes a 
szóban forgó funkciók ellátására, hogy 
kiválasztása megfelelő körültekintéssel 
történt, illetve hogy az ABAK helyzetéből 
eredően képes a külső értékbecslő 
tevékenységének bármikor történő 
ellenőrzésére. A külső értékbecslő 
igénybevétele nem akadályozhatja az 
ABAK által gyakorolt felügyelet 
hatékonyságát, és különösen nem 
akadályozhatja az ABAK-ot abban, hogy a 
befektetők érdekeiben járjon el, illetve a 
befektetők érdekeinek megfelelően kezelje 
az ABA-t.
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Amennyiben külső értékbecslőt nem 
vesznek igénybe, a székhely szerinti 
tagállam illetékes hatóságai előírhatják az 
ABAK számára, hogy értékelési eljárásait 
és / vagy értékeléseit külső értékbecslővel 
vagy adott esetben könyvvizsgálóval 
ellenőriztesse. A székhely szerinti tagállam 
azt is előírhatja, hogy a letétkezelő 
vizsgálja felül az összes értékelést, 
függetlenül attól, hogy azt az ABAK vagy 
külső értékbecslő készítette.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az is lehetséges, hogy az értékelést maga az ABAK végezze.

Módosítás 752
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Amennyiben az ABAK külső 
értékbecslőt vesz igénybe, képesnek kell 
lennie annak igazolására, hogy ez a 
harmadik személy szakképzett és képes a 
szóban forgó funkciók ellátására, hogy 
kiválasztása megfelelő körültekintéssel 
történt, illetve hogy az ABAK helyzetéből 
eredően képes a külső értékbecslő 
tevékenységének bármikor történő 
ellenőrzésére. A külső értékbecslő 
igénybevétele nem akadályozhatja az 
ABAK által gyakorolt felügyelet 
hatékonyságát, és különösen nem 
akadályozhatja az ABAK-ot abban, hogy a 
befektetők érdekeiben járjon el, illetve a 
befektetők érdekeinek megfelelően kezelje 
az ABA-t.
Amennyiben külső értékbecslőt nem 
vesznek igénybe, a székhely szerinti 
tagállam illetékes hatóságai előírhatják az 
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ABAK számára, hogy értékelési eljárásait 
és / vagy értékeléseit külső értékbecslővel 
vagy adott esetben könyvvizsgálóval 
ellenőriztesse. A székhely szerinti tagállam 
azt is előírhatja, hogy a letétkezelő 
vizsgálja felül az összes értékelést, 
függetlenül attól, hogy azt az ABAK vagy 
külső értékbecslő készítette.

Or. en

Indokolás

Lásd a 2009. december 15-i felülvizsgált elnökségi kompromisszumos javaslat 16. cikkét. 

Módosítás 753
Burkhard Balz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Amennyiben az ABAK külső 
értékbecslőt vesz igénybe, képesnek kell 
lennie annak igazolására, hogy ez a 
harmadik személy szakképzett és képes a 
szóban forgó funkciók ellátására, hogy 
kiválasztása megfelelő körültekintéssel 
történt, illetve hogy az ABAK helyzetéből 
eredően képes a külső értékbecslő 
tevékenységének bármikor történő 
ellenőrzésére. A külső értékbecslő 
igénybevétele nem akadályozhatja az 
ABAK által gyakorolt felügyelet 
hatékonyságát, és különösen nem 
akadályozhatja az ABAK-ot abban, hogy a 
befektetők érdekeiben járjon el, illetve a 
befektetők érdekeinek megfelelően kezelje 
az ABA-t.
Amennyiben külső értékbecslőt nem 
vesznek igénybe, a székhely szerinti 
tagállam illetékes hatóságai előírhatják az 
ABAK számára, hogy értékelési eljárásait 
és / vagy értékeléseit külső értékbecslővel 
vagy adott esetben könyvvizsgálóval 
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ellenőriztesse. A székhely szerinti tagállam 
azt is előírhatja, hogy a letétkezelő 
vizsgálja felül az összes értékelést, 
függetlenül attól, hogy azt az ABAK vagy 
külső értékbecslő készítette.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az is lehetséges, hogy az értékelést maga az ABAK végezze.

Módosítás 754
Othmar Karas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az ABAK felelős az ABA eszközeinek 
megfelelő értékeléséért, valamint az ABA 
nettó eszközértékének kiszámításáért. Ezt 
a felelősséget az ilyen funkciók harmadik 
félre történő átruházása nem befolyásolja.
Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
engedélyezhetik, hogy az ABAK néhány 
vagy valamennyi értékelő funkciót és az 
azért való felelősséget harmadik személyre 
ruházhassa, az ABA székhelye szerint 
tagállam nemzeti jogának megfelelően.

Or. en

Indokolás

Az „értékelés” az alap által tartott eszközök, illetve magának az alapnak az értékére 
vonatkozik. Az alapértékelés szabályozási keretrendszerének figyelembe kell vennie az 
értékelés ezen eltérő szintjeit. Az eszközök értékelésére vonatkozó követelmények jelentősen 
eltérnek a szóban forgó eszközök jellege szerint, ami az adott jegyzés szerint árazott likvid 
eszközöktől az egyedi árazási eljárást igénylő nem likvid eszközökig terjed. A funkciót 
betöltheti maga az alapkezelő társaság vagy a letétkezelő.
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Módosítás 755
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az eszközök értékelése, valamint az 
ABA befektetési jegyenkénti vagy 
részvényenkénti nettó eszközértékének 
kiszámítása során alkalmazandó 
szabályokat az ABA székhelye szerinti
ország jogszabályai, vagy az ABA 
alapszabálya vagy alapító okirata írják
elő.

törölve

Or. en

Indokolás

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.  

Módosítás 756
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az eszközök értékelése, valamint az 
ABA befektetési jegyenkénti vagy 

törölve
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részvényenkénti nettó eszközértékének 
kiszámítása során alkalmazandó 
szabályokat az ABA székhelye szerinti 
ország jogszabályai, vagy az ABA 
alapszabálya vagy alapító okirata írják
elő.

Or. en

Indokolás

Az (1) bekezdéshez fűzött módosítás következménye. A független értékbecslő nem teremt 
hozzáadott értéket a magántőke-befektetési alapok esetében, amelyeknél visszaváltási jogok
nincsenek. Az alapkezelőket nem a nem realizált befektetések valós értéke alapján díjazzák. A 
befektetőknek és az alapkezelőknek ki kell várniuk, hogy az alap realizálja az értéket (amikor 
is az érték már bizonyos). A magántőke-befektetési eszközök részletes alapkezelői és 
könyvvizsgálati szintű ismereteket igényelnek az értékelés elkészítése érdekében. Ez olyan 
többletköltség, amely a befektetőknek előnyt nem jelent.

Módosítás 757
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az eszközök értékelése, valamint az 
ABA befektetési jegyenkénti vagy 
részvényenkénti nettó eszközértékének 
kiszámítása során alkalmazandó 
szabályokat az ABA székhelye szerinti
ország jogszabályai, vagy az ABA 
alapszabálya vagy alapító okirata írják elő.

3. Az eszközök értékelése, valamint az 
ABA befektetési jegyenkénti vagy 
részvényenkénti nettó eszközértékének 
kiszámítása során az Unióban elfogadott 
pénzügyi beszámolási standardok 
érvényesülnek, vagy ilyen standardok 
automatikusan érvényesülése hiányában 
az ABA székhelye szerinti tagállam
jogszabályai, vagy az ABA alapszabálya 
vagy alapító okirata írják elő azt, hogy 
ezeket a standardokat alkalmazni kell.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítására, hogy valamennyi ABA-ra egy adott időpontban az EU-ban mindenütt 
elfogadott pénzügyi beszámolási standardokban elfogadott, megfelelő értékelési elveket 
alkalmazzák, és ehhez ne legyen szükség a vonatkozó nemzeti jogszabályok vagy az ABA 
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alapszabálya módosításának bevárására, valamint hogy az általánosan elfogadott elvek 
valamennyi módosítása azok hatályba lépésétől érvényesüljön.

Módosítás 758
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az eszközök értékelése, valamint az 
ABA befektetési jegyenkénti vagy 
részvényenkénti nettó eszközértékének 
kiszámítása során alkalmazandó 
szabályokat az ABA székhelye szerinti 
ország jogszabályai, vagy az ABA 
alapszabálya vagy alapító okirata írják elő.

3. Az eszközök értékelése, valamint az 
ABA befektetési jegyenkénti vagy 
részvényenkénti nettó eszközértékének 
kiszámítása során alkalmazandó 
szabályokat az ABA székhelye szerinti 
tagállam jogszabályai, vagy az ABAK 
székhelye szerinti tagállam meglévő
vonatkozó értékelési standardjai – ideértve 
a hatóságok által kijelölt testületek által 
létrehozott vagy a nemzeti jog által 
elismert szabályozást – vagy az ABA 
alapszabálya vagy alapító okirata írják elő.

Or. en

Módosítás 759
Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az eszközök értékelése, valamint az 
ABA befektetési jegyenkénti vagy 
részvényenkénti nettó eszközértékének 
kiszámítása során alkalmazandó 
szabályokat az ABA székhelye szerinti 
ország jogszabályai, vagy az ABA 
alapszabálya vagy alapító okirata írják elő.

3. Az eszközök értékelése, valamint az 
ABA befektetési jegyenkénti vagy 
részvényenkénti nettó eszközértékének 
kiszámítása során alkalmazandó 
szabályokat az ABA székhelye szerinti 
tagállam jogszabályai, vagy az ABAK 
székhelye szerinti tagállam meglévő
vonatkozó értékelési standardjai – ideértve 
a hatóságok által kijelölt testületek által 
létrehozott vagy a nemzeti jog által 
elismert szabályozást – vagy az ABA 
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alapszabálya vagy alapító okirata írják elő.

Or. en

Indokolás

A tagállamok számára megfelelő eszközöket kell adni a különféle ABA-kra vonatkozó, létező 
értékelési standardok elismerésére. Ez a megközelítés hangsúlyozza az irányelvben a 
rugalmasság erősítésének szükségességét a fedezeti alapok, a magántőke-befektetési alapok, 
az ingatlanalapok, az árutőzsdei alapok és az infrastrukturális alapok különleges jellemzőinek 
figyelembevétele céljából. 

Módosítás 760
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az eszközök értékelése, valamint az 
ABA befektetési jegyenkénti vagy 
részvényenkénti nettó eszközértékének 
kiszámítása során alkalmazandó 
szabályokat az ABA székhelye szerinti 
ország jogszabályai, vagy az ABA 
alapszabálya vagy alapító okirata írják
elő.

3. Az eszközök értékelése, valamint az 
ABA befektetési jegyenkénti vagy 
részvényenkénti nettó eszközértékének 
kiszámítása során alkalmazandó 
standardok és szabályok alapját az 
általánosan elfogadott értékelési elvek 
képezik és azoknak meg kell felelniük az 
ABA székhelye szerinti tagállam
jogszabályaiban, vagy az ABA 
alapszabályában vagy alapító okiratában 
megállapított standardoknak és 
szabályoknak..

Or. en

Módosítás 761
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az eszközök értékelése, valamint az 
ABA befektetési jegyenkénti vagy 

3. Az eszközök értékelése, valamint az 
ABA befektetési jegyenkénti vagy 
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részvényenkénti nettó eszközértékének
kiszámítása során alkalmazandó 
szabályokat az ABA székhelye szerinti 
ország jogszabályai, vagy az ABA 
alapszabálya vagy alapító okirata írják elő.

részvényenkénti nettó eszközértékének 
kiszámítása során alkalmazandó 
szabályokat az ABA letelepedési helye
szerinti tagállam jogszabályai, és / vagy az 
ABA alapszabálya vagy alapító okirata 
írják elő.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az is lehetséges, hogy az értékelést maga az ABAK végezze.

Módosítás 762
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az eszközök értékelése, valamint az 
ABA befektetési jegyenkénti vagy 
részvényenkénti nettó eszközértékének 
kiszámítása során alkalmazandó 
szabályokat az ABA székhelye szerinti 
ország jogszabályai, vagy az ABA 
alapszabálya vagy alapító okirata írják elő.

3. Az eszközök értékelése, valamint az 
ABA befektetési jegyenkénti vagy 
részvényenkénti nettó eszközértékének 
kiszámítása során alkalmazandó 
szabályokat az ABA letelepedési helye
szerinti tagállam jogszabályai, és / vagy az 
ABA alapszabálya vagy alapító okirata 
írják elő.

Or. en

Indokolás

Lásd a 2009. december 15-i felülvizsgált elnökségi kompromisszumos javaslat 16. cikkét. 

Módosítás 763
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az eszközök értékelése, valamint az 3. Az eszközök értékelése, valamint az 
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ABA befektetési jegyenkénti vagy 
részvényenkénti nettó eszközértékének 
kiszámítása során alkalmazandó 
szabályokat az ABA székhelye szerinti 
ország jogszabályai, vagy az ABA 
alapszabálya vagy alapító okirata írják elő.

ABA befektetési jegyenkénti vagy 
részvényenkénti nettó eszközértékének 
kiszámítása során alkalmazandó 
szabályokat az ABA letelepedési helye
szerinti tagállam jogszabályai, és / vagy az 
ABA alapszabálya vagy alapító okirata 
írják elő.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az is lehetséges, hogy az értékelést maga az ABAK végezze.

Módosítás 764
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A belső irányítás alatt álló olyan ABA-k 
esetében azonban, amelyek részvényeit 
bevezették az Európai Unió valamely 
szabályozott piacára, az eszközök 
értékelésére, a beszámolók elkészítésére és 
általánosságban a többi átláthatósági 
követelményre vonatkozó szabályok 
megegyeznek az azon társaságokra 
vonatkozó szabályokkal, amelyek 
értékpapírjait szabályozott piacra 
bevezették.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata 16. cikkének (3) bekezdése azon kijelentése, hogy az ABA eszközei 
értékelési szabályait „az ABA székhelye szerinti ország jogszabályai … írják elő”, átsiklik 
azon belső irányítás alatt álló ABA-k felett, amelyeket bevezettek az Európai Unió valamely 
szabályozott piacára, azokkal ott kereskednek, és amelyekre az 1606/2002/EK rendeletnek 
megfelelően a nemzetközi számviteli és pénzügyi beszámolási standardok vonatkoznak. Ezekre 
a 2004/109/EK (átláthatóságról szóló) irányelv és annak összes végrehajtási intézkedése is 
alkalmazandó.
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Módosítás 765
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az eszközök értékelése elvégezhető 
más átlátható, alkalmas és arányos 
módon is, ha erről az ABA résztvevői 
között megállapodás született és az ABA 
betartja az összes következő feltételt:
a) az alap eszközei nem haladják meg a 
100 millió EUR küszöbértéket;
b) az ABAK portfóliója olyan ABA-kból 
áll, amelyek kezelt teljes eszközállománya 
nem haladja meg az 1 milliárd EUR-t; 
c) az ABAK portfoliója tőkeáttételt nem 
alkalmazó ABA-kból áll;
d) az ABAK portfoliója olyan ABA-kból 
áll, amelyek nem biztosítanak az egyes 
ABA-k létrehozásától számított öt éven 
belül gyakorolható visszaváltási jogokat;
d) az ABAK fenntartható befektetéseket 
hajt végre kisvállalkozásoknak vagy 
környezetvédelmi, illetve technológiai 
innovációs projekteknek történő kockázati 
vagy növekedési tőke nyújtása révén.

Or. en

Indokolás

A környezetbarátabb tudásalapú gazdaság felé elmozduláshoz szükség lesz a 
magánbefektetésekre. A túlzott igazgatási terhek ez ellen hathatnak vagy veszélyeztethetik az 
ilyen befektetéseket. 
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Módosítás 766
Pascal Canfin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A zárt végű ABA-k esetében a 
független értékelés nem kötelező.

Or. en

Indokolás

Az értékelés nem bír jelentőséggel a zárt végű alapok esetében, mivel azok értékét az alap 
felszámolásakor számítják ki.

Módosítás 767
Pascal Canfin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. Az ABAK marad felelős azért, hogy az 
ABA részvényeinek és befektetési 
jegyeinek értékét pontosan állapítsák meg.

Or. en

Indokolás

A befektetők az ABAK-kal szerződnek, amelynek viselnie kell a felelősséget az értékelés 
minőségéért.
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Módosítás 768
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el azon kritériumok részletesebb 
meghatározására, amelyek alapján egy 
értékbecslő az (1) bekezdés 
alkalmazásában függetlennek tekinthető.

törölve

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

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.  
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Módosítás 769
Marta Andreasen

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el azon kritériumok részletesebb 
meghatározására, amelyek alapján egy 
értékbecslő az (1) bekezdés 
alkalmazásában függetlennek tekinthető.

törölve

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

Az értékelést már most is független szakértők végzik, amennyiben az szükséges és a 
körülmények azt megkívánják. Nem szükséges minden eszköz tekintetében a független 
értékelés, viszont a 100%-ban független értékelés megkövetelése növelni fogja az alapok 
költségeit és csökkenti a befektetők hozamát.

Módosítás 770
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el azon kritériumok részletesebb 
meghatározására, amelyek alapján egy 
értékbecslő az (1) bekezdés 
alkalmazásában függetlennek tekinthető.

törölve

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

Or. en

Indokolás

Az (1) bekezdéshez fűzött módosítás következménye. A független értékbecslő nem teremt 
hozzáadott értéket a magántőke-befektetési alapok esetében, amelyeknél visszaváltási jogok 
nincsenek. Az alapkezelőket nem a nem realizált befektetések valós értéke alapján díjazzák. A 
befektetőknek és az alapkezelőknek ki kell várniuk, hogy az alap realizálja az értéket (amikor 
is az érték már bizonyos). A magántőke-befektetési eszközök részletes alapkezelői és 
könyvvizsgálati szintű ismereteket igényelnek az értékelés elkészítése érdekében. Ez olyan 
többletköltség, amely a befektetőknek előnyt nem jelent.

Módosítás 771
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el azon kritériumok részletesebb 
meghatározására, amelyek alapján egy 
értékbecslő az (1) bekezdés 
alkalmazásában függetlennek tekinthető.

törölve

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

Az „értékelés” az alap által tartott eszközök, illetve magának az alapnak az értékére 
vonatkozik. Az alapértékelés szabályozási keretrendszerének figyelembe kell vennie az 
értékelés ezen eltérő szintjeit. Az eszközök értékelésére vonatkozó követelmények jelentősen 
eltérnek a szóban forgó eszközök jellege szerint, ami az adott jegyzés szerint árazott likvid 
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eszközöktől az egyedi árazási eljárást igénylő nem likvid eszközökig terjed. A funkciót 
betöltheti maga az alapkezelő társaság vagy a letétkezelő.

Módosítás 772
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket
fogad el azon kritériumok részletesebb 
meghatározására, amelyek alapján egy 
értékbecslő az (1) bekezdés 
alkalmazásában függetlennek tekinthető.

4. A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el az ABA eszközei, illetve 
részvényei vagy befektetési jegyei 
megfelelő nettó értékelésére szolgáló 
eljárások kritériumainak részletesebb 
meghatározására. Az ilyen jogi aktusok 
határozzák meg a nyílt végű alapok által 
elvégzendő értékelés megfelelő 
gyakoriságát, figyelemmel az alap által 
tartott mögöttes eszközökre, valamint 
annak kibocsátási és visszaváltási 
politikájára. A Bizottság a 49a., 49b. és 
49c. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad azon 
feltételek részletesebb meghatározására, 
amikor külső ellenőrzésre van szükség.

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
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Módosítás 773
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el azon kritériumok részletesebb 
meghatározására, amelyek alapján egy 
értékbecslő az (1) bekezdés 
alkalmazásában függetlennek tekinthető.

4. A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el az ABA eszközei, illetve 
részvényei vagy befektetési jegyei 
megfelelő nettó értékelésére szolgáló 
eljárások kritériumainak, illetve az 
értékelő funkció funkcionális 
függetlensége megfelelő szintjének 
részletesebb meghatározására. Az ilyen jogi 
aktusok határozzák meg a nyílt végű 
alapok által elvégzendő értékelés 
megfelelő gyakoriságát, figyelemmel az 
alap által tartott mögöttes eszközökre, 
valamint annak kibocsátási és 
visszaváltási politikájára. A Bizottság a 
49a., 49b. és 49c. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad azon feltételek részletesebb 
meghatározására, amikor a (2) 
bekezdésben említett külső ellenőrzésre 
van szükség.

Or. en

Módosítás 774
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket
fogad el azon kritériumok részletesebb 
meghatározására, amelyek alapján egy 
értékbecslő az (1) bekezdés 
alkalmazásában függetlennek tekinthető.

4. A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el az ABA eszközei, illetve 
részvényei vagy befektetési jegyei 
megfelelő nettó értékelésére szolgáló 
eljárások kritériumainak, illetve az 
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értékelő funkció funkcionális 
függetlensége megfelelő szintjének 
részletesebb meghatározására. Az ilyen jogi 
aktusok határozzák meg a nyílt végű 
alapok által elvégzendő értékelés 
megfelelő gyakoriságát, figyelemmel az 
alap által tartott mögöttes eszközökre, 
valamint annak kibocsátási és 
visszaváltási politikájára. A Bizottság a 
49a., 49b. és 49c. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad azon feltételek részletesebb 
meghatározására, amikor a (2a) 
bekezdésben említett külső ellenőrzésre 
van szükség.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az is lehetséges, hogy az értékelést maga az ABAK végezze.

Módosítás 775
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el azon kritériumok részletesebb 
meghatározására, amelyek alapján egy 
értékbecslő az (1) bekezdés 
alkalmazásában függetlennek tekinthető.

4. A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el az ABA eszközei, illetve 
részvényei vagy befektetési jegyei 
megfelelő értékelésére szolgáló eljárások 
kritériumainak, illetve az értékelő funkció 
funkcionális függetlensége megfelelő 
szintjének részletesebb meghatározására. 
Az ilyen jogi aktusok határozzák meg a 
nyílt végű alapok által elvégzendő 
értékelés megfelelő gyakoriságát, 
figyelemmel az alap által tartott mögöttes 
eszközökre, valamint annak kibocsátási és 
visszaváltási politikájára. A Bizottság a 
49a., 49b. és 49c. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
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fogad azon feltételek részletesebb 
meghatározására, amikor a (2a) 
bekezdésben említett külső ellenőrzésre 
van szükség.

Or. en

Indokolás

Lásd a 2009. december 15-i felülvizsgált elnökségi kompromisszumos javaslat 16. cikkét. 

Módosítás 776
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket
fogad el azon kritériumok részletesebb 
meghatározására, amelyek alapján egy 
értékbecslő az (1) bekezdés 
alkalmazásában függetlennek tekinthető.

4. A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el az ABA eszközei, illetve 
részvényei vagy befektetési jegyei 
megfelelő értékelésére szolgáló eljárások 
kritériumainak, illetve az értékelő funkció 
funkcionális függetlensége megfelelő 
szintjének részletesebb meghatározására. 
Az ilyen jogi aktusok határozzák meg a 
nyílt végű alapok által elvégzendő 
értékelés megfelelő gyakoriságát, 
figyelemmel az alap által tartott mögöttes 
eszközökre, valamint annak kibocsátási és 
visszaváltási politikájára. A Bizottság a 
49a., 49b. és 49c. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad azon feltételek részletesebb 
meghatározására, amikor a (2a) 
bekezdésben említett külső ellenőrzésre 
van szükség.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az is lehetséges, hogy az értékelést maga az ABAK végezze.
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Módosítás 777
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket
fogad el azon kritériumok részletesebb 
meghatározására, amelyek alapján egy
értékbecslő az (1) bekezdés 
alkalmazásában függetlennek tekinthető.

4. A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el azon kritériumok 
részletesebb meghatározására, amelyek 
alapján az értékelési folyamat 
függetlennek tekinthető, és hogy milyen 
szervezeti követelményeknek kell 
teljesülniük az összeférhetetlenség 
megelőzése érdekében.

Or. en

Módosítás 778
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket
fogad el azon kritériumok részletesebb 
meghatározására, amelyek alapján egy 
értékbecslő az (1) bekezdés 
alkalmazásában függetlennek tekinthető.

4. A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el azon kritériumok 
részletesebb meghatározására, amelyek 
alapján egy értékbecslő az (1) bekezdés,
valamint a (3) bekezdés alapján 
alkalmazandó általánosan alkalmazandó 
értékelési elvek értelmében függetlennek 
tekinthető.

Or. en

Indokolás

A befektetővédelem azt igényli, hogy az értékelést olyan elvek alapján végezzék, amelyek 
legalább összehasonlíthatóak. A Bizottságnak részletes szabályok meghatározása nélkül kell 
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megállapítania azokat az elveket, amelyeknek az összes értékelési gyakorlat közös alapjául 
kell szolgálniuk.

Módosítás 779
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket
fogad el azon kritériumok részletesebb 
meghatározására, amelyek alapján egy 
értékbecslő az (1) bekezdés 
alkalmazásában függetlennek tekinthető.

4. A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el azon kritériumok 
részletesebb meghatározására, amelyek 
alapján egy értékbecslő az (1) bekezdés 
értelmében függetlennek tekinthető és 
értékbecslői igazolást kaphat.

Or. en

Indokolás

 A megbízható és átlátható értékelés az egész EU-ra érvényes eljárásokat, valamint egységes 
minőségű független értékelést igényel. Az újonnan létrehozott Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság (ESMA) az értékelők tanúsításának elvégzésére, az értékelési 
iránymutatások megállapítására és végrehajtásuk figyelemmel kísérésére alkalmasnak 
tekintett intézmény.

Módosítás 780
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket
fogad el azon kritériumok részletesebb 
meghatározására, amelyek alapján egy 
értékbecslő az (1) bekezdés 
alkalmazásában függetlennek tekinthető.

4. A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el azon kritériumok 
részletesebb meghatározására, amelyek 
alapján egy értékbecslő az (1) bekezdés 
értelmében függetlennek tekinthető és 
értékbecslői igazolást kaphat.
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Or. en

Indokolás

A megbízható és átlátható értékelés az egész EU-ra érvényes eljárásokat, valamint egységes 
minőségű független értékelést igényel. Az újonnan létrehozott Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság (ESMA) az értékelők tanúsításának elvégzésére, az értékelési 
iránymutatások megállapítására és végrehajtásuk figyelemmel kísérésére alkalmasnak 
tekintett intézmény.

Módosítás 781
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket
fogad el azon kritériumok részletesebb 
meghatározására, amelyek alapján egy 
értékbecslő az (1) bekezdés 
alkalmazásában függetlennek tekinthető.

4. A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el azon kritériumok 
részletesebb meghatározására, amelyek 
alapján egy értékbecslő az (1) bekezdés 
értelmében függetlennek tekinthető. A 
Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad azon feltételek 
részletesebb meghatározására is, hogy 
mely felügyelt jogalanyok járhatnak el 
értékbecslőként.

Or. en

Indokolás

Az értékbecslőkre engedélyezésnek és felügyeletnek kell vonatkoznia.
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Módosítás 782
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A belső irányítás alatt álló olyan ABA-k 
esetében azonban, amelyek részvényeit 
bevezették az Európai Unió valamely 
szabályozott piacára, az eszközök 
értékelésére, a beszámolók elkészítésére és 
általánosságban a többi átláthatósági 
követelményre vonatkozó szabályok 
megegyeznek az azon társaságokra 
vonatkozó szabályokkal, amelyek 
értékpapírjait szabályozott piacra 
bevezették.

Or. en

Indokolás

Article 16.3 of the Commission’s proposal, by declaring that the rules on valuation of assets 
of AIF “shall be laid down in the law of the country where the AIF is domiciled”, overlooks 
that those internally managed AIF which are listed and traded on a regulated market in the 
European Union are subject, in keeping with Regulation (EC) 1606/2002, to International 
Accounting and Financial Reporting Standards. They are also subject to the Transparency 
Directive 2004/109/EC and all its implementing measures. Private Equity Funds have no 
redemption rights and performance is rewarded by a share in profits which are actually 
realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of return for investors. Moreover, 
it is normally the case that even standard management fees are calculated by reference to 
commitments made to the Private Equity Fund and not to fluctuating values. Private Equity 
Funds already have arrangements where there is an audit at both the portfolio company level 
and the AIF level. Their assets are of a nature which require detailed management and audit 
level knowledge in order to produce a valuation. Employing an external valuer would be very 
unlikely to add value to the exercise but would be a considerable extra expense to be borne by 
investors.

Módosítás 783
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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4. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket
fogad el azon kritériumok részletesebb 
meghatározására, amelyek alapján egy
értékbecslő az (1) bekezdés 
alkalmazásában függetlennek tekinthető.

4. A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el azon kritériumok 
részletesebb meghatározására, amelyek 
alapján egy értékbecslő az (1) bekezdés 
értelmében funkcionálisan függetlennek 
tekinthető.

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 784
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az (1)-(4) bekezdés nem alkalmazandó 
a kizárólag a következőknek megfelelő 
ABA-kat kezelő ABAK-okra:
a) nem tőkeáttétellel finanszírozottak;
b) nem biztosítanak az egyes ABA-k 
létrehozásától számított öt éven belül 
gyakorolható visszaváltási jogokat; és
c) befektetési stratégiájuk és célkitűzéseik 
alapján befektetéseket és tőkekivonásokat 
kizárólag eseti alapon végeznek.
Az e bekezdés feltételeinek megfelelő 
ABAK biztosítja, hogy az általa kezelt 
minden egyes ABA számára megfelelő és 
következetes eljárásokat hozzanak létre 
abból a célból, hogy az ABA megfelelő 
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értékelése elvégezhető, és részvényeinek 
vagy befektetési jegyeinek értéke 
kiszámítható, és adott esetben közzétehető 
legyen.
Ezeket az évente elvégzendő értékelési 
eljárásokat az ágazati iránymutatásoknak 
megfelelően és / vagy a befektetőkkel 
szerződéses megállapodásban másként 
megállapított módon kell meghatározni.

Or. en

Indokolás

A magántőke-befektetési alapok már rendelkeznek olyan szabályozással, amely szerint létezik 
könyvvizsgálat a portfóliót alkotó társaságok és az ABA szintjén is.

Módosítás 785
Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Ez a cikk nem alkalmazandó azokra 
az ipari holdingtársaságokra, amelyek 
részvényeivel az EU szabályozott piacain 
kereskednek, amennyiben részvényeiket 
ipari üzleti stratégia végrehajtásának 
céljából leányvállalataikban vagy kapcsolt 
vállalkozásokban tartják, és nem arra fő 
célra hozták azokat létre, hogy a 
befektetőknek meghatározott időn belüli 
tőkekivonás révén termeljenek nyereséget.

Or. en

Indokolás

A tőzsdén jegyzett ipari holdingtársaságok részvényeivel nyilvánosan kereskednek, ezért 
azokat a piac folyamatosan értékeli. Emiatt nincs szükség külső értékbecslőre, és nem bírnak 
jelentőséggel az értékeléssel kapcsolatban javasolt követelmények. Emellett a tőzsdén jegyzett 
ipari holdingtársaságok már a meglévő, a számvitelről és pénzügyi beszámolásról szóló 
rendeletben előírt értékelésre vonatkozó uniós jogszabályok hatálya alatt állnak. A tőzsdén 
jegyzett ABAK-ok és befektetési társaságok számára költséges lehet e rendelkezések betartása, 
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és nem jelentene hozzáadott értéket a befektetők vagy a pénzügyi piacok stabilitása 
szempontjából.

Módosítás 786
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Ez a cikk nem alkalmazandó olyan 
ABA-kra, amelyek magántőke-alapok.

Or. en

Indokolás

Article 16.3 of the Commission’s proposal, by declaring that the rules on valuation of assets 
of AIF “shall be laid down in the law of the country where the AIF is domiciled”, overlooks 
that those internally managed AIF which are listed and traded on a regulated market in the 
European Union are subject, in keeping with Regulation (EC) 1606/2002, to International 
Accounting and Financial Reporting Standards. They are also subject to the Transparency 
Directive 2004/109/EC and all its implementing measures. Private Equity Funds have no 
redemption rights and performance is rewarded by a share in profits which are actually 
realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of return for investors. Moreover, 
it is normally the case that even standard management fees are calculated by reference to 
commitments made to the Private Equity Fund and not to fluctuating values. Private Equity 
Funds already have arrangements where there is an audit at both the portfolio company level 
and the AIF level. Their assets are of a nature which require detailed management and audit 
level knowledge in order to produce a valuation. Employing an external valuer would be very 
unlikely to add value to the exercise but would be a considerable extra expense to be borne by 
investors.

Módosítás 787
Syed Kamall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Ez a cikk nem alkalmazandó olyan 
ABA-kra, amelyek magántőke-alapok.
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Or. en

Indokolás

Private Equity Funds have no redemption rights and performance is rewarded by a share in 
profits which are actually realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of 
return for investors. Moreover, it is normally the case that even standard management fees 
are calculated by reference to commitments made to the Private Equity Fund and not to 
fluctuating values. Private Equity Funds already have arrangements where there is an audit 
at both the portfolio company level and the AIF level. Their assets are of a nature which 
require detailed management and audit level knowledge in order to produce a valuation. 
Employing an external valuator would be very unlikely to add value to the exercise but would 
be a considerable extra expense to be borne by investors.

Módosítás 788
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. cikk 17. cikk

Letétkezelő Letétkezelői feladatok

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 789
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK minden egyes általa kezelt 
ABA vonatkozásában biztosítja, hogy 
kijelöljenek egy letétkezelőt az alábbi 

1. Az ABAK (a zárt végű alapok és az 
olyan befektetési politikát folytató alapok 
kivételével, miszerint főként pénzügyi 
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feladatok (szükség szerinti) végrehajtására: eszközökbe és hosszú távú befektetésre, 
nem pedig kereskedési célra tartott más 
eszközbe fektetnek) minden egyes általa 
kezelt ABA vonatkozásában biztosítja, 
hogy kijelöljenek egy letétkezelőt az alábbi 
feladatok (szükség szerinti) végrehajtására:

Or. en

Indokolás

A magántőke-befektetési alapok alapjai (és a magántőke-befektetési alapok is) zárt végű 
alapok, amelyek hosszú távon fektetnek be és befektetéseikkel jellemzően nem kereskednek. A 
legtöbb ilyen alap életútja során viszonylag kisszámú nem likvid befektetést hajt végre. A 
magántőke-befektetések nem likvid és hosszú távú jellege azt is jelenti, hogy nincs szükség 
szakosodott letétkezelői szolgáltatásokra. A magántőke-befektetési alapok alapjainak függő 
kötelezettségei nem teszik lehetővé az alapok letétkezelő általi tartását.

Módosítás 790
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK minden egyes általa kezelt 
ABA vonatkozásában biztosítja, hogy 
kijelöljenek egy letétkezelőt az alábbi 
feladatok (szükség szerinti) 
végrehajtására:

1. Az ABAK minden egyes általa kezelt 
ABA vonatkozásában biztosítja, hogy 
(szükség szerint) a letétkezelői feladatokat 
függetlenül és kizárólag az ABA 
befektetőinek érdekében lássák el. A 
letétkezelő feladatai a következők:

Or. en

Indokolás

A letétkezelő fogalmának a létező különféle alapstruktúrákra való rákényszerítése helyett 
egyértelműen meg kell határozni a letétkezelő feladatait, amelyek letétkezelőre vagy más 
olyan intézményre bízhatóak, amely biztosítja a feladatok független, a befektetők érdekét 
leginkább szolgáló módon történő végrehajtását. 
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Módosítás 791
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK minden egyes általa kezelt 
ABA vonatkozásában biztosítja, hogy 
kijelöljenek egy letétkezelőt az alábbi 
feladatok (szükség szerinti) végrehajtására:

1. Az ABAK minden egyes általa kezelt 
ABA vonatkozásában biztosítja, hogy 
egyetlen letétkezelőt jelöljenek ki az alábbi 
letétkezelői feladatok (szükség szerinti) 
végrehajtására:

Or. en

Indokolás

Az (1) bekezdés következő módosításainak célja az ABA következő eszközeivel foglalkozó 
logikai keretrendszer bemutatása: a) az ABA készpénzeszközei; b) az ABA letétkezelőhöz 
leszállított pénzügyi eszközei és egyes ABA-jogosultságok; valamint c) az ABA más eszközei.

Módosítás 792
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK minden egyes általa kezelt 
ABA vonatkozásában biztosítja, hogy 
kijelöljenek egy letétkezelőt az alábbi 
feladatok (szükség szerinti) végrehajtására:

1. Az ABAK minden egyes általa kezelt 
ABA vonatkozásában biztosítja, hogy 
egyetlen letétkezelőt jelöljenek ki az alábbi 
funkciók (szükség szerinti) végrehajtására:

Or. en
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Módosítás 793
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK minden egyes általa kezelt 
ABA vonatkozásában biztosítja, hogy 
kijelöljenek egy letétkezelőt az alábbi 
feladatok (szükség szerinti) végrehajtására:

1. Az ABAK minden egyes általa kezelt 
ABA vonatkozásában biztosítja, hogy 
egyetlen letétkezelőt jelöljenek ki az alábbi 
funkciók (szükség szerinti) végrehajtására:

Or. en

Indokolás

Ez a követelmény alapvető annak biztosításához, hogy az ABA valamennyi eszközét egyetlen 
letétkezelőre bízzák, aki teljes körű rálátással rendelkezik az ABA eszközeire, és emiatt 
megfelelő helyzetben lesz felügyeleti feladatainak ellátására. Ez a feltétel nem akadályozza a 
letétkezelőt abban, hogy egyes feladatainak átruházásához harmadik személyeket vegyen 
igénybe. 

Módosítás 794
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK minden egyes általa kezelt 
ABA vonatkozásában biztosítja, hogy 
kijelöljenek egy letétkezelőt az alábbi 
feladatok (szükség szerinti) végrehajtására:

1. Az ABAK minden egyes általa kezelt 
ABA vonatkozásában biztosítja, hogy 
egyetlen letétkezelőt jelöljenek ki az alábbi 
funkciók (szükség szerinti) végrehajtására:

Or. en
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Módosítás 795
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK minden egyes általa kezelt 
ABA vonatkozásában biztosítja, hogy 
kijelöljenek egy letétkezelőt az alábbi 
feladatok (szükség szerinti) végrehajtására:

1. Az ABAK minden egyes általa kezelt 
ABA vonatkozásában biztosítja, hogy 
kijelöljenek egy vagy több letétkezelőt az 
alábbi feladatok (szükség szerinti) 
végrehajtására:

Or. en

Indokolás

Az alapkezelőknek meg kell engedni, hogy diverzifikáljanak az Unióban bejegyzett irodával, 
de Unión kívüli székhellyel rendelkező szolgáltatók (vagyonkezelők, értékbecslők és 
letétkezelők) között.

Módosítás 796
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK minden egyes általa kezelt 
ABA vonatkozásában biztosítja, hogy 
kijelöljenek egy letétkezelőt az alábbi 
feladatok (szükség szerinti) végrehajtására:

1. Az ABAK minden egyes általa kezelt 
ABA vonatkozásában biztosítja, hogy
letétkezelőt jelöljenek ki az alábbi
funkciók (szükség szerinti) végrehajtására:

Or. en

Indokolás

Az (1) bekezdés következő módosításainak célja az ABA következő eszközeivel foglalkozó 
logikai keretrendszer bemutatása: a) az ABA készpénzeszközei; b) az ABA letétkezelőhöz 
leszállított pénzügyi eszközei és egyes ABA-jogosultságok; valamint c) az ABA más eszközei.
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Módosítás 797
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ABAK által kezelt ABA-k befektetési 
jegyeinek vagy részvényeinek jegyzése 
során a befektetők befizetéseinek 
fogadása és azok elkülönített számlán 
történő elkönyvelése az ABAK nevében; 

törölve

Or. en

Indokolás

A jelentéstervezet 68–72. módosításával (a 17. cikk (1) bekezdéséhez) beiktatott módosítások 
olyan kérdések, amelyek az európai társasági jog szerint létrehozott társaságok 
igazgatóságának feladatát képezik. Amennyiben az ABA egyben ABAK, és az európai jog 
hatálya alatt áll, nem kell aggályosnak tekinteni azt, hogy az ABAK számára megengedik a 
letétkezelői funkciók e részének ellátását.

Módosítás 798
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ABAK által kezelt ABA-k befektetési 
jegyeinek vagy részvényeinek jegyzése 
során a befektetők befizetéseinek 
fogadása és azok elkülönített számlán 
történő elkönyvelése az ABAK nevében; 

a) annak ellenőrzése, hogy az ABA által 
betétként elhelyezett készpénzt egy vagy 
több jóváhagyott banknál tartják, ideértve 
a letétkezelőt, ha maga is jóváhagyott 
bank;

Or. en

Indokolás

A (fenti) (1) bekezdéssel való egységesség biztosítására az a) alpontnak csak azzal a 
készpénzzel kell foglalkoznia, amely az ABA eszközét képezi, de az ABA eszközének nem 
minősülő készpénzzel nem. Az ABA-n kívül könyvelt, a jegyzésekkel és visszaváltásokkal 
kapcsolatos készpénzzel megfelelően foglalkozik az (1a) bekezdés később tárgyalt a) és c) 
pontja. Ajánlott, hogy az alap készpénzének betétként való elhelyezésére a MiFID irányelv 
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alapján az ügyfelek pénzére vonatkozó rendszerhez hasonló szabályozás vonatkozzon. A 2. 
szinten lehetőség van részletesebb követelmények előírására (ha az szükséges).

Módosítás 799
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ABAK által kezelt ABA-k befektetési 
jegyeinek vagy részvényeinek jegyzése 
során a befektetők befizetéseinek 
fogadása és azok elkülönített számlán 
történő elkönyvelése az ABAK nevében; 

a) annak ellenőrzése, hogy az ABA által 
betétként elhelyezett készpénzt egy vagy 
több jóváhagyott hitelintézetnél tartják, 
ideértve a letétkezelőt, ha maga is 
jóváhagyott hitelintézet;

Or. en

Indokolás

A (fenti) (1) bekezdéssel való egységesség biztosítására az a) alpontnak csak azzal a 
készpénzzel kell foglalkoznia, amely az ABA eszközét képezi, de az ABA eszközének nem 
minősülő készpénzzel nem. Ajánlott, hogy az alap készpénzének betétként való elhelyezésére a 
MiFID irányelv alapján az ügyfelek pénzére vonatkozó rendszerhez hasonló szabályozás 
vonatkozzon. A 2. szinten lehetőség van részletesebb követelmények előírására (ha az 
szükséges).

Módosítás 800
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ABAK által kezelt ABA-k befektetési 
jegyeinek vagy részvényeinek jegyzése 
során a befektetők befizetéseinek 
fogadása és azok elkülönített számlán 
történő elkönyvelése az ABAK nevében;

a) a megnyitott betéti számlákat vezeti a 
letétkezelő könyveiben; 

Or. en
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Indokolás

A letétkezelőnek egyebek mellett ellenőriznie kell, hogy a készpénzmozgásokat vezetik-e a 
pénztárszámlán, és a megbízásokat a betartandó szabályoknak megfelelően hajtják-e végre.

Módosítás 801
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ABAK által kezelt ABA-k befektetési 
jegyeinek vagy részvényeinek jegyzése 
során a befektetők befizetéseinek 
fogadása és azok elkülönített számlán 
történő elkönyvelése az ABAK nevében;

a) a megnyitott betéti számlákat vezeti a 
letétkezelő könyveiben; 

Or. en

Indokolás

A letétkezelő jegyzési és visszaváltási megbízásokkal kapcsolatos szerepét a ca) pont 
tárgyalja. A letétkezelő ellenőrzi, hogy a megbízásokat a betartandó szabályok szerint 
teljesítik-e, ideértve annak ellenőrzését is, hogy a megbízásokkal kapcsolatos 
készpénzmozgásokat helyesen könyvelik-e a pénztárszámlán. 

Módosítás 802
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ABAK által kezelt ABA-k befektetési 
jegyeinek vagy részvényeinek jegyzése 
során a befektetők befizetéseinek 
fogadása és azok elkülönített számlán 
történő elkönyvelése az ABAK nevében;

a) a megnyitott betéti számlákat vezeti a 
letétkezelő könyveiben;
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Or. en

Módosítás 803
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ABA-hoz tartozó pénzügyi eszközök 
megőrzése;

b) az ABA-hoz tartozó pénzügyi eszközök 
megőrzése, különösen:

i. az értékpapírszámlán jóváírható 
valamennyi pénzügyi eszköz felelős 
őrzése. E célból az ABAK által kijelölt 
letétkezelőnek biztosítania kell az 
eszközök elkülönítését azzal, hogy 
könyveiben külön számlákat nyit az ABA 
nevére. Ezen elv ellenére a tagállamok 
megengedhetik az ún. „gyűjtőszámlákon” 
való elkülönítést, feltéve, hogy az egyes 
alapok eszközei mindig az adott ABA-hoz 
tartozóként azonosíthatóak;
ii. nyilvántartást vezet azon pénzügyi 
eszközök tulajdonosainak ellenőrzése 
céljából, amely eszközök az ABAK 
tájékoztatása szerint felelős őrzésben nem 
tarthatóak, ideértve az ügylet létezésére 
vonatkozó külső bizonyítékokat;

Or. en

Indokolás

A tulajdonlás koncepciója igen összetett és az nem szabályozható ezen irányelv keretében. A 
Bizottság jelenleg is dolgozik a kérdésen az értékpapír-állományok jogbiztonsága tekintetében 
tervezett jogszabályok keretében. Emiatt kell az alap eszközeinek biztonságos őrzésével 
kapcsolatos funkciókat külön meghatározni minden egyes olyan eszköz tekintetében, amelyek 
az ABA portfóliójában tarthatóak, még akkor is, ha ez nehézkes lehet. Ugyanerre az 
eredményre jutott az ÁÉKBV alapkezelőkről folytatott bizottsági konzultáció.
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Módosítás 804
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ABA-hoz tartozó pénzügyi eszközök 
megőrzése;

b) az ABA-hoz tartozó pénzügyi eszközök 
megőrzése, különösen:

i. az értékpapírszámlán jóváírható 
valamennyi pénzügyi eszköz felelős 
őrzése. E célból az ABAK által kijelölt 
letétkezelőnek biztosítania kell az 
eszközök elkülönítését azzal, hogy 
könyveiben külön számlákat nyit az ABA 
nevére. Ezen elv ellenére a tagállamok 
megengedhetik az ún. „gyűjtőszámlákon” 
való elkülönítést, feltéve, hogy az egyes 
alapok eszközei mindig az adott ABA-hoz 
tartozóként azonosíthatóak;
ii. nyilvántartást vezet azon pénzügyi 
eszközök tulajdonosainak ellenőrzése 
céljából, amely eszközök az ABAK 
tájékoztatása szerint felelős őrzésben nem 
tarthatóak, ideértve az ügylet létezésére 
vonatkozó külső bizonyítékokat;

Or. en

Indokolás

Minden eszközosztály tekintetében külön kell meghatározni az alap eszközeinek biztonságos 
megőrzésével kapcsolatos letétkezelői feladatokat. Ez összhangban van az ÁÉKBV 
alapkezelőkről folytatott bizottsági konzultációval. A tulajdonlás koncepciója nem 
szabályozható ezen irányelv keretében, a koncepció összetettsége és azon tény miatt, hogy a 
Bizottságnál ugyanabban a kérdésben már elindult egy folyamat. 
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Módosítás 805
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ABA-hoz tartozó pénzügyi eszközök 
megőrzése;

b) az ABA-hoz tartozó pénzügyi eszközök 
megőrzése, különösen:

i. az értékpapírszámlán jóváírható 
valamennyi pénzügyi eszköz felelős 
őrzése. E célból az ABAK által kijelölt 
letétkezelőnek biztosítania kell az 
eszközök elkülönítését azzal, hogy 
könyveiben külön számlákat nyit minden 
egyes ABA nevére.
ii. nyilvántartást vezet azon pénzügyi 
eszközök tulajdonosainak ellenőrzése 
céljából, amely eszközök az ABAK 
tájékoztatása szerint felelős őrzésben nem 
tarthatóak, ideértve az ügylet létezésére 
vonatkozó külső bizonyítékokat;

Or. en

Módosítás 806
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ABA-hoz tartozó pénzügyi eszközök 
megőrzése;

b) az ABA-hoz tartozó pénzügyi eszközök 
megőrzése, különösen:
i. felelős őrzésben tart minden olyan 
pénzügyi eszközt, amelyek a központi 
értéktárban és a letétkezelő könyveiben 
nem tarthatóak. E célból a letétkezelő 
biztosítja az ABA-k eszközeinek saját és 
minden alletétkezelő eszközeitől való 
elkülönítését, és minden egyes ABA 
nevére külön számlákat nyit;
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ii. leltárt vezet a felelős őrzésben nem 
tartható pénzügyi eszközökről;

Or. en

Indokolás

Módosítás 807
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ABA-hoz tartozó pénzügyi eszközök 
megőrzése;

b) az ABA-hoz tartozó pénzügyi eszközök 
megőrzése, különösen:

i. felelős őrzésben tart a letétkezelőhöz 
fizikailag leszállított minden pénzügyi 
eszközt; és
ii. bevett nyilvántartási rendszer vagy 
közvetett birtoklás útján fenntart az ABA-
nak jóváírt pénzügyi eszközökhöz fűződő 
minden jogosultságot.
Minden ilyen pénzügyi eszközt el kell 
különíteni a letétkezelő vagy a (4) 
bekezdésnek megfelelően kijelölt 
harmadik személyek eszközeitől, és azokat 
a letétkezelő vagy a harmadik személy 
könyveiben egyértelműen az ABA-hoz 
tartozóként kell azonosítani;

Or. en

Indokolás

A változtatások oka az azon hatályos jogrendszerekkel való összhang megteremtése, 
amelyekben a letétkezelő biztonságos őrzési kötelezettsége a fizikai értelemben tartott 
pénzügyi eszközökre és a pénzügyi eszközökre vonatkozó jogcímekre – úgy mint a könyvelési 
tételként és a közvetetten, a központi értéktáron (CSD) keresztül tartott értékpapírokra –
terjed ki.
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Módosítás 808
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ABA-hoz tartozó pénzügyi eszközök 
megőrzése;

b) az ABA-hoz tartozó pénzügyi eszközök 
megőrzése, különösen:

i. felelős őrzésben tart a hozzá fizikailag 
leszállított minden pénzügyi eszközt; és
ii. bevett nyilvántartási rendszer vagy 
közvetett birtoklás útján fenntart a 
számára jóváírt pénzügyi eszközökhöz 
fűződő minden jogosultságot.
Minden ilyen pénzügyi eszközt el kell 
különíteni a letétkezelő vagy bármely 
letéteményes eszközeitől, és azokat a 
letétkezelő könyveiben egyértelműen az 
ABA-hoz tartozóként kell azonosítani;

Or. en

Indokolás

A változtatások oka az azon hatályos jogrendszerekkel való összhang megteremtése, 
amelyekben a letétkezelő biztonságos őrzési kötelezettsége a fizikai értelemben tartott 
pénzügyi eszközökre és a pénzügyi eszközökre vonatkozó jogcímekre – úgy mint a könyvelési 
tételként és a közvetetten, a központi értéktáron (CSD) könyvein vagy a kibocsátó 
részvénykönyv-vezetőjének könyveiben keresztül tartott értékpapírokra – terjed ki. Ezzel a 2. 
szinten részletesebben is foglalkozni kell.
Az elkülönítési követelményekkel a 2. szinten kell foglalkozni.

Módosítás 809
Syed Kamall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) biztosítja, hogy a b) pontban említett 
pénzügyi eszközök az ABAK előzetes 
hozzájárulása nélkül újbóli felhasználásra 
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ne kerülhessenek, és hogy az ilyen 
hozzájárulást ne vonják vissza;

Or. en

Indokolás

Ez kiterjed a fizikailag és könyvelési tétel formájában tartott eszközökre is.

Módosítás 810
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) biztosítja, hogy a b) pontban említett 
pénzügyi eszközök az ABAK előzetes 
hozzájárulása nélkül újbóli felhasználásra 
ne kerülhessenek, és hogy az ilyen 
hozzájárulást ne vonják vissza;

Or. en

Indokolás

Ez kiterjed a fizikailag és könyvelési tétel formájában tartott eszközökre is.

Módosítás 811
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak ellenőrzése, hogy az ABA – vagy 
az ABA nevében eljáró ABAK –szerezte-e 
meg mindazon egyéb eszközök
tulajdonjogát, amelyekbe az ABA
befektetett.

c) az ABA a) és b) pontban említett 
eszközei kivételével nyilvántartást vezet, 
amely tanúsítja az ABA eszközeinek 
tulajdonjogát.

Or. en
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Indokolás

A változtatás célja annak elismerése, hogy a letétkezelő nem részese az ilyen eszközök 
tulajdonosi láncának. A letétkezelő nyilvántartást vezet, amely hasznos bizonyíték, de attól 
nem várható el a jogcím érvényességének megerősítése. A beszerzendő bizonyítékok jellegét a 
2. szinten kell meghatározni.

Módosítás 812
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak ellenőrzése, hogy az ABA – vagy 
az ABA nevében eljáró ABAK –szerezte-e 
meg mindazon egyéb eszközök 
tulajdonjogát, amelyekbe az ABA 
befektetett.

c) az ABA egyéb eszközökre vonatkozó
tulajdonjogának bizonyítására 
nyilvántartást vezet, az ABAK által 
nyújtott vagy másként kapott információk 
alapján.

Or. en

Módosítás 813
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak ellenőrzése, hogy az ABA – vagy 
az ABA nevében eljáró ABAK –szerezte-e 
meg mindazon egyéb eszközök 
tulajdonjogát, amelyekbe az ABA 
befektetett.

c) az ABA egyéb eszközökre vonatkozó
tulajdonjogának bizonyítására 
nyilvántartást vezet, az ABAK által 
nyújtott vagy másként kapott információk 
alapján.

Or. en

Indokolás

A biztonságos őrzés csak a pénzügyi eszközökre vonatkozik. Ahhoz, hogy ez az alap minden 
eszközére kiterjedjen, meg kell határozni a letétkezelő kötelességeit a pénzügyi eszközökön és 
készpénzen túl a többi eszköz tekintetében is. E tekintetben az új módosításban javasolt 
fogalommeghatározás ragaszkodik ahhoz, hogy e feladat ellátásához be kell érkezniük a 
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megfelelő külső információknak.

Módosítás 814
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak ellenőrzése, hogy az ABA – vagy 
az ABA nevében eljáró ABAK –szerezte-e 
meg mindazon egyéb eszközök 
tulajdonjogát, amelyekbe az ABA 
befektetett.

c) az ABA egyéb eszközökre vonatkozó
tulajdonjogának bizonyítására 
nyilvántartást vezet, az ABAK által 
nyújtott vagy másként kapott információk 
alapján.

Or. en

Indokolás

A letétkezelő feladatait meg kell határozni a pénzügyi eszközökön és készpénzen túl a többi 
eszköz tekintetében is. E feladat végrehajtásához külső információk is szükségesek.

Módosítás 815
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak ellenőrzése, hogy az ABA – vagy 
az ABA nevében eljáró ABAK –szerezte-e 
meg mindazon egyéb eszközök 
tulajdonjogát, amelyekbe az ABA 
befektetett.

c) az ABA a) és b) pontban említettektől 
eltérő eszközeinek tulajdonjogát és 
fellelhetőségi helyét bizonyító 
nyilvántartások vezetésének ellenőrzése.

Or. en

Indokolás

A változtatás célja annak elismerése, hogy a letétkezelő nem részese az ilyen eszközök 
tulajdonosi láncának. A letétkezelő fogja vezetni azokat a nyilvántartásokat, amelyek hasznos 
bizonyítékot jelentenek, de ezektől nem várható el a jogcím érvényességének megerősítése, és 
magától a letétkezelőtől sem várható el a tulajdonjogot tanúsító nyilvántartás vezetése, 
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amikor olyan harmadik személyekre kell hagyatkozni, akiket nem lehet felhatalmazni, vagy ez 
nem várható el. A beszerzendő bizonyítékok jellegét és a vezetendő nyilvántartásokat a 2. 
szinten kell meghatározni.

Módosítás 816
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés – bevezető rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az (1) bekezdés a) és b) pontjában 
említett funkciókon túlmenően a 
letétkezelőnek szükség szerint utólag 
ellenőriznie kell a következőket:

Or. en

Indokolás

A biztonságos őrzés csak a pénzügyi eszközökre vonatkozik. Ahhoz, hogy ez az alap minden 
eszközére kiterjedjen, meg kell határozni a letétkezelő kötelességeit a pénzügyi eszközökön és 
készpénzen túl a többi eszköz tekintetében is. E tekintetben az új módosításban javasolt 
fogalommeghatározás ragaszkodik ahhoz, hogy e feladat ellátásához be kell érkezniük a 
megfelelő külső információknak.

Módosítás 817
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés – bevezető rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az (1) bekezdés a) és b) pontjában 
említett funkciókon túlmenően a 
letétkezelőnek szükség szerint utólag 
ellenőriznie kell a következőket:

Or. en

Indokolás

A letétkezelő feladatait meg kell határozni a pénzügyi eszközökön és készpénzen túl a többi 
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eszköz tekintetében is. E feladat végrehajtásához külső információk is szükségesek.

Módosítás 818
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés – bevezető rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az (1) bekezdés a) és b) pontjában 
említett funkciókon túlmenően a 
letétkezelőnek utólag ellenőriznie kell a 
következőket:

Or. en

Módosítás 819
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés – bevezető rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az (1) bekezdésben említett 
feladatokon túlmenően a letétkezelő 
ellenőrzi a következőket:

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy rávilágítson a letétkezelő felügyeleti feladataira (a figyelemmel 
kísérés és nyilvántartás-vezetés tekintetében). Noha a letétkezelő felelőssége e funkciók 
betartásának felügyelete, az ilyen funkciók (pl. az értékelés) ellátása nem a letétkezelő 
felelőssége. Az ellenőrzési célból megteendő lépéseket a 2. szinten kell meghatározni. Kellően 
figyelembe kell venni az ágazat részéről az alternatív befektetési alapok irányában manapság 
mutatott támogatást, és azt, hogy mindezen felelősségek kiindulási helyzetként történő 
alkalmazása ennek fényében megfelelő-e.



AM\805037HU.doc 77/174 PE439.132v01-00

HU

Módosítás 820
Syed Kamall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ABA részvényeinek vagy befektetési 
jegyeinek eladása, kibocsátása, 
visszavásárlása, visszaváltása és bevonása 
a vonatkozó nemzeti jognak és az ABA 
alapszabályának vagy alapító okiratának 
megfelelően történik-e;

Or. en

Indokolás

A d) pont módosítása a letétkezelő nemzeti jogban előírt befektetésmegfelelőséggel stb. 
kapcsolatos feladatainak elismerésére.
Mivel ezeket a rendelkezéseket az ÁÉKBV irányelvből vettük át, helyénvaló lenne a 
tagállamok számára annak megengedése, hogy mellőzzék e követelmény nem lakossági alapok 
tekintetében történő alkalmazását.

Módosítás 821
Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a részvényeknek vagy befektetési 
jegyeknek valamely ABA nevében 
végrehajtott eladása, kibocsátása, 
visszavásárlása, visszaváltása vagy 
bevonása az alkalmazandó nemzeti joggal 
és az ABA alapszabályával összhangban 
történik-e;

Or. en

Indokolás

A letétkezelő által végzett ellenőrzéseknek nem szabad megkettőznie az ABAK által végzett 
ellenőrzéseket. A letétkezelői ellenőrzésnek főként számos utólagos vizsgálat elvégzéséből kell 
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állnia annak ellenőrzésére, hogy az ABAK belső szinten végrehajtotta-e a megfelelő 
eljárásokat és ellenőrzéseket az ABA minden műveletének megfelelő elvégzése tekintetében. 
Az „alkalmazandó nemzeti jogra” való hivatkozás nem összeegyeztethető az uniós tagállamok 
körében végrehajtandó harmonizáció célkitűzésével.

Módosítás 822
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a részvényeknek vagy befektetési 
jegyeknek valamely ABA nevében 
végrehajtott eladása, kibocsátása, 
visszavásárlása, visszaváltása vagy 
bevonása az alkalmazandó nemzeti joggal 
és az ABA alapszabályával összhangban 
történik-e;

Or. en

Indokolás

Fontos a letétkezelő feladatainak az ABAK feladataitól való elkülönítése. A letétkezelő csak 
utólag tudja ellenőrizni, hogy az ABAK a megfelelő eljárásokat és ellenőrzéseket hajtotta-e 
végre. Az „alkalmazandó nemzeti jogra” való hivatkozás nem összeegyeztethető az uniós 
tagállamok körében végrehajtandó harmonizáció célkitűzésével.

Módosítás 823
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a befektetési jegyeknek valamely ABA 
nevében végrehajtott eladása, kibocsátása, 
visszavásárlása, visszaváltása vagy 
bevonása az alkalmazandó nemzeti joggal 
és az ABA alapszabályával összhangban 
történik-e;
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Or. en

Módosítás 824
Syed Kamall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ABAK részvényeinek vagy 
befektetési jegyeinek értékét a vonatkozó 
nemzeti jognak és az ABA 
alapszabályának vagy alapító okiratának 
megfelelően számítják-e ki;

Or. en

Indokolás

A d) pont módosítása a letétkezelő nemzeti jogban előírt befektetésmegfelelőséggel stb. 
kapcsolatos feladatainak elismerésére.
Mivel ezeket a rendelkezéseket az ÁÉKBV irányelvből vettük át, helyénvaló lenne a 
tagállamok számára annak megengedése, hogy mellőzzék e követelmény nem lakossági alapok 
tekintetében történő alkalmazását.

Módosítás 825
Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a befektetési jegyek értékének 
kiszámítása az alkalmazandó nemzeti 
joggal és az ABA alapszabályával 
összhangban történik-e;

Or. en

Indokolás

A letétkezelő által végzett ellenőrzéseknek nem szabad megkettőznie az ABAK által végzett 
ellenőrzéseket. A letétkezelői ellenőrzésnek főként számos utólagos vizsgálat elvégzéséből kell 



PE439.132v01-00 80/174 AM\805037HU.doc

HU

állnia annak ellenőrzésére, hogy az ABAK belső szinten végrehajtotta-e a megfelelő 
eljárásokat és ellenőrzéseket az ABA minden műveletének megfelelő elvégzése tekintetében. 
Az „alkalmazandó nemzeti jogra” való hivatkozás nem összeegyeztethető az uniós tagállamok 
körében végrehajtandó harmonizáció célkitűzésével.

Módosítás 826
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a befektetési jegyek értékének 
kiszámítása az alkalmazandó nemzeti 
joggal és az ABA alapszabályával 
összhangban történik-e;

Or. en

Indokolás

Fontos a letétkezelő feladatainak az ABAK feladataitól való elkülönítése. A letétkezelő csak 
utólag tudja ellenőrizni, hogy az ABAK a megfelelő eljárásokat és ellenőrzéseket hajtotta-e 
végre. Az „alkalmazandó nemzeti jogra” való hivatkozás nem összeegyeztethető az uniós 
tagállamok körében végrehajtandó harmonizáció célkitűzésével.

Módosítás 827
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a befektetési jegyek értékének 
kiszámítása az alkalmazandó nemzeti 
joggal és az ABA alapszabályával 
összhangban történik-e;

Or. en
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Módosítás 828
Syed Kamall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ABAK utasításai nem ütköznek-e a 
vonatkozó nemzeti jogba és az ABA 
alapszabályába vagy alapító okiratába;

Or. en

Indokolás

A d) pont módosítása a letétkezelő nemzeti jogban előírt befektetésmegfelelőséggel stb. 
kapcsolatos feladatainak elismerésére.
Mivel ezeket a rendelkezéseket az ÁÉKBV-irányelvből vettük át, helyénvaló lenne a 
tagállamok számára annak megengedése, hogy mellőzzék e követelmény nem lakossági alapok 
tekintetében történő alkalmazását.

Módosítás 829
Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) végrehajtották-e az ABAK utasításait, 
kivéve, ha azok ellentétben állnak 
valamely alkalmazandó nemzeti joggal 
vagy az ABA alapszabályával;

Or. en

Indokolás

A letétkezelő által végzett ellenőrzéseknek nem szabad megkettőznie az ABAK által végzett 
ellenőrzéseket. A letétkezelői ellenőrzésnek főként számos utólagos vizsgálat elvégzéséből kell 
állnia annak ellenőrzésére, hogy az ABAK belső szinten végrehajtotta-e a megfelelő 
eljárásokat és ellenőrzéseket az ABA minden műveletének megfelelő elvégzése tekintetében. 
Az „alkalmazandó nemzeti jogra” való hivatkozás nem összeegyeztethető az uniós tagállamok 
körében végrehajtandó harmonizáció célkitűzésével.
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Módosítás 830
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) végrehajtották-e az ABAK utasításait, 
kivéve, ha azok ellentétben állnak 
valamely alkalmazandó nemzeti joggal 
vagy az ABA alapszabályával;

Or. en

Indokolás

Fontos a letétkezelő feladatainak az ABAK feladataitól való elkülönítése. A letétkezelő csak 
utólag tudja ellenőrizni, hogy az ABAK a megfelelő eljárásokat és ellenőrzéseket hajtotta-e 
végre. Az „alkalmazandó nemzeti jogra” való hivatkozás nem összeegyeztethető az uniós 
tagállamok körében végrehajtandó harmonizáció célkitűzésével.

Módosítás 831
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) végrehajtották-e az ABAK utasításait, 
kivéve, ha azok ellentétben állnak 
valamely alkalmazandó nemzeti joggal 
vagy az ABA alapszabályával;

Or. en
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Módosítás 832
Syed Kamall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ABA eszközeit érintő ügyletek során 
az ellenértéket a szokásos határidőn belül 
kézhez kapták-e;

Or. en

Indokolás

A d) pont módosítása a letétkezelő nemzeti jogban előírt befektetésmegfelelőséggel stb. 
kapcsolatos feladatainak elismerésére.
Mivel ezeket a rendelkezéseket az ÁÉKBV irányelvből vettük át, helyénvaló lenne a 
tagállamok számára annak megengedése, hogy mellőzzék e követelmény nem lakossági alapok 
tekintetében történő alkalmazását.

Módosítás 833
Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a valamely ABA eszközeit érintő 
ügyletek során az ellenértéket a szokásos 
határidőn belül kézhez kapták-e;

Or. en

Indokolás

A letétkezelő által végzett ellenőrzéseknek nem szabad megkettőznie az ABAK által végzett 
ellenőrzéseket. A letétkezelői ellenőrzésnek főként számos utólagos vizsgálat elvégzéséből kell 
állnia annak ellenőrzésére, hogy az ABAK belső szinten végrehajtotta-e a megfelelő 
eljárásokat és ellenőrzéseket az ABA minden műveletének megfelelő elvégzése tekintetében. 
Az „alkalmazandó nemzeti jogra” való hivatkozás nem összeegyeztethető az uniós tagállamok 
körében végrehajtandó harmonizáció célkitűzésével.
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Módosítás 834
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a valamely ABA eszközeit érintő 
ügyletek során az ellenértéket a szokásos 
határidőn belül kézhez kapták-e;

Or. en

Indokolás

Fontos a letétkezelő feladatainak az ABAK feladataitól való elkülönítése. A letétkezelő csak 
utólag tudja ellenőrizni, hogy az ABAK a megfelelő eljárásokat és ellenőrzéseket hajtotta-e 
végre. Az „alkalmazandó nemzeti jogra” való hivatkozás nem összeegyeztethető az uniós 
tagállamok körében végrehajtandó harmonizáció célkitűzésével.

Módosítás 835
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a valamely ABA eszközeit érintő 
ügyletek során az ellenértéket a szokásos 
határidőn belül kézhez kapták-e;

Or. en

Módosítás 836
Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az ABA a bevételét az alkalmazandó 
nemzeti joggal és az ABA alapszabályával 
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összhangban használja-e fel.

Or. en

Indokolás

A letétkezelő által végzett ellenőrzéseknek nem szabad megkettőznie az ABAK által végzett 
ellenőrzéseket. A letétkezelői ellenőrzésnek főként számos utólagos vizsgálat elvégzéséből kell 
állnia annak ellenőrzésére, hogy az ABAK belső szinten végrehajtotta-e a megfelelő 
eljárásokat és ellenőrzéseket az ABA minden műveletének megfelelő elvégzése tekintetében. 
Az „alkalmazandó nemzeti jogra” való hivatkozás nem összeegyeztethető az uniós tagállamok 
körében végrehajtandó harmonizáció célkitűzésével.

Módosítás 837
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az ABA a bevételét az alkalmazandó 
nemzeti joggal és az ABA alapszabályával 
összhangban használja-e fel.

Or. en

Indokolás

Fontos a letétkezelő feladatainak az ABAK feladataitól való elkülönítése. A letétkezelő csak 
utólag tudja ellenőrizni, hogy az ABAK a megfelelő eljárásokat és ellenőrzéseket hajtotta-e 
végre. Az „alkalmazandó nemzeti jogra” való hivatkozás nem összeegyeztethető az uniós 
tagállamok körében végrehajtandó harmonizáció célkitűzésével.

Módosítás 838
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az ABA a bevételét az alkalmazandó 
nemzeti joggal és az ABA alapszabályával 
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összhangban használja-e fel.

Or. en

Módosítás 839
Syed Kamall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ettől eltérve az ABA székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságai előírhatják, 
hogy az a)–d) pontot nem kell alkalmazni, 
ha az ABA-t kizárólag intézményi és / 
vagy tapasztalt befektetők számára 
forgalmazzák.

Or. en

Indokolás

A d) pont módosítása a letétkezelő nemzeti jogban előírt befektetésmegfelelőséggel stb. 
kapcsolatos feladatainak elismerésére.
Mivel ezeket a rendelkezéseket az ÁÉKBV irányelvből vettük át, helyénvaló lenne a 
tagállamok számára annak megengedése, hogy mellőzzék e követelmény nem lakossági alapok 
tekintetében történő alkalmazását.

Módosítás 840
Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A tagállamok előírják az ABA-
pénzeszközöket fogadó ABAK-ok 
számára, hogy ezeket a pénzeszközöket 
haladéktalanul helyezzék el a következők 
egyikénél nyitott egy vagy több számlán:
a) központi bank;
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b) a 2006/48/EK irányelvnek megfelelően 
engedélyezett hitelintézet;
c) harmadik országban engedélyezett 
bank;
d) valamely minősített pénzpiaci alap.
Az első albekezdés nem alkalmazandó a 
2006/48/EK irányelv alapján 
engedélyezett hitelintézetekre az ezen 
intézmények által tartott, az említett 
irányelv szerinti betéteket illetően.

Or. en

Indokolás

Az ABAK-októl kell megkövetelni az elsődleges felelősség viselését és ugyanazon 
követelmények követését, mint amelyek a MiFID hatálya alá tartozó cégekre vonatkoznak; ezt 
a módosított szövegbe úgy építettük be, hogy az ügyfélre és a befektetési vállalkozásra utaló 
hivatkozásokat az ABA-ra és az ABAK-ra utaló hivatkozásokkal váltottuk fel.

Módosítás 841
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. Az (1b) bekezdés d) pontjának és a 17. 
cikk (1e) bekezdésének alkalmazásában 
„minősített pénzpiaci alap” a 2009/65/EK 
irányelv alapján engedélyezett vagy 
felügyelet alatt álló és adott esetben 
valamely tagállam által nemzeti jogának 
megfelelően engedélyezett és a következő 
feltételeknek megfelelő alap:
a) elsődleges befektetési célja, hogy a 
vállalkozás nettó eszközértékét állandó 
paritáson (a bevételek levonása után) vagy 
a befektetők indulótőkéjének a 
bevételekkel kiegészített értékén tartsa;
b) az elsődleges befektetési cél elérése 
érdekében kizárólag jó minőségű, 397 
napnál nem hosszabb futamidejű vagy 
hátralévő futamidejű pénzpiaci 
eszközökbe fektet be, vagy az ilyen 
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futamidőnek megfelelő, rendszeresen 
kiigazított hozammal és 60 napos átlagos 
súlyozott futamidővel rendelkezőkbe. E 
célt hitelintézeti letétekbe történő 
kiegészítő jellegű befektetésekkel is 
megvalósíthatja;
c) aznapi vagy másnapi teljesítéssel 
biztosítja a likviditást.
Az első albekezdés b) pontjának 
alkalmazásában a pénzpiaci eszköz akkor 
tekinthető jó minőségűnek, ha az eszközt 
értékelő illetékes minősítő intézetektől a 
legjobb hitelminősítést kapta. Nem 
tekinthető jó minőségűnek az az eszköz, 
amelyet egyetlen illetékes minősítő intézet 
sem értékelt.
A második albekezdés alkalmazásában a 
minősítő intézet akkor tekinthető 
illetékesnek, ha rendszeresen és szakmai 
alapon közzéteszi a pénzpiaci alapok 
hitelminősítéseit és elismert külső 
hitelminősítő intézménynek minősül a 
2006/48/EGK irányelv 81. cikkének (1) 
bekezdése értelmében.

Or. en

Indokolás

Az ABAK-októl kell megkövetelni az elsődleges felelősség viselését és ugyanazon 
követelmények követését, mint amelyek a MiFID hatálya alá tartozó cégekre vonatkoznak; ezt 
a módosított szövegbe úgy építettük be, hogy az ügyfélre és a befektetési vállalkozásra utaló 
hivatkozásokat az ABA-ra és az ABAK-ra utaló hivatkozásokkal váltottuk fel.

Módosítás 842
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1d. A tagállamok előírják, hogy 
amennyiben az ABAK nem központi 
bankban helyezi el az ügyfél 
pénzeszközeit, jártasságról, gondosságról 
és kellő körültekintésről tanúbizonyságot 
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téve válassza ki, nevezze ki és vizsgálja 
rendszeresen felül a pénzeszközök 
elhelyezésére szolgáló hitelintézetet, 
bankot vagy pénzpiaci alapot, valamint a 
pénzeszközök tartásának megoldásait.
A tagállamok biztosítják, hogy az ABAK 
figyelembe veszi mindenekelőtt az ilyen 
intézmények vagy pénzpiaci alapok 
szakértelmét és piaci hírnevét az ABA 
jogainak védelme érdekében, valamint az 
ügyfél pénzeszközeinek tartásához 
kapcsolódó, az ABA jogait esetleg 
hátrányosan befolyásoló jogi vagy 
szabályozási követelményeket vagy piaci 
gyakorlatokat. A tagállamok biztosítják, 
hogy az ABA pénzeszközeinek minősített 
pénzpiaci alapban való elhelyezése csak 
akkor megengedett, ha ezt az ABA 
befektetői számára közzétett befektetési 
politika és stratégia előírja.

Or. en

Indokolás

Az ABAK-októl kell megkövetelni az elsődleges felelősség viselését és ugyanazon 
követelmények követését, mint amelyek a MiFID hatálya alá tartozó cégekre vonatkoznak; ezt 
a módosított szövegbe úgy építettük be, hogy az ügyfélre és a befektetési vállalkozásra utaló 
hivatkozásokat az ABA-ra és az ABAK-ra utaló hivatkozásokkal váltottuk fel.

Módosítás 843
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1e. A tagállamok előírják, hogy az ABAK-
oknak meg kell óvniuk az ABA-k 
pénzügyi eszközökhöz és pénzeszközökhöz 
kapcsolódó jogait, ezért meg kell felelniük 
a következő követelményeknek:
a) nyilvántartásokat és számlákat kell 
vezetniük, hogy bármikor, késedelem 
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nélkül megkülönböztethessék az egyik 
ügyfél eszközeit a másik ügyfél 
eszközeitől, illetve a saját eszközeitől;
b) úgy kell vezetniük a nyilvántartásokat 
és a számlákat, hogy azok pontosak 
legyenek és megfeleljenek az ABA-k 
pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek;
c) rendszeresen kell egyeztetniük a belső 
számláik és nyilvántartásaik, illetve az 
eszközöket őrző harmadik felek 
nyilvántartásai és számlái között;
d)  meg kell tenniük a szükséges lépéseket 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
ügyfeleknek a 17b. cikknek megfelelően 
harmadik félnél elhelyezett pénzügyi 
eszközei elkülönülten azonosíthatók 
legyenek az ABAK-hoz tartozó pénzügyi 
eszközöktől és a harmadik félhez tartozó 
pénzügyi eszközöktől: e célból a 
letétkezelő könyveiben különböző címet 
kell adni a számláknak, vagy más, 
egyenértékű intézkedésekkel kell elérni a 
védelem azonos szintjét;
e) meg kell tenniük a szükséges lépéseket 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
ügyfelek központi bankban, 
hitelintézetben, harmadik országban 
engedélyezett bankban vagy minősített 
pénzpiaci alapban a 17. cikknek 
megfelelően letétbe helyezett pénzeszközeit 
a befektetési vállalkozás pénzeszközeinek 
tárolására használt számláktól 
elkülönülten azonosított számlán vagy 
számlákon tárolják;
f) megfelelő szervezeti megoldások 
bevezetésével csökkentik az ügyfelek 
eszközeinek vagy az eszközökkel 
kapcsolatos jogoknak az elvesztését vagy 
csökkenését a jogszerűtlen használatból, 
csalásból, helytelen igazgatásból, nem 
megfelelő nyilvántartás-vezetésből vagy 
gondatlanságból eredően.

Or. en

Indokolás

Az alapkövetelményt a MiFID határozza meg, miszerint a felelős őrzés szabályozásának 
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alkalmasnak kell lennie az ügyfelek tulajdonosi jogainak védelmére, különösen az alapkezelő 
fizetésképtelensége esetén. Ez rendszerint azt jelenti, hogy az alapkezelő és az ügyfél eszközeit 
ténylegesen el kell különíteni, ami különböző országokban különféle módokon valósítható 
meg. A MiFID végrehajtási irányelv meglehetős részletességgel határozza meg, hogy ezt 
miként kell megtenni és hasonló rendelkezések értelemszerűen alkalmazhatóak az ABAK-okra 
is.

Módosítás 844
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 f bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1f. Amennyiben az alkalmazandó 
jogszabályokból – beleértve mindenekelőtt 
a tulajdonra vagy a fizetésképtelenségre 
vonatkozó jogszabályokat – következően 
az ABAK-ok által az (1) bekezdésnek 
megfelelően az ügyfelek jogainak 
megóvása érdekében bevezetett 
megoldások nem elegendőek a következő 
követelmények teljesítésére:
a) az ABAK-ok, ha valamely ABA 
pénzügyi eszközeit tartják, megfelelő 
szabályozást vezetnek be az ABA 
tulajdonosi jogainak különösen az ABAK 
fizetésképtelensége esetén történő 
védelmére és annak megelőzésére, hogy az 
ABA eszközeit az ABAK saját számlájára 
használhassa fel, kivéve, ha az ilyen 
felhasználást az alapszabály vagy alapító 
okirat, illetve az alapítási engedély 
lehetővé teszi; és
b) az ABAK-nak valamely ABA 
pénzeszközeinek tartása során megfelelő 
szabályozást kell hoznia az ABA jogainak 
védelmére, és – hitelintézet kivételével – az 
ügyfelek pénzének saját számlájára 
történő felhasználásának megelőzésére,
 a tagállamok előírják azokat az 
intézkedéseket, amelyeket az ABAK-oknak 
e kötelezettségek teljesítése érdekében meg 
kell hozniuk.
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Or. en

Indokolás

Az alapkövetelményt a MiFID határozza meg, miszerint a felelős őrzés szabályozásának 
alkalmasnak kell lennie az ügyfelek tulajdonosi jogainak védelmére, különösen az alapkezelő 
fizetésképtelensége esetén. Ez rendszerint azt jelenti, hogy az alapkezelő és az ügyfél eszközeit 
ténylegesen el kell különíteni, ami különböző országokban különféle módokon valósítható 
meg. A MiFID végrehajtási irányelv meglehetős részletességgel határozza meg, hogy ezt 
miként kell megtenni és hasonló rendelkezések értelemszerűen alkalmazhatóak az ABAK-okra 
is.

Módosítás 845
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 g bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1g. Amennyiben az ügyfél 
pénzeszközeinek vagy pénzügyi 
eszközeinek tárolási helye szerinti 
joghatóság alkalmazandó jogszabályai 
megakadályozzák az ABAK-okat az (1e) 
bekezdés d) vagy e) pontjának 
teljesítésében, a tagállamok olyan 
követelményeket írnak elő, amelyek 
egyenértékű hatással járnak az ABA-k 
jogainak megvédésében.

Or. en

Indokolás

Az alapkövetelményt a MiFID határozza meg, miszerint a felelős őrzés szabályozásának 
alkalmasnak kell lennie az ügyfelek tulajdonosi jogainak védelmére, különösen az alapkezelő 
fizetésképtelensége esetén. Ez rendszerint azt jelenti, hogy az alapkezelő és az ügyfél eszközeit 
ténylegesen el kell különíteni, ami különböző országokban különféle módokon valósítható 
meg. A MiFID végrehajtási irányelv meglehetős részletességgel határozza meg, hogy ezt 
miként kell megtenni és hasonló rendelkezések értelemszerűen alkalmazhatóak az ABAK-okra 
is.
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Módosítás 846
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az ABAK a fenti feltételek teljesülése 
esetén köteles letétkezelőt kijelölni az 
olyan ABA vonatkozásában, amely nem 
biztosít az ABA létrehozásától számított öt 
éven belül gyakorolható visszaváltási 
jogokat, és amely befektetési stratégiája és 
célkitűzései alapján befektetéseket és 
tőkekivonásokat kizárólag eseti alapon 
végez.
A fent említett feltételek a következők:
a) az ABAK megfelel a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
a befektetési vállalkozások szervezeti 
követelményei és működési feltételei, 
valamint az irányelv alkalmazásában 
meghatározott kifejezések tekintetében 
történő végrehajtásáról szóló 2006/73/EK 
irányelv1 16–18. cikkének az általa kezelt 
ABA, és adott esetben az azokhoz tartozó 
pénzügyi eszközök és alapok befektetői 
jogainak védelme tekintetében, feltéve, 
hogy az ezen irányelv alapján 
letétkezelőnek minősülő jogalany 
gondoskodik mindazon pénzügyi eszközök 
biztonságos őrzéséről, amelyek könyvelési 
tételként vagy másként tarthatóak, és 
amelyekkel a 2004/39/EK irányelv 4. 
cikke (1) bekezdésének 14. pontjában 
meghatározott szabályozott piacon, illetve 
az Unió vagy harmadik ország más 
szabályozott piacán vagy multilaterális 
kereskedési rendszerekben kereskednek; 
és
b) az ABA független könyvvizsgálói évente 
beszámolnak a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak a következőkről:
i. a befektetők részvény vagy befektetési 
jegyek jegyzésére teljesített befizetéseit 
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megfelelően könyvelték-e le;
ii. az ABAK fenntartott-e arra alkalmas 
rendszereket, hogy az előző beszámoló óta 
eltelt időszakban eleget tehessen a 10. 
cikkben említett rendelkezéseknek, és 
hogy az ABAK a beszámoló napján 
megfelelt-e ezeknek a rendelkezéseknek;
iii. az ABAK képes-e annak igazolására, 
hogy a befektetőknek az ABA által vagy 
számára tartott eszközként jelentett 
pénzügyi eszközöket valóban így tartották-
e.
1 HL L 241., 2006.9.2., 26. o.

Or. en

Indokolás

The assets of Private Equity Funds, even when they are financial instruments, are often 
inappropriate to be held by an EU credit institution as depositary. Their illiquid and long 
term nature means that there is no need for specialist depositary services provided that the 
assets are appropriately segregated. Moreover before making an investment the PE manager 
engages legal counsel to proceed with thorough due diligence to make sure that the fund 
obtains ownership of its interests in the portfolio company in a frequently heavily negotiated 
transaction. An additional exercise by a depositary would substantially increase the costs, 
and delay investment transactions for no investor benefit.

Most Private Equity Funds make no more than 10-15 investments in the whole 5 year 
investment period and they are relatively simple long term investments which are easily 
checked in the annual audit.

Módosítás 847
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az ABAK a fenti feltételek teljesülése 
esetén köteles letétkezelőt kijelölni az 
olyan ABA vonatkozásában, amely nem 
biztosít az ABA létrehozásától számított öt 
éven belül gyakorolható visszaváltási 
jogokat, és amely befektetési stratégiája és 
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célkitűzései alapján befektetéseket és 
tőkekivonásokat kizárólag eseti alapon 
végez.
A fent említett feltételek a következők:
a) az ABAK megfelel a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
a befektetési vállalkozások szervezeti 
követelményei és működési feltételei, 
valamint az irányelv alkalmazásában 
meghatározott kifejezések tekintetében 
történő végrehajtásáról szóló 2006/73/EK 
irányelv1 16–18. cikkének az általa kezelt 
ABA, és adott esetben az azokhoz tartozó 
pénzügyi eszközök és alapok befektetői 
jogainak védelme tekintetében; és
b) az ABA független könyvvizsgálói évente 
beszámolnak a székhely szerinti tagállam
illetékes hatóságainak a következőkről:
i. a befektetők részvény vagy befektetési 
jegyek jegyzésére teljesített befizetéseit 
megfelelően könyvelték-e le;
ii. az ABAK fenntartott-e arra alkalmas 
rendszereket, hogy az előző beszámoló óta 
eltelt időszakban eleget tehessen a 10. 
cikkben említett rendelkezéseknek, és 
hogy az ABAK a beszámoló napján 
megfelelt-e ezeknek a rendelkezéseknek;
iii. az ABAK képes-e annak igazolására, 
hogy a befektetőknek az ABA által vagy 
számára tartott eszközként jelentett 
pénzügyi eszközöket valóban így tartották-
e.
1 HL L 241., 2006.9.2., 26. o.

Or. en

Indokolás

A magántőke-befektetési alapok eszközei – még ha azok pénzügyi eszközök is – gyakran nem 
alkalmasak arra, hogy azokat uniós hitelintézet letétkezelőként tartsa. E befektetések nem 
likvid és hosszú távú jellege azt is jelenti, hogy nincs szükség szakosított letétkezelői 
szolgáltatásokra, feltéve, hogy eszközök megfelelően elkülönítettek. A letétkezelő jelentősen 
növelné a költségeket és késleltetné a befektetési ügyleteket, befektetői előnyök nélkül. A 
legtöbb magántőke-befektetési alap nem hajt végre 10-15 befektetésnél többet a teljes ötéves 
időszakban, és ezek viszonylag egyszerű, hosszú távú befektetések, amelyek egyszerűen 
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ellenőrizhetőek az éves könyvvizsgálat során.

Módosítás 848
Sari Essayah

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az ABAK a fenti feltételek teljesülése 
esetén köteles letétkezelőt kijelölni az 
olyan ABA vonatkozásában, amely nem 
biztosít az ABA létrehozásától számított öt 
éven belül gyakorolható visszaváltási 
jogokat, és amely befektetési stratégiája és 
célkitűzései alapján befektetéseket és 
tőkekivonásokat kizárólag eseti alapon 
végez.
A fent említett feltételek a következők:
a) az ABAK megfelel a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
a befektetési vállalkozások szervezeti 
követelményei és működési feltételei, 
valamint az irányelv alkalmazásában 
meghatározott kifejezések tekintetében 
történő végrehajtásáról szóló 2006/73/EK 
irányelv1 16–18. cikkének az általa kezelt 
ABA, és adott esetben az azokhoz tartozó 
pénzügyi eszközök és alapok befektetői 
jogainak védelme tekintetében, feltéve, 
hogy az ezen irányelv alapján 
letétkezelőnek minősülő jogalany 
gondoskodik mindazon pénzügyi eszközök 
biztonságos őrzéséről, amelyek könyvelési 
tételként vagy másként tarthatóak, és 
amelyekkel a 2004/39/EK irányelv 4. 
cikke (1) bekezdésének 14. pontjában 
meghatározott szabályozott piacon, illetve 
az Unió vagy harmadik ország más 
szabályozott piacán vagy multilaterális 
kereskedési rendszerekben kereskednek; 
és
b) az ABA független könyvvizsgálói évente 
beszámolnak a székhely szerinti tagállam 
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illetékes hatóságainak a következőkről: 
i. a befektetők részvény vagy befektetési 
jegyek jegyzésére teljesített befizetéseit 
megfelelően könyvelték-e le; 
ii. az ABAK fenntartott-e arra alkalmas 
rendszereket, hogy az előző beszámoló óta 
eltelt időszakban eleget tehessen a 10. 
cikkben említett rendelkezéseknek, és 
hogy az ABAK a beszámoló napján 
megfelelt-e ezeknek a rendelkezéseknek; 
iii. az ABAK képes-e annak igazolására, 
hogy a befektetőknek az ABA által vagy 
számára tartott eszközként jelentett 
pénzügyi eszközöket valóban így tartották-
e.
1 HL L 241., 2006.9.2., 26. o.

Or. en

Módosítás 849
Catherine Stihler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Amennyiben zárt végű ABA-t ABAK-
ként engedélyeztek és az ABA valamely 
tagállamban letelepedett társaság, az 
ABAK-nak nem kell letétkezelőt kijelölnie 
az (1) bekezdés ca),cb), cd) és ce) 
pontjában említett feladatok ellátására;

Or. en

Indokolás

A jelentéstervezet 68–72. módosításával (a 17. cikk (1) bekezdésének ca),cb), cd) és ce) 
pontjához) beiktatott módosítások olyan kérdések, amelyek az európai társasági jog szerint 
létrehozott társaságok igazgatóságának feladatát képezik. Amennyiben az ABA egyben ABAK, 
és az európai jog hatálya alatt áll, nem kell aggályosnak tekinteni azt, hogy az ABAK számára 
megengedik a letétkezelői funkciók e részének ellátását.
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Módosítás 850
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. ABAK nem járhat el letétkezelőként. törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 851
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. ABAK nem járhat el letétkezelőként. 2. ABAK nem járhat el letétkezelőként
olyan ABA tekintetében, amelynek ABAK-
ja.

Or. en

Indokolás

Ha valamely ABAK jogosult letétkezelőként eljárni olyan ABA tekintetében, amelynek nem 
kezelője, nincs ok ennek megtiltására. A tilalomnak az összeférhetetlenség megelőzését kell 
szolgálnia.
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Módosítás 852
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. ABAK nem járhat el letétkezelőként. 2. ABAK nem járhat el letétkezelőként
olyan ABA tekintetében, amelynek ABAK-
ja.

Or. en

Indokolás

A korlátozásnak csak az összeférhetetlenség megelőzéseként kell működnie: nincs ok annak 
megtiltására, hogy valamely ABAK letétkezelőként is eljárjon az általa (az irányelv 
értelmében véve) nem kezelt ABA-k tekintetében, ha egyébként jogosult a letétkezelésre.
Fontos pontosítani, hogy a letétkezelő feladatait az összes ABA-befektető részére kollektívan, 
és nem pedig „az ABA vagy a befektetők” részére végzi, mivel ez utóbbi egymással ütköző 
lojalitásokat sugall. Ez különösen kritikus az önálló jogi formát nem öltő ABA-k tekintetében.

Módosítás 853
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. ABAK nem járhat el letétkezelőként. 2. ABAK nem járhat el letétkezelőként
olyan ABA tekintetében, amelynek ABAK-
ja.

Or. en

Indokolás

A korlátozásnak csak az összeférhetetlenség megelőzéseként kell működnie: nincs ok annak 
megtiltására, hogy valamely ABAK letétkezelőként is eljárjon az általa nem kezelt ABA-k 
tekintetében, ha egyébként jogosult a letétkezelésre.
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Módosítás 854
Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. ABAK nem járhat el letétkezelőként. 2. Egy társaság sem járhat el egyszerre 
valamely ABA ABAK-jaként és 
letétkezelőjeként is.

Or. en

Indokolás

A Madoff-ügy azt mutatja, hogy erősíteni kell az EU-ban a letétkezelők alapkezelőktől való 
függetlenségét és viszont is. A szilárd irányítási struktúrák fenntartása és az 
összeférhetetlenségek legkisebbre csökkentése érdekében az alapkezelőnek és a letétkezelőnek 
egymástól függetlennek kell lennie. A függetlenség követelményét ki kell terjeszteni a teljes 
értékláncra, ideértve az alletétkezelést és az alalapkezelést is.

Módosítás 855
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A letétkezelő függetlenül és kizárólag az 
ABA befektetőinek érdekeit szem előtt 
tartva jár el.

törölve

Or. en

Indokolás

A letétkezelő fogalmának a létező különféle alapstruktúrákra való rákényszerítése helyett 
egyértelműen meg kell határozni a letétkezelő feladatait, amelyek letétkezelőre vagy más 
olyan intézményre bízhatóak, amely biztosítja a feladatok független, a befektetők érdekét 
leginkább szolgáló módon történő végrehajtását.
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Módosítás 856
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A letétkezelő függetlenül és kizárólag az 
ABA befektetőinek érdekeit szem előtt 
tartva jár el.

törölve

Or. en

Indokolás

Ha valamely ABAK jogosult letétkezelőként eljárni olyan ABA tekintetében, amelynek nem 
kezelője, nincs ok ennek megtiltására. A tilalomnak az összeférhetetlenség megelőzését kell 
szolgálnia.

Módosítás 857
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A letétkezelő függetlenül és kizárólag az 
ABA befektetőinek érdekeit szem előtt 
tartva jár el.

Saját szerepük összefüggéseiben az ABAK 
és a letétkezelő becsületesen, 
tisztességesen, szakszerűen, függetlenül és 
az ABA vagy az ABA befektetőinek 
együttes érdekeit szem előtt tartva jár el. 

Or. en

Indokolás

A korlátozásnak csak az összeférhetetlenség megelőzéseként kell működnie: nincs ok annak 
megtiltására, hogy valamely ABAK letétkezelőként is eljárjon az általa (az irányelv 
értelmében véve) nem kezelt ABA-k tekintetében, ha egyébként jogosult a letétkezelésre.
Fontos pontosítani, hogy a letétkezelő feladatait az összes ABA-befektető részére kollektívan, 
és nem pedig „az ABA vagy a befektetők” részére végzi, mivel ez utóbbi egymással ütköző 
lojalitásokat sugall. Ez különösen kritikus az önálló jogi formát nem öltő ABA-k tekintetében.
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Módosítás 858
Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A letétkezelő függetlenül és kizárólag az 
ABA befektetőinek érdekeit szem előtt 
tartva jár el.

A letétkezelő függetlenül és kizárólag az 
ABA befektetőinek érdekeit szem előtt 
tartva jár el. Az ABAK és a letétkezelő 
egymástól független. A függetlenség 
jelentése, hogy az ABAK és a letétkezelő 
nem kapcsolódik egymáshoz közös vezetés 
vagy ellenőrzés, illetve jelentős közvetlen 
vagy közvetett részesedés révén. Ezt nem 
érinti a (4) bekezdés szerinti 
feladatátruházás.

Or. en

Indokolás

A Madoff-ügy azt mutatja, hogy erősíteni kell az EU-ban a letétkezelők alapkezelőktől való 
függetlenségét és viszont is. A szilárd irányítási struktúrák fenntartása és az 
összeférhetetlenségek legkisebbre csökkentése érdekében az alapkezelőnek és a letétkezelőnek 
egymástól függetlennek kell lennie. A függetlenség követelményét ki kell terjeszteni a teljes 
értékláncra, ideértve az alletétkezelést és az alalapkezelést is.

Módosítás 859
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A letétkezelő függetlenül és kizárólag az 
ABA befektetőinek érdekeit szem előtt 
tartva jár el.

A letétkezelő függetlenül és az ABA 
befektetőinek érdekeit szem előtt tartva jár 
el.

Or. en

Indokolás

A letétkezelőnek képesnek kell lennie saját kockázatainak kezelésére a részvényesei és ügyfelei 
érdekeinek védelme céljából. Az irányelvnek még mindig meg kell engednie a letétkezelő saját 
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kockázatkezelését, figyelembe véve a szerződő felek közötti természetes 
összeférhetetlenségeket.

Módosítás 860
Syed Kamall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Saját szerepük összefüggéseiben az ABAK 
és a letétkezelő becsületesen, 
tisztességesen, szakszerűen, függetlenül és 
az ABA összes befektetőjének együttes 
érdekeit szem előtt tartva jár el. 

Or. en

Indokolás

Fontos pontosítani, hogy a letétkezelő feladatait az összes ABA-befektető részére kollektívan, 
és nem pedig „az ABA vagy a befektetők” részére végzi, mivel ez utóbbi egymással ütköző 
lojalitásokat sugall.

Módosítás 861
Jean-Paul Gauzès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A letétkezelő ABAK általi kijelölése 
szerződéssel valósul meg.

Or. en
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Módosítás 862
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – -1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben említett feladatok 
letétkezelő útján teljesíthetőek.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 863
Olle Schmidt, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Letétkezelő a Közösségben székhellyel 
rendelkező és a hitelintézetek 
tevékenységének megkezdéséről és 
folytatásáról (átdolgozott szöveg) szóló, 
2006. június 14-i 2006/48/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban engedélyezett hitelintézet 
lehet.

3. Letétkezelő:

a) a Közösségben székhellyel rendelkező 
és a 2006/48/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel összhangban 
engedélyezett hitelintézet lehet;

Or. en

Indokolás

Nem helyénvaló az uniós hitelintézetekre korlátozni a letétkezelésre jogosultak körét. Tekintve 
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az irányelv hatálya alá tartozó ABA-k széles körét, ezek az intézmények nem feltétlenül a 
legalkalmasabbak a különféle alapok által kezelt különleges eszközök tekintetében a 
letétkezelői funkciók ellátására. Ezen túlmenően egy ilyen korlátozás a kockázatok 
hitelintézeteknél való elfogadhatatlan felhalmozódásához vezethet, szükségtelen költségeket 
okoz, és súlyosan korlátozza a befektetési lehetőségeket a harmadik országokban.

Módosítás 864
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Letétkezelő a Közösségben székhellyel 
rendelkező és a hitelintézetek 
tevékenységének megkezdéséről és 
folytatásáról (átdolgozott szöveg) szóló,
2006. június 14-i 2006/48/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban engedélyezett hitelintézet 
lehet.

3. Letétkezelő:

a) a Közösségben székhellyel rendelkező 
és a 2006/48/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel összhangban 
engedélyezett hitelintézet lehet;

Or. en

Indokolás

Annak előírása, hogy a letétkezelő csak uniós hitelintézet lehet, súlyos koncentrációs 
kockázatot eredményezne. A verseny megóvása érdekében másféle típusú pénzügyi 
intézményeknek is képesnek kell lenniük letétkezelői feladatok ellátására. A jogosult 
jogalanyok körét nem szabad a hitelintézetekre vagy befektetési vállalkozásokra korlátozni. 
Más intézményeknek is meg kell engedni a letétkezelésre szakosodást, mivel ez támogatja a 
versenyt és jobb minőségű szolgáltatásokhoz vezet. Ezeket az intézményeket megfelelő 
felügyelet alá kell vonni.
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Módosítás 865
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Letétkezelő a Közösségben székhellyel 
rendelkező és a hitelintézetek 
tevékenységének megkezdéséről és 
folytatásáról (átdolgozott szöveg) szóló, 
2006. június 14-i 2006/48/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban engedélyezett hitelintézet 
lehet.

3. Letétkezelő:

a) a Közösségben székhellyel rendelkező 
és a 2006/48/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel összhangban 
engedélyezett hitelintézet lehet;

Or. en

Indokolás

Helyénvaló megengedni, hogy a MIFID alapján engedélyezett vállalkozások letétkezelőként 
működjenek, a zárt végű alapok pedig letétkezelői feladatok ellátására más jogalanyokat –
úgy mint könyvelőket és ügyvédeket – vehessenek igénybe.

Módosítás 866
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Letétkezelő a Közösségben székhellyel 
rendelkező és a hitelintézetek 
tevékenységének megkezdéséről és 
folytatásáról (átdolgozott szöveg) szóló, 
2006. június 14-i 2006/48/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban engedélyezett hitelintézet
lehet.

3. Letétkezelő:
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a) a Közösségben székhellyel rendelkező 
és a 2006/48/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel összhangban 
engedélyezett hitelintézet lehet;

Or. en

Módosítás 867
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Letétkezelő a Közösségben székhellyel 
rendelkező és a hitelintézetek 
tevékenységének megkezdéséről és 
folytatásáról (átdolgozott szöveg) szóló, 
2006. június 14-i 2006/48/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban engedélyezett hitelintézet 
lehet.

3. Letétkezelő:

a) a Közösségben székhellyel rendelkező 
és a 2006/48/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel összhangban 
engedélyezett hitelintézet lehet;

Or. en

Indokolás

Ha korlátozzuk a letétkezelés ellátására jogosult jogalanyok körét, csökken a letétkezelők 
száma és ez nagyobb kockázati koncentrációt és megemelkedett rendszerkockázatot fog 
eredményezni.
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Módosítás 868
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Letétkezelő a Közösségben székhellyel 
rendelkező és a hitelintézetek 
tevékenységének megkezdéséről és 
folytatásáról (átdolgozott szöveg) szóló, 
2006. június 14-i 2006/48/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban engedélyezett hitelintézet 
lehet.

3. Letétkezelő:

a) a Közösségben székhellyel rendelkező 
és a 2006/48/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel összhangban 
engedélyezett hitelintézet lehet;

Or. en

Indokolás

E módosítás célja azon jogalanyok körének szélesítése, amelyek jogosultak letétkezelésre. E 
kör hitelintézetekre korlátozása – ahogy azt a Bizottság javasolja – ésszerűtlennek tűnik, 
különösen az ÁÉKBV-irányelvben foglalt letétkezelői körre figyelemmel.

Módosítás 869
Gay Mitchell

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Letétkezelő a Közösségben székhellyel 
rendelkező és a hitelintézetek 
tevékenységének megkezdéséről és 
folytatásáról (átdolgozott szöveg) szóló, 
2006. június 14-i 2006/48/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban engedélyezett hitelintézet 
lehet.

3. Letétkezelő:
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a) a Közösségben székhellyel rendelkező 
és a 2006/48/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel összhangban 
engedélyezett hitelintézet lehet;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a Gauzès-jelentést és a svéd elnökség kompromisszumos javaslatát tükrözi 
nagy vonalakban. 
Fel kell venni a letétkezelésre jogosultak e harmadik kategóriáját; ebben fontos elem az ABA 
székhelye szerinti tagállamra hivatkozás. Ennek oka, hogy az ABAK-irányelv azt javasolja, 
hogy az ABAK kezelhet ABA-t más tagállamban is, és ezen ABA tekintetében a székhely 
szerinti tagállam hagyja jóvá a letétkezelőt.

Módosítás 870
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Letétkezelő a Közösségben székhellyel 
rendelkező és a hitelintézetek 
tevékenységének megkezdéséről és 
folytatásáról (átdolgozott szöveg) szóló, 
2006. június 14-i 2006/48/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban engedélyezett hitelintézet 
lehet.

3. Letétkezelő:

a) a Közösségben székhellyel rendelkező 
és a 2006/48/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel összhangban 
engedélyezett hitelintézet lehet;

Or. en
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Módosítás 871
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Letétkezelő a Közösségben székhellyel 
rendelkező és a hitelintézetek 
tevékenységének megkezdéséről és 
folytatásáról (átdolgozott szöveg) szóló, 
2006. június 14-i 2006/48/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban engedélyezett hitelintézet 
lehet.

3. A letétkezelő:

a) a Közösségben székhellyel rendelkező 
és a 2006/48/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel összhangban 
engedélyezett hitelintézet lehet;

Or. en

Módosítás 872
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a 2004/39/EK irányelvnek 
megfelelően engedélyezett és az Unióban 
székhellyel rendelkező befektetési 
vállalkozás is nyújthatja a pénzügyi 
eszközök biztonságos őrzése és kezelése 
kiegészítő szolgáltatását az ügyfelek 
számlájára, az említett irányelv I. 
mellékletének B(1) szakaszával 
összhangban;

Or. en

Indokolás

Ha korlátozzuk a letétkezelés ellátására jogosult jogalanyok körét, csökken a letétkezelők 
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száma és ez nagyobb kockázati koncentrációt és megemelkedett rendszerkockázatot fog 
eredményezni.

Módosítás 873
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a 2004/39/EK irányelvnek 
megfelelően engedélyezett és az Unióban 
székhellyel rendelkező befektetési 
vállalkozás is nyújthatja a pénzügyi 
eszközök biztonságos őrzése és kezelése 
kiegészítő szolgáltatását az ügyfelek 
számlájára, az említett irányelv I. 
mellékletének B(1) szakaszával 
összhangban;

Or. en

Indokolás

E módosítás célja azon jogalanyok körének szélesítése, amelyek jogosultak letétkezelésre. E 
kör hitelintézetekre korlátozása – ahogy azt a Bizottság javasolja – ésszerűtlennek tűnik, 
különösen az ÁÉKBV-irányelvben foglalt letétkezelői körre figyelemmel.

Módosítás 874
Olle Schmidt, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a 2004/39/EK irányelvnek 
megfelelően engedélyezett és az Unióban 
székhellyel rendelkező befektetési 
vállalkozás is nyújthatja a pénzügyi 
eszközök biztonságos őrzése és kezelése 
kiegészítő szolgáltatását az ügyfelek 
számlájára, az említett irányelv I. 
mellékletének B(1) szakaszával 



PE439.132v01-00 112/174 AM\805037HU.doc

HU

összhangban;

Or. en

Indokolás

Nem helyénvaló az uniós hitelintézetekre korlátozni a letétkezelésre jogosultak körét. Tekintve 
az irányelv hatálya alá tartozó ABA-k széles körét, ezek az intézmények nem feltétlenül a 
legalkalmasabbak a különféle alapok által kezelt különleges eszközök tekintetében a 
letétkezelői funkciók ellátására. Ezen túlmenően egy ilyen korlátozás a kockázatok 
hitelintézeteknél való elfogadhatatlan felhalmozódásához vezethet, szükségtelen költségeket 
okoz, és súlyosan korlátozza a befektetési lehetőségeket a harmadik országokban.

Módosítás 875
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a 2004/39/EK irányelvnek 
megfelelően engedélyezett és az Unióban 
székhellyel rendelkező befektetési 
vállalkozás is nyújthatja a pénzügyi 
eszközök biztonságos őrzése és kezelése 
kiegészítő szolgáltatását az ügyfelek 
számlájára, az említett irányelv I. 
mellékletének B(1) szakaszával 
összhangban;

Or. en

Indokolás

Annak előírása, hogy a letétkezelő csak uniós hitelintézet lehet, súlyos koncentrációs 
kockázatot eredményezne. A verseny megóvása érdekében másféle típusú pénzügyi 
intézményeknek is képesnek kell lenniük letétkezelői feladatok ellátására. A jogosult 
jogalanyok körét nem szabad a hitelintézetekre vagy befektetési vállalkozásokra korlátozni. 
Más intézményeknek is meg kell engedni a letétkezelésre szakosodást, mivel ez támogatja a 
versenyt és jobb minőségű szolgáltatásokhoz vezet. Ezeket az intézményeket megfelelő 
felügyelet alá kell vonni.
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Módosítás 876
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a 2004/39/EK irányelvnek 
megfelelően engedélyezett és az Unióban 
székhellyel rendelkező befektetési 
vállalkozás is nyújthat kiegészítő 
szolgáltatást, az említett irányelv I. 
mellékletének B(1) szakaszával 
összhangban;

Or. en

Módosítás 877
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) a Közösségben székhellyel rendelkező 
és a 2004/39/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel összhangban 
engedélyezett befektetési vállalkozás;

Or. en

Módosítás 878
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ad) a 2004/39/EK irányelvnek 
megfelelően engedélyezett befektetési 
vállalkozás;
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Or. en

Indokolás

Helyénvaló megengedni, hogy a MIFID alapján engedélyezett vállalkozások letétkezelőként 
működjenek, a zárt végű alapok pedig letétkezelői feladatok ellátására más jogalanyokat –
úgy mint könyvelőket és ügyvédeket – vehessenek igénybe.

Módosítás 879
Gay Mitchell

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ad) a 2004/39/EK irányelvnek 
megfelelően engedélyezett befektetési 
vállalkozás;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a Gauzès-jelentést és a svéd elnökség kompromisszumos javaslatát tükrözi 
nagy vonalakban. 
Fel kell venni a letétkezelésre jogosultak e harmadik kategóriáját; ebben fontos elem az ABA 
székhelye szerinti tagállamra hivatkozás. Ennek oka, hogy az ABAK-irányelv azt javasolja, 
hogy az ABAK kezelhet ABA-t más tagállamban is, és ezen ABA tekintetében a székhely 
szerinti tagállam hagyja jóvá a letétkezelőt.

Módosítás 880
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ad) a 2004/39/EK irányelvnek 
megfelelően engedélyezett befektetési 
vállalkozás;

Or. en
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Módosítás 881
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ae) az ABAK székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságai által letétkezelőként 
engedélyezett jogi személy, amely 
prudenciális szabályozás hatálya és 
folyamatos felügyelet alatt áll, és amely 
képes megfelelő pénzügyi és szakmai 
garanciákat nyújtani arra, hogy 
eredményesen el tudja látni a megfelelő 
letétkezelői feladatokat, és teljesíti az ilyen 
funkciókkal járó kötelezettségeket; vagy

Or. en

Indokolás

Ha korlátozzuk a letétkezelés ellátására jogosult jogalanyok körét, csökken a letétkezelők 
száma és ez nagyobb kockázati koncentrációt és megemelkedett rendszerkockázatot fog 
eredményezni.

Módosítás 882
Olle Schmidt, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ae) az ABAK székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságai által letétkezelőként 
engedélyezett jogi személy, amely 
prudenciális szabályozás hatálya és 
folyamatos felügyelet alatt áll, és amely 
képes megfelelő pénzügyi és szakmai 
garanciákat nyújtani arra, hogy 
eredményesen el tudja látni a megfelelő 
letétkezelői feladatokat, és teljesíti az ilyen 
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funkciókkal járó kötelezettségeket; vagy

Or. en

Indokolás

Nem helyénvaló az uniós hitelintézetekre korlátozni a letétkezelésre jogosultak körét. Tekintve 
az irányelv hatálya alá tartozó ABA-k széles körét, ezek az intézmények nem feltétlenül a 
legalkalmasabbak a különféle alapok által kezelt különleges eszközök tekintetében a 
letétkezelői funkciók ellátására. Ezen túlmenően egy ilyen korlátozás a kockázatok 
hitelintézeteknél való elfogadhatatlan felhalmozódásához vezethet, szükségtelen költségeket 
okoz, és súlyosan korlátozza a befektetési lehetőségeket a harmadik országokban.

Módosítás 883
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ae) az ABAK székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságai által letétkezelőként 
engedélyezett jogi személy, amely 
prudenciális szabályozás hatálya és 
folyamatos felügyelet alatt áll, és amely 
képes megfelelő pénzügyi és szakmai 
garanciákat nyújtani arra, hogy 
eredményesen el tudja látni a megfelelő 
letétkezelői feladatokat, és teljesíti az ilyen 
funkciókkal járó kötelezettségeket.

Or. en

Indokolás

Annak előírása, hogy a letétkezelő csak uniós hitelintézet lehet, súlyos koncentrációs 
kockázatot eredményezne. A verseny megóvása érdekében másféle típusú pénzügyi 
intézményeknek is képesnek kell lenniük letétkezelői feladatok ellátására. A jogosult 
jogalanyok körét nem szabad a hitelintézetekre vagy befektetési vállalkozásokra korlátozni. 
Más intézményeknek is meg kell engedni a letétkezelésre szakosodást, mivel ez támogatja a 
versenyt és jobb minőségű szolgáltatásokhoz vezet. Ezeket az intézményeket megfelelő 
felügyelet alá kell vonni.
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Módosítás 884
Gay Mitchell

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ae) az ABA székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságai által letétkezelőként 
engedélyezett jogi személy, amely 
prudenciális szabályozás hatálya és 
folyamatos felügyelet alatt áll, és amely 
képes megfelelő pénzügyi és szakmai 
garanciákat nyújtani arra, hogy 
eredményesen el tudja látni a megfelelő 
letétkezelői feladatokat, és teljesíti az ilyen 
funkciókkal járó kötelezettségeket.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a Gauzès-jelentést és a svéd elnökség kompromisszumos javaslatát tükrözi 
nagy vonalakban. 
Fel kell venni a letétkezelésre jogosultak e harmadik kategóriáját; ebben fontos elem az ABA 
székhelye szerinti tagállamra hivatkozás. Ennek oka, hogy az ABAK-irányelv azt javasolja, 
hogy az ABAK kezelhet ABA-t más tagállamban is, és ezen ABA tekintetében a székhely 
szerinti tagállam hagyja jóvá a letétkezelőt.

Módosítás 885
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

af) jogi személy, amely szakmai vagy 
üzleti tevékenység keretében letétkezelői 
funkciókat lát el, amelyek tekintetében 
prudenciális szabályozás hatálya és 
folyamatos felügyelet alatt áll, és amely 
képes megfelelő pénzügyi és szakmai 
garanciákat nyújtani arra, hogy 
eredményesen el tudja látni a megfelelő 
letétkezelői feladatokat, és teljesíti az ilyen 
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funkciókkal járó kötelezettségeket.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja azon jogalanyok körének szélesítése, amelyek jogosultak letétkezelésre. E 
kör hitelintézetekre korlátozása – ahogy azt a Bizottság javasolja – ésszerűtlennek tűnik, 
különösen az ÁÉKBV-irányelvben foglalt letétkezelői körre figyelemmel.

Módosítás 886
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ag) prudenciális szabályozás hatálya és 
folyamatos felügyelet alatt álló intézmény, 
amely képes megfelelő pénzügyi és 
szakmai garanciák nyújtani arra, hogy 
eredményesen el tudja látni a megfelelő 
letétkezelői feladatokat, és teljesíti az ilyen 
funkciókkal járó kötelezettségeket;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás lehetővé teszi a tagállamok által megfelelően szabályozott vállalkozások – úgy 
mint vagyonkezelők – számára a letétkezelést, amelyeknek nincs okuk a MiFID befektetési 
vállalkozás státuszt igénylő befektetési tevékenységre törekedni.

Módosítás 887
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ag) prudenciális szabályozás hatálya és 
folyamatos felügyelet alatt álló intézmény, 
amely képes megfelelő pénzügyi és 
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szakmai garanciákat nyújtani arra, hogy 
eredményesen el tudja látni a megfelelő 
letétkezelői feladatokat, és teljesíti az ilyen 
funkciókkal járó kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 888
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a h pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ah) olyan intézmény, amely bejegyzésének 
országában külön szabályozás és 
felügyelet alatt áll a másoknak történő 
biztonságos őrzési szolgáltatások nyújtása 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 889
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ai) zárt végű alap esetében olyan jogi 
személy, amely prudenciális szabályozás 
hatálya és folyamatos felügyelet alatt áll, 
és amely képes megfelelő pénzügyi és 
szakmai garanciákat nyújtani arra, hogy 
eredményesen el tudja látni a megfelelő 
letétkezelői feladatokat, és teljesíti az ilyen 
funkciókkal járó kötelezettségeket.

Or. en
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Indokolás

Helyénvaló megengedni, hogy a MIFID alapján engedélyezett vállalkozások letétkezelőként 
működjenek, a zárt végű alapok pedig letétkezelői feladatok ellátására más jogalanyokat –
úgy mint könyvelőket és ügyvédeket – vehessenek igénybe.

Módosítás 890
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a j pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aj) az (1) bekezdés a), b) és c) pontjának 
rendelkezésein túl az olyan ABAK 
esetében, amelynek nincsenek az (1) 
bekezdés b) pontjának i. alpontja szerint 
biztonságosan őrizhető eszközei vagy 
derivatívái, a letétkezelő lehet olyan 
jogalany, amely szakmai vagy üzleti 
tevékenység keretében lát el letétkezelői 
funkciókat, amelynek tekintetében 
jogszabály által elismert szakmai 
nyilvántartásba vételi kötelezettség vagy 
jogszabályi, illetve szabályozói 
rendelkezések vagy szakmai magatartási 
szabályzat vonatkozik rá, és amely képes 
megfelelő pénzügyi és szakmai 
garanciákat nyújtani arra, hogy 
eredményesen el tudja látni a vonatkozó 
letétkezelői feladatokat, és teljesíti az ilyen 
funkciókkal járó kötelezettségeket.

Or. en

Indokolás

Ha korlátozzuk a letétkezelés ellátására jogosult jogalanyok körét, csökken a letétkezelők 
száma és ez nagyobb kockázati koncentrációt és megemelkedett rendszerkockázatot fog 
eredményezni.
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Módosítás 891
Olle Schmidt, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a k pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ak) olyan jogalany, amely szakmai vagy 
üzleti tevékenység keretében letétkezelői 
funkciókat lát el, amelynek tekintetében 
jogszabály által elismert szakmai 
nyilvántartásba vételi kötelezettség vagy 
jogszabályi, illetve szabályozói 
rendelkezések vagy szakmai magatartási 
szabályzat vonatkozik rá, és amely képes 
megfelelő pénzügyi és szakmai 
garanciákat nyújtani arra, hogy 
eredményesen el tudja látni a vonatkozó 
letétkezelői feladatokat, és teljesíti az ilyen 
funkciókkal járó kötelezettségeket.

Or. en

Indokolás

Nem helyénvaló az uniós hitelintézetekre korlátozni a letétkezelésre jogosultak körét. Tekintve 
az irányelv hatálya alá tartozó ABA-k széles körét, ezek az intézmények nem feltétlenül a 
legalkalmasabbak a különféle alapok által kezelt különleges eszközök tekintetében a 
letétkezelői funkciók ellátására. Ezen túlmenően egy ilyen korlátozás a kockázatok 
hitelintézeteknél való elfogadhatatlan felhalmozódásához vezethet, szükségtelen költségeket 
okoz, és súlyosan korlátozza a befektetési lehetőségeket a harmadik országokban.

Módosítás 892
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Letétkezelő a Közösségben székhellyel 
rendelkező és a hitelintézetek 
tevékenységének megkezdéséről és 
folytatásáról (átdolgozott szöveg) szóló, 
2006. június 14-i 2006/48/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel 

3. Az Unióban letelepedett ABAK 
tekintetében – az engedélyezett ABA 
székhelyétől függetlenül – letétkezelő az 
Unióban székhellyel rendelkező és a 
2006/48/EK irányelvvel összhangban 
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összhangban engedélyezett hitelintézet 
lehet.

engedélyezett hitelintézet lehet.

Harmadik országban letelepedett ABAK 
esetében a letétkezelő az adott harmadik 
országban lévő, szabályozott hitelintézet 
lehet.

Or. en

Módosítás 893
Marta Andreasen

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Letétkezelő a Közösségben székhellyel 
rendelkező és a hitelintézetek 
tevékenységének megkezdéséről és 
folytatásáról (átdolgozott szöveg) szóló, 
2006. június 14-i 2006/48/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban engedélyezett hitelintézet 
lehet.

3. Letétkezelő az Unióban székhellyel 
rendelkező és a 2006/48/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban engedélyezett vagy ezzel 
egyenértékű szabályozással rendelkező 
más országban nyilvántartásba vett 
hitelintézet lehet.

Or. en

Indokolás

Amellett, hogy a letétkezelés uniós intézményekre korlátozása protekcionista, ez behatárolná 
a letétkezelők számát és növeli a befektetői költségeket.

Módosítás 894
Syed Kamall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A (3) bekezdés a), ab) és ag) pontjának 
rendelkezései mellett azon ABA-k 
tekintetében, amelyek nem biztosítanak az 
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egyes ABA-k létrehozásától számított öt 
éven belül gyakorolható visszaváltási 
jogokat, és amelyek befektetési 
stratégiájuk és célkitűzéseik alapján 
befektetéseket és tőkekivonásokat 
kizárólag eseti alapon végeznek, 
letétkezelő lehet:
a) prudenciális szabályozás hatálya és 
folyamatos felügyelet alatt álló jogi 
személy, amely képes megfelelő pénzügyi 
és szakmai garanciákat nyújtani arra, 
hogy eredményesen el tudja látni a 
vonatkozó letétkezelői feladatokat, és 
teljesíti az ilyen funkciókkal járó 
kötelezettségeket;
b) olyan jogi személy, amely szakmai vagy 
üzleti tevékenység keretében letétkezelői 
funkciókat lát el, amelynek tekintetében 
jogszabály által elismert szakmai 
nyilvántartásba vételi kötelezettség vagy 
jogszabályi, illetve szabályozói 
rendelkezések vagy szakmai magatartási 
szabályzat vonatkozik rá, és amely képes 
megfelelő pénzügyi és szakmai 
garanciákat nyújtani arra, hogy 
eredményesen el tudja látni a vonatkozó 
letétkezelői feladatokat, és teljesíti az ilyen 
funkciókkal járó kötelezettségeket.

Or. en

Indokolás

A módosítást az indokolja, hogy pontosítani kell, hogy ez a letétkezelésre jogosultaknak egy új 
kategóriája, továbbá meg kell felelni az újonnan felvett fenti c) pontnak.

Módosítás 895
Catherine Stihler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A letétkezelő kijelölésének feltétele 
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annak az ABAK székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságai általi 
jóváhagyása. Az illetékes hatóság 
engedélyezheti több letétkezelő kijelölését 
is, amennyiben meggyőződött arról, hogy 
ez nem zavarja a letétkezelő ezen 
irányelvben meghatározott összes 
kötelezettségének megfelelő teljesítését.

Or. en

Indokolás

Az egyetlen letétkezelő előírása indokolatlanul korlátozást jelent, és koncentrálja a 
kockázatokat. A funkciókat nem kereskedelmi módon kapcsolja össze, és az ABAK számára 
megnehezítené, hogy a szolgáltatásnyújtásért versenyképes árakat alkudjon ki, ami a 
befektetők hozamát csökkentené. A kijelölés illetékes hatóság általi jóváhagyáshoz kötése 
biztosítani fogja, hogy a megfelelő előírásokat betartsák. Ez segíteni fog az irányelven belüli 
arányosság biztosításában, annak lehetővé tételével, hogy a szolgáltatásokat a 
legköltséghatékonyabb módon alakítsák ki, ami különösen előnyes lesz a kisebb ABA-k 
számára.

Módosítás 896
Syed Kamall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3c. Az Unióban letelepedett ABA 
tekintetében kijelölt letétkezelő az ABA 
székhelye szerinti tagállamban letelepedett 
letétkezelő. A letétkezelő kijelölésének 
feltétele annak az ABA székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságai általi 
jóváhagyása. 
Az első albekezdéstől eltérve az ABA 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságai engedélyezhetik, hogy a (3) 
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bekezdés követelményeit teljesítő és más 
tagállamban letelepedett intézmények 
legyenek kijelölt letétkezelők.

Or. en

Módosítás 897
Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3d. Amennyiben az engedélyezett ABAK 
által kezelt ABA székhelye az Unióban 
van, a letétkezelő székhelye bármelyik 
tagállamban lehet.

Or. en

Indokolás

Minden olyan követelmény, amely szerint a letétkezelőt az ABA székhelyével azonos 
tagállamban kell nyilvántartásba venni, ellentétes a pénzügyi szolgáltatások egységes 
piacának megteremtésére irányuló erőfeszítésekkel. Egyben rendszerkockázatokat is jelent 
kisebb tagállamokban, ahol az ABA-k számához viszonyítva csak korlátozott számú intézmény 
felel meg a letétkezelésre vonatkozó előírásoknak, ami az egy letétkezelőre jutó ABA-ügyfelek 
koncentrációjához vezet.

Módosítás 898
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3e. Ha egy engedélyezett ABAK által 
irányított ABA az Unióban rendelkezik 
székhellyel, a letétkezelő létesítő okirat 
szerinti székhelyének az ABA székhelye 
szerinti tagállamban kell lennie, kivéve, 
ha az alábbi feltételek teljesülnek:
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a) az ABAK székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságai és az ABA székhelye 
szerinti harmadik ország hatóságai 
együttműködési és információcserére 
vonatkozó megállapodásokat írtak alá;
b) az ABA székhelye szerinti harmadik 
ország jogszabályai megfelelnek a 
nemzetközi szervezetek által 
meghatározott előírásoknak;
c) az ABA székhelye szerinti harmadik 
ország tekintetében a (3d) bekezdéssel 
összhangban olyan határozat született, 
amely megállapítja, hogy annak a 
pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzését célzó normái 
egyenértékűek a közösségi jogban előírt 
rendelkezésekkel;
d) az ABAK székhelye szerinti tagállam az 
ABA székhelye szerinti harmadik 
országgal olyan megállapodást kötött, 
amely teljes mértékben megfelel az OECD 
adóügyi modellegyezményének 26. 
cikkében meghatározott normáknak, és 
biztosítja az adóügyi információk 
tényleges cseréjét.

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy a harmadik országbeli ABA-nak harmadik országbeli letétkezelője 
legyen, feltéve, hogy megfelelnek a vonatkozó feltételeknek. A megfelelő biztonság eléréséhez 
harmadik országbeli szabályozásnak meg kell felelnie a nemzetközi szervezetek – mint az 
IOSCO – által meghatározott szabályoknak. A c) pont a jelentéstervezet 17. cikk (3d) 
bekezdéséhez fűzött módosítására hivatkozik.

Módosítás 899
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 f bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3f. A tagállamok lehetővé teszik, hogy az 
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ABAK harmadik félnél nyitott számlán 
vagy számlákon is elhelyezhesse az ABA 
általa kezelt pénzügyi eszközeit, feltéve 
hogy jártasságról, gondosságról és kellő 
körültekintésről tanúbizonyságot téve 
választja ki, nevezi ki és vizsgálja 
rendszeresen felül az ilyen harmadik felet, 
valamint a pénzügyi eszközök tartására és 
megőrzésére szolgáló megoldásokat.
A tagállamok előírják, hogy az ABAK 
vegye figyelembe mindenekelőtt az adott 
harmadik fél szakértelmét és piaci 
hírnevét, valamint a pénzügyi eszközök 
tartásához kapcsolódó, az ABA jogait 
esetleg hátrányosan befolyásoló jogi 
követelményeket vagy piaci gyakorlatokat.

Or. en

Indokolás

Az ABAK-októl kell megkövetelni az elsődleges felelősség viselését és ugyanazon 
követelmények követését, mint amelyek a MiFID hatálya alá tartozó cégekre vonatkoznak; ezt 
a módosított szövegbe úgy építettük be, hogy az ügyfélre és a befektetési vállalkozásra utaló 
hivatkozásokat az ABA-ra és az ABAK-ra utaló hivatkozásokkal váltottuk fel.

Módosítás 900
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 g bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3g. A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a pénzügyi eszközök más 
személy számlájára történő megőrzésére 
speciális szabályok és felügyelet 
vonatkoznak abban az országban, 
amelyben a befektetési vállalkozás az 
ügyfél pénzügyi eszközeinek harmadik 
félnél való elhelyezését javasolja, a 
befektetési vállalkozás olyan harmadik 
félnél helyezi el az ügyfél pénzügyi 
eszközeit, amelyre ilyen szabályozás és 
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felügyelet vonatkozik.

Or. en

Indokolás

Az ABAK-októl kell megkövetelni az elsődleges felelősség viselését és ugyanazon 
követelmények követését, mint amelyek a MiFID hatálya alá tartozó cégekre vonatkoznak; ezt 
a módosított szövegbe úgy építettük be, hogy az ügyfélre és a befektetési vállalkozásra utaló 
hivatkozásokat az ABA-ra és az ABAK-ra utaló hivatkozásokkal váltottuk fel.

Módosítás 901
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 h bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3h. A tagállamok biztosítják, hogy az 
ABAK ne helyezhesse el az ABA nevében 
tartott pénzügyi eszközöket olyan 
harmadik országban működő harmadik 
félnél, amely nem szabályozza a pénzügyi 
eszközök más számlájára történő tárolását 
és megőrzését, kivéve, ha a következő 
feltételek valamelyike teljesül:
a) a pénzügyi eszközök és az eszközökkel 
összefüggő befektetési szolgáltatások 
jellege megköveteli, hogy azokat az adott 
harmadik országban székhellyel 
rendelkező harmadik feleknél helyezzék 
el;
b) a pénzügyi eszközöket szakmai ügyfél 
nevében őrzik, és az ügyfél írásban kéri a 
vállalkozást, hogy az adott harmadik 
országban székhellyel rendelkező 
harmadik félnél helyezze el az eszközöket.

Or. en

Indokolás

Az ABAK-októl kell megkövetelni az elsődleges felelősség viselését és ugyanazon 
követelmények követését, mint amelyek a MiFID hatálya alá tartozó cégekre vonatkoznak; ezt 
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a módosított szövegbe úgy építettük be, hogy az ügyfélre és a befektetési vállalkozásra utaló 
hivatkozásokat az ABA-ra és az ABAK-ra utaló hivatkozásokkal váltottuk fel.

Módosítás 902
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 i bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3i. A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el azon feltételek 
részletesebb meghatározására, 
amelyeknek a letétkezelőként eljárni 
jogosult intézményeknek meg kell 
felelniük. 
Ezeket a jogi aktusokat, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkében említett eljárással 
összhangban fogadják el. 

Or. en

Módosítás 903
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A letétkezelők feladataikat más 
letétkezelőkre ruházhatják át.

törölve

Or. en

Indokolás

Erre kiterjednek az átruházással kapcsolatos általános kötelezettségek.
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Módosítás 904
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A letétkezelők feladataikat más 
letétkezelőkre ruházhatják át.

törölve

Or. en

Indokolás

A pénzügyi ügyletek átláthatóságához elengedhetetlen, hogy a letétkezelők feladataikat maguk 
végezzék a befizetések nyomon követhetősége érdekében. Ennek hiányában a 20. cikk (1) 
bekezdésének d) pontja feleslegessé válna.

Módosítás 905
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A letétkezelők feladataikat más 
letétkezelőkre ruházhatják át.

törölve

Or. en

Indokolás

A pénzügyi ügyletek átláthatóságához elengedhetetlen, hogy a letétkezelők feladataikat maguk 
végezzék a befizetések nyomon követhetősége érdekében. Ennek hiányában a 20. cikk (1) 
bekezdésének d) pontja feleslegessé válna.
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Módosítás 906
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A letétkezelők feladataikat más 
letétkezelőkre ruházhatják át.

4. A letétkezelők feladataikat más 
letétkezelőkre nem ruházhatják át.

Or. en

Indokolás

A letétkezelő feladatok átruházása káros a befektetővédelemre, és akadályozza az ABAK 
felügyeletét ellátókat abban, hogy el tudják látni feladataikat.

Módosítás 907
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A letétkezelők feladataikat más 
letétkezelőkre ruházhatják át.

4. A letétkezelők az ABA, az ABAK vagy 
társult vállalkozásaik kivételével bárkire 
átruházhatnak funkciókat, feltéve, hogy a 
letétkezelő jártasságról, gondosságról és 
kellő körültekintésről tanúbizonyságot 
téve választja ki, nevezi ki és vizsgálja 
rendszeresen felül ezt a személyt, valamint 
az átruházott kérdésekre használt 
megoldásokat.

Or. en
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Módosítás 908
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A letétkezelők feladataikat más 
letétkezelőkre ruházhatják át.

4. A letétkezelő az (1) bekezdésben említett 
feladatokat harmadik felekre ruházhatja
át. A harmadik fél viszont tovább 
ruházhatja ezeket a funkciókat.

Amennyiben a letétkezelő harmadik fél 
szolgáltatásait veszi igénybe az (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott 
funkciók támogatására, meg kell 
határoznia, hogy a következő feltételeknek 
teljesülniük kell, figyelemmel az adott 
ABA jellegére és profiljára:
a) a harmadik fél az adott országban 
megfelelő szintű felügyelet alatt áll;
b) a harmadik fél olyan struktúrákkal és 
szakértelemmel rendelkezik, amelyek 
megfelelőek és arányosak az ABA-hoz 
tartozó pénzügyi eszközökhöz fűződő 
jogosultságok jellegéhez és 
nagyságrendjéhez képest;
c) a harmadik fél időszakos ellenőrzés 
alatt áll annak biztosítása érdekében, 
hogy a pénzügyi eszközök és más 
értékpapírok a birtokában legyenek;
d) a harmadik fél elkülöníti a pénzügyi 
eszközöket és más értékpapírokat saját 
eszközeitől; és
e) a harmadik személy nem veszi igénybe 
a pénzügyi eszközöket az ABAK és a 
letétkezelő előzetes hozzájárulása nélkül, 
és ezt a hozzájárulást nem vonták vissza; 
további átruházás esetén a szükséges 
hozzájárulást a letétkezelőnek kell 
megadnia.

Or. en
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Indokolás

Nincs ok az átruházás megtiltására az (1) bekezdésben meghatározott feladatok tekintetében. 
Ez a változtatás pontosabban tükrözi azokat a feltételeket, amelyek mellett a letétkezelő 
alletétkezelőket vehet igénybe a közvetítési láncban szolgáltatóként. Ez a megfogalmazás a 
svéd elnökség kompromisszumos javaslatának V3. pontjából származik.
Emellett az egységes megoldás nem megfelelő, emiatt utalni kell az ABA jellegére és 
profiljára.

Módosítás 909
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A letétkezelők feladataikat más 
letétkezelőkre ruházhatják át.

4. A letétkezelő az (1) bekezdésben említett 
feladatok ellátására harmadik feleket 
jelölhet ki.

Or. en

Indokolás

Nincs ok annak megtiltására, hogy az (1) bekezdésben meghatározott bármely feladat 
ellátására megfelelően képesített harmadik személyt jelöljenek ki.

Módosítás 910
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A letétkezelők feladataikat más 
letétkezelőkre ruházhatják át.

4. A letétkezelők feladataikat az illetékes 
tagállami hatóság engedélyével más 
letétkezelőkre ruházhatják át.

A letétkezelőnek az alletétkezelő 
kiválasztásakor és teljesítményének 
folyamatos nyomon követésekor be kell 
tartania a bevált gyakorlatokat és a 
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fokozott gondosság követelményét.
A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat, iránymutatásokat fogadhat 
el azon feltételek meghatározására, 
amelyeket az illetékes hatóságoknak 
annak értékelésekor kell használniuk, 
hogy a letétkezelő eleget tett-e a fokozott 
gondosság (2) bekezdésben szereplő 
követelményeinek.

Or. en

Indokolás

A letétkezelők számára lehetővé kell tenni feladataik további átruházását, feltéve hogy 
betartják a fokozott gondosság megfelelő követelményeit.

Módosítás 911
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A letétkezelők feladataikat más 
letétkezelőkre ruházhatják át.

4. A letétkezelők egyes nem alapvető 
feladataikat más letétkezelőkre ruházhatják 
át.

A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban a letétkezelő alapvető 
feladatait részletesebben meghatározó, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el.
Ezeket a jogi aktusokat, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkében említett eljárással 
összhangban fogadják el. 

Or. en
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Indokolás

Hogy ne válhassanak postafiókcéggé, a letétkezelők nem ruházhatják át valamennyi 
feladatukat.

Módosítás 912
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A letétkezelők feladataikat más 
letétkezelőkre ruházhatják át.

4. A letétkezelők feladataikat – az 
alletétkezelők figyelemmel kísérése és 
felügyelete kivételével – más letétkezelőkre 
ruházhatják át. A letétkezelők feladataikat 
olyan alletétkezelőkre is átruházhatják, 
amelyek székhelye nem az Unióban van.

Or. en

Módosítás 913
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A letétkezelők feladataikat más 
letétkezelőkre ruházhatják át.

4. A letétkezelők feladataikat más 
letétkezelőkre ruházhatják át. Ha a feladat 
a pénzügyi eszközök 17. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja szerinti 
biztonságos őrzéséből áll, ez harmadik 
országbeli olyan letétkezelőre is 
átruházható, amely megfelel a 38. cikk (1) 
bekezdése második albekezdésének a)-c) 
pontjában megállapított feltételeknek.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a letétkezelő feladatait – különösen a biztonságos őrzést –
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harmadik országbeli altétkezelőre ruházhatja, mivel az értékpapírok biztonságos őrzése 
rendszerint csak a kibocsátó székhelye szerinti országban lehetséges. Érdemes az irányelvben 
ezt itt, az átruházás kérdésének első említésekor egyértelművé tenni.

Módosítás 914
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A letétkezelők feladataikat más 
letétkezelőkre ruházhatják át.

4. A letétkezelők feladataikat más 
letétkezelőkre ruházhatják át. Ha a feladat 
a pénzügyi eszközök 17. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja szerinti 
biztonságos őrzéséből áll, ez harmadik 
országbeli olyan letétkezelőre is 
átruházható, amely megfelel a 38. cikk (1) 
bekezdése második albekezdésének a)-c) 
pontjában megállapított feltételeknek.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a letétkezelő feladatait – különösen a biztonságos őrzést –
harmadik országbeli altétkezelőre ruházhatja, mivel az értékpapírok biztonságos őrzése 
rendszerint csak a kibocsátó székhelye szerinti országban lehetséges. Érdemes az irányelvben 
ezt itt, az átruházás kérdésének első említésekor egyértelművé tenni.

Módosítás 915
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A letétkezelők feladataikat más 
letétkezelőkre ruházhatják át.

4. A letétkezelők feladataikat 
átruházhatják, kivéve az alletétkezelőik 
kiválasztásával, figyelemmel kísérésével és 
felügyeletével kapcsolatos feladatokat. A 
letétkezelő nem ruházhatja át 
tevékenységeit olyan mértékben, hogy 
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postafiókcéggé váljon.

Or. en

Módosítás 916
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A letétkezelők feladataikat más 
letétkezelőkre ruházhatják át.

4. A letétkezelők feladataikat 
átruházhatják, kivéve az alletétkezelőik 
figyelemmel kísérésével és felügyeletével 
kapcsolatos feladatokat. A letétkezelő nem 
ruházhatja át tevékenységeit olyan 
mértékben, hogy postafiókcéggé váljon.

Or. en

Módosítás 917
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A letétkezelők feladataikat más 
letétkezelőkre ruházhatják át.

4. A letétkezelők feladataikat 
átruházhatják, kivéve az alletétkezelőik 
figyelemmel kísérésével és felügyeletével 
kapcsolatos feladatokat. A letétkezelő nem 
ruházhatja át tevékenységeit olyan 
mértékben, hogy postafiókcéggé váljon.

Or. en

Indokolás

Nincs ok annak megtiltására, hogy a letétkezelő bármely feladatának ellátására megfelelően 
képesített harmadik személyt jelöljenek ki.
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Módosítás 918
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A letétkezelők feladataikat más 
letétkezelőkre ruházhatják át.

4. A letétkezelők feladataikat 
átruházhatják, kivéve az alletétkezelőik 
figyelemmel kísérésével és felügyeletével 
kapcsolatos feladatokat. A letétkezelő nem 
ruházhatja át tevékenységeit olyan 
mértékben, hogy postafiókcéggé váljon.

Or. en

Módosítás 919
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A letétkezelők feladataikat más 
letétkezelőkre ruházhatják át.

4. A letétkezelők feladataikat a 18. cikkel 
összhangban más letétkezelőkre 
ruházhatják át.

Or. en

Módosítás 920
Marta Andreasen

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A letétkezelők feladataikat más 
letétkezelőkre ruházhatják át.

4. A letétkezelők feladataikat az Unióban 
vagy másutt engedélyezett más 
letétkezelőkre ruházhatják át.

Or. en
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Indokolás

Az alletétkezelőknek nem kell szükségszerűen ugyanabban az országban lenniük, mint az ABA, 
és ésszerűtlen lenne e lehetőség kizárása, ha erre jó és legitim ok áll fenn.

Módosítás 921
Othmar Karas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Amennyiben az ABAK székhelye 
szerinti tagállam nem az ABA székhelye 
szerinti tagállam, a letétkezelő írásbeli
szerződést ír alá az ABAK-kal, amely 
szabályozza az e cikkben és a letétkezelő 
székhelye szerinti tagállamban 
alkalmazandó más törvényekben, 
rendeletekben és közigazgatási 
rendelkezésekben meghatározott feladatok 
ellátásához szükségesnek tartott 
információk cseréjét.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell az ABAK és a letétkezelő közötti információáramlást, különösen, ha az 
alapkezelő és a letétkezelő nem ugyanabban az országban van. Az ÁÉKBV-irányelvben (23. 
cikk (5) bekezdése és 33. cikk (5) bekezdése) választotthoz hasonló megközelítést kell 
elfogadni. 

Módosítás 922
Syed Kamall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. Amennyiben a letétkezelő alletétkezelő 
szolgáltatásait veszi igénybe az (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott 
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funkciók támogatására, meg kell 
határoznia, hogy a következő feltételeknek 
teljesülniük kell:
a) az alletétkezelő az adott országban a 
szükséges szintű felügyelet alatt áll;
b) az alletétkezelő olyan struktúrákkal és 
szakértelemmel rendelkezik, amelyek 
megfelelőek és arányosak az ABA-hoz 
tartozó pénzügyi eszközökhöz fűződő 
jogosultságok jellegéhez és 
nagyságrendjéhez képest;
c) az alletétkezelő időszakos ellenőrzés 
alatt áll annak biztosítása érdekében, 
hogy a pénzügyi eszközök és más 
értékpapírok a birtokában legyenek;
d) az alletétkezelő elkülöníti a pénzügyi 
eszközöket és más értékpapírokat saját 
eszközeitől; és
e) az alletétkezelő nem veheti igénybe a 
pénzügyi eszközöket az ABAK és a 
letétkezelő előzetes hozzájárulása nélkül, 
és ezt a hozzájárulást nem vonták vissza.

Or. en

Indokolás

Ez a változtatás pontosabban tükrözi azokat a feltételeket, amelyek mellett a letétkezelő 
alletétkezelőket vehet igénybe a közvetítési láncban szolgáltatóként.

A 2. szintű szabályozásnak kell foglalkoznia e mögöttes követelmények részleteivel, különösen 
a letétkezelő által elvégzendő átvilágítás terjedelmével.

Módosítás 923
Jean-Paul Gauzès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4c. A letétkezelőknek jártasságról, 
gondosságról és kellő körültekintésről 
tanúbizonyságot téve kell kinevezniük és 
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rendszeresen felügyelniük minden olyan 
harmadik felet, amelyre feladataik egy 
részét átruházták.

Or. en

Módosítás 924
Syed Kamall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4d. A letétkezelőknek jártasságról, 
gondosságról és kellő körültekintésről 
tanúbizonyságot téve kell kiválasztania, 
kineveznie és rendszeresen felügyelnie a 
(4) és (4b) bekezdésben említett minden 
harmadik felet.

Or. en

Módosítás 925
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4e. A letétkezelőknek jártasságról, 
gondosságról és kellő körültekintésről 
tanúbizonyságot téve kell kiválasztania, 
kineveznie és rendszeresen felügyelnie a 
(4) bekezdésben említett minden harmadik 
felet.

Or. en

Indokolás

A 2. szintű szabályozásnak kell foglalkoznia e mögöttes követelmények részleteivel, különösen 
a letétkezelő által elvégzendő átvilágítás terjedelmével.
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Módosítás 926
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A letétkezelő felelősséggel tartozik az 
ABAK-nak és az ABA befektetőinek 
minden általuk amiatt elszenvedett 
veszteségért, hogy nem tett eleget az ezen 
irányelv szerinti kötelezettségeinek.

törölve

Or. en

Indokolás

A feladatok meghatározása miatt felesleges. Ezt a kérdést horizontális jogalkotási javaslat 
útján kell pontosítani.

Módosítás 927
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A letétkezelő felelősséggel tartozik az 
ABAK-nak és az ABA befektetőinek 
minden általuk amiatt elszenvedett 
veszteségért, hogy nem tett eleget az ezen 
irányelv szerinti kötelezettségeinek.

törölve

Or. en



AM\805037HU.doc 143/174 PE439.132v01-00

HU

Módosítás 928
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A letétkezelő felelősséggel tartozik az 
ABAK-nak és az ABA befektetőinek 
minden általuk amiatt elszenvedett 
veszteségért, hogy nem tett eleget az ezen 
irányelv szerinti kötelezettségeinek.

5. A letétkezelő az ABAK székhelye 
szerinti tagállam nemzeti jogának 
megfelelően felelősséggel tartozik az 
ABAK-nak és az ABA befektetőinek 
minden általuk amiatt elszenvedett 
veszteségért, hogy nem tett eleget az ezen 
irányelv szerinti kötelezettségeinek.

Or. en

Indokolás

Szükséges a felelősségi rendszer szabályainak a letétkezelő vétkessége alapján történő 
meghatározása. Emellett a felelősségi rendszernek az ÁÉKBV-irányelv 24. és 34. cikkének 
közelében kell maradnia.

Módosítás 929
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A letétkezelő felelősséggel tartozik az 
ABAK-nak és az ABA befektetőinek
minden általuk amiatt elszenvedett 
veszteségért, hogy nem tett eleget az ezen 
irányelv szerinti kötelezettségeinek.

5. A letétkezelő felelősséggel tartozik az 
ABA-nak minden általa amiatt 
elszenvedett indokolatlan veszteségért, 
hogy indokolatlanul nem, vagy nem 
megfelelően tett eleget az ezen irányelv 
szerinti kötelezettségeinek.

Or. en
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Módosítás 930
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A letétkezelő felelősséggel tartozik az 
ABAK-nak és az ABA befektetőinek
minden általuk amiatt elszenvedett 
veszteségért, hogy nem tett eleget az ezen 
irányelv szerinti kötelezettségeinek.

5. A letétkezelő felelősséggel tartozik az 
ABA-nak és az ABA befektetőinek
együttesen az általuk amiatt elszenvedett 
veszteségért, hogy nem, vagy nem 
megfelelően tett eleget az (1), (2), (4) és 
(4a) bekezdés szerinti kötelezettségeinek.

Or. en

Indokolás

Az ÁÉKBV-előírásoknak való megfelelés érdekében fontos pontosítani, hogy a letétkezelő 
feladatait az összes ABA-befektető részére kollektívan, és nem pedig „az ABA vagy a 
befektetők” részére végzi, mivel ez utóbbi egymással ütköző lojalitásokat sugall, és egymással 
versengő kártérítési igények kockázatát kelti. Emellett a kártérítési igény érvényesítésének 
lehetőségét a nemzeti jog szabályozza.

Módosítás 931
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A letétkezelő felelősséggel tartozik az 
ABAK-nak és az ABA befektetőinek 
minden általuk amiatt elszenvedett 
veszteségért, hogy nem tett eleget az ezen 
irányelv szerinti kötelezettségeinek.

5. A letétkezelő felelősséggel tartozik az 
ABA-nak és az ABA befektetőinek
együttesen az általuk amiatt elszenvedett 
veszteségért, hogy nem, vagy nem 
megfelelően tett eleget az (1), (2), (4) és 
(4a) bekezdés szerinti kötelezettségeinek.

Or. en

Indokolás

Az ÁÉKBV-előírásoknak való megfelelés érdekében fontos pontosítani, hogy a letétkezelő 
feladatait az összes ABA-befektető részére kollektívan, és nem pedig „az ABA vagy a 
befektetők” részére végzi, mivel ez utóbbi egymással ütköző lojalitásokat sugall.
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Módosítás 932
Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A letétkezelő felelősséggel tartozik az 
ABAK-nak és az ABA befektetőinek 
minden általuk amiatt elszenvedett 
veszteségért, hogy nem tett eleget az ezen 
irányelv szerinti kötelezettségeinek.

5. A letétkezelő felelősséggel tartozik az 
ABAK-nak és az ABA befektetőinek 
minden általuk amiatt elszenvedett 
indokolatlan veszteségért, hogy nem, vagy 
nem megfelelően tett eleget az ezen 
irányelv szerinti kötelezettségeinek.

Or. en

Indokolás

Szükséges azt pontosítani, hogy a letétkezelő felel azért, ha az ABAK és a befektetők 
irányában fennálló kötelezettségektől a letétkezelő indokolatlanul eltér, és ezzel veszteséget 
okoz. A bizottsági szöveg azonban úgy is értelmezhető, hogy a letétkezelőre ezen túlmenő 
követelményeket hárít, ami indokolatlan és valóban korlátozóan terhes követelményeket írna 
elő a letétkezelőre, ezzel potenciálisan csökkentve az EU-ban való működésre felkészült 
letétkezelők számát, ezáltal a megmaradók körében növelve a koncentrációt és a 
rendszerkockázatot.

Módosítás 933
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A letétkezelő felelősséggel tartozik az 
ABAK-nak és az ABA befektetőinek 
minden általuk amiatt elszenvedett 
veszteségért, hogy nem tett eleget az ezen 
irányelv szerinti kötelezettségeinek.

5. A letétkezelő felelősséggel tartozik az 
ABAK-nak és az ABA befektetőinek 
minden általuk amiatt elszenvedett 
veszteségért, hogy indokolatlanul nem tett 
eleget az ezen irányelv szerinti 
kötelezettségeinek.

Or. en
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Indokolás

Minden indokolatlan veszteségért a letétkezelőnek kell a felelősséget viselnie. Ha szerződés 
van a letétkezelő, az alletétkezelő, az ABA befektetői és az ABAK között, ezt a felelősséget a 
szerződés és a székhely szerinti tagállam engedélyének feltételei szerint a harmadik félre át 
lehet hárítani.

</Amend>

Módosítás 934
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelvben szereplő felelősségi 
rendszernek az ABAK és a letétkezelő 
szerződés révén történő minden 
módosításáról a befektetést megelőzően 
tájékoztatni kell az érintett ABA 
befektetőit és az illetékes hatóságokat.

Or. en

Módosítás 935
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A letétkezelő által őrzött pénzügyi 
eszközök bármely vesztesége esetén a 
letétkezelő csak akkor mentesül a 
felelősség alól, ha bizonyítani tudja, hogy 
nem tudta volna elkerülni a felmerült 
veszteséget.

törölve

Or. en

Indokolás

A feladatok meghatározása miatt felesleges. Ezt a kérdést horizontális jogalkotási javaslat 
útján kell pontosítani.
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Módosítás 936
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A letétkezelő által őrzött pénzügyi 
eszközök bármely vesztesége esetén a 
letétkezelő csak akkor mentesül a 
felelősség alól, ha bizonyítani tudja, hogy 
nem tudta volna elkerülni a felmerült 
veszteséget.

törölve

Or. en

Indokolás

Az ÁÉKBV-előírásoknak való megfelelés érdekében fontos pontosítani, hogy a letétkezelő 
feladatait az összes ABA-befektető részére kollektívan, és nem pedig „az ABA vagy a 
befektetők” részére végzi, mivel ez utóbbi egymással ütköző lojalitásokat sugall, és egymással 
versengő kártérítési igények kockázatát kelti. Emellett a kártérítési igény érvényesítésének 
lehetőségét a nemzeti jog szabályozza.

Módosítás 937
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A letétkezelő által őrzött pénzügyi 
eszközök bármely vesztesége esetén a 
letétkezelő csak akkor mentesül a 
felelősség alól, ha bizonyítani tudja, hogy 
nem tudta volna elkerülni a felmerült 
veszteséget.

törölve

Or. en

Indokolás

Az ÁÉKBV-előírásoknak való megfelelés érdekében fontos pontosítani, hogy a letétkezelő 
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feladatait az összes ABA-befektető részére kollektívan, és nem pedig „az ABA vagy a 
befektetők” részére végzi, mivel ez utóbbi egymással ütköző lojalitásokat sugall.

Módosítás 938
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A letétkezelő által őrzött pénzügyi 
eszközök bármely vesztesége esetén a 
letétkezelő csak akkor mentesül a 
felelősség alól, ha bizonyítani tudja, hogy 
nem tudta volna elkerülni a felmerült 
veszteséget.

törölve

Or. en

Indokolás

A bizonyítási tehernek a letétkezelő terhére történő megfordítása helytelen. Az ÁÉKBV-
irányelvhez hasonlóan a nemzeti polgári jogra kell hagyni a bizonyítási teher telepítését. 
Harmonizált uniós szintű, bevett felelősségi előírásokon alapuló szabályozás csak akkor 
látszik szükségesnek, ha az eszközöket alletétben tartják.

Módosítás 939
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A letétkezelő által őrzött pénzügyi 
eszközök bármely vesztesége esetén a 
letétkezelő csak akkor mentesül a 
felelősség alól, ha bizonyítani tudja, hogy 
nem tudta volna elkerülni a felmerült 
veszteséget.

törölve

Or. en
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Módosítás 940
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A letétkezelő által őrzött pénzügyi 
eszközök bármely vesztesége esetén a 
letétkezelő csak akkor mentesül a 
felelősség alól, ha bizonyítani tudja, hogy 
nem tudta volna elkerülni a felmerült 
veszteséget.

törölve

Or. en

Módosítás 941
Marta Andreasen

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A letétkezelő által őrzött pénzügyi 
eszközök bármely vesztesége esetén a 
letétkezelő csak akkor mentesül a 
felelősség alól, ha bizonyítani tudja, hogy 
nem tudta volna elkerülni a felmerült 
veszteséget.

A letétkezelő által őrzött pénzügyi 
eszközök bármely vesztesége esetén a 
letétkezelő felelőssége csak akkor 
állapítható meg, ha a tartott eszközök 
tekintetében nem gyakorolta az elvárható 
és ésszerű gondosságot és gondossági 
kötelmet.

Or. en

Indokolás

A letétkezelői feladatok ellátása körében a kialakult szokásos gondosság az ésszerű 
gondosság. A veszteségek tekintetében a bizonyítási tehernek a letétkezelőre hárítása a 
jelenlegi általános gyakorlattal ellentétes, és jelentősen növeli a biztosítási költségeket, a 
befektetők kárára.
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Módosítás 942
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A letétkezelő által őrzött pénzügyi 
eszközök bármely vesztesége esetén a 
letétkezelő csak akkor mentesül a 
felelősség alól, ha bizonyítani tudja, hogy 
nem tudta volna elkerülni a felmerült 
veszteséget.

A letétkezelő által őrzött pénzügyi 
eszközök bármely vesztesége esetén a 
letétkezelő csak akkor mentesül a 
felelősség alól, ha bizonyítani tudja, hogy a 
veszteséget külső, előre nem látható 
esemény okozta és a letétkezelő nem tudta 
volna elkerülni a felmerült veszteséget.

Or. en

Indokolás

Depositaries must follow a strict liability rule, with the ability to discharge themselves only in 
the event of a force majeure.

Módosítás 943
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés b) pontjának i. alpontja 
szerinti felelős őrzésben tartott pénzügyi 
eszközök elvesztése, vagy a pénzügyi 
eszközöknek az (1) bekezdés b) pontjának 
ii. alpontja szerinti jogcímfenntartási 
kötelezettség alapkezelő általi 
fenntartásának indokolatlan elmulasztása 
miatti elvesztése esetén a letétkezelőnek 
indokolatlan késedelem nélkül vissza kell 
adnia az ABA-nak az eszközöket vagy az 
azoknak megfelelő összeget. 
A harmadik félre történő, a (4) 
bekezdésnek megfelelő átruházás esetén a 
letétkezelő kimentheti magát a felelősség 
alól, ha bizonyítani tudja, hogy 
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kötelezettségeinek a (4) és a (4a) bekezdés 
szerint tett eleget. Ha azonban a 
letétkezelő ekként mentesül, a harmadik 
személy ellen a letétkezelőnek kell 
megtennie az ABA elveszett pénzügyi 
eszközei miatti kártalanításához az adott 
körülmények között szükséges 
intézkedéseket (a letétkezelő ésszerű 
költségeinek és kiadásainak az ABA általi 
megtérítése mellett), kivéve, ha az ABA az 
irányadó jog és piaci gyakorlat szerint ezt 
maga is megteheti.

Or. en

Indokolás

Ez a pont elismeri a letétkezelő által tartott eszközök (pénzügyi eszközök vagy azokhoz fűződő 
jogosultságok) visszaadására fennálló kötelezettséget. Kötelmi jogi aggályok miatt elhagytuk 
a felelősség alóli mentesülésre való hivatkozást (az igényt érvényesítőkre nem terjed ki a 
privity of contract elve (miszerint csak a szerződésben álló feleket terhelik kötelezettségek és 
illetik jogok) – ez összeegyeztethetetlen a legtöbb tagállam polgári felelősségi rendszerével). 
A letétkezelő általi behajtási erőfeszítéseket megkövetelő rendelkezés beiktatása kizárólag 
abban az esetben érvényesül, ha a letétkezelő szabályszerűen eleget tett kötelezettségeinek és 
mentesült a felelősség alól. A letétkezelő vétkességtől független felelősségének előírása 
biztosítói jogállását eredményezne. Emellett, ha a letétkezelő az ABA nevében tesz ilyen 
intézkedéseket, képesnek kell lennie költségei megtérítésére.

Módosítás 944
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés b) pontjának i. alpontja 
szerinti felelős őrzésben tartott pénzügyi 
eszközök elvesztése, vagy a pénzügyi 
eszközöknek az (1) bekezdés b) pontjának 
ii. alpontja szerinti jogcímfenntartási 
kötelezettség alapkezelő általi 
fenntartásának indokolatlan elmulasztása 
miatti elvesztése esetén a letétkezelőnek 
vissza kell adnia az ABA-nak az 
eszközöket vagy az azoknak megfelelő 
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összeget.
Ezt a kötelezettséget nem érinti 
alletétkezelőnek a (4) bekezdéssel 
összhangban történő kinevezése.
A letétkezelő azonban kimentheti magát a 
felelősség alól, ha kötelezettségeinek a (4) 
és (4a) bekezdésnek megfelelően eleget 
tett.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás elismeri a letétkezelő által tartott tulajdon (pénzügyi eszközök) 
visszaszolgáltatásának kötelezettségét.

Módosítás 945
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 2 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Pénzügyi eszközök elvesztése esetén a 
letétkezelő elsődleges kötelezettségként és 
a nemzeti jog sérelme nélkül köteles az 
eszközöket indokolatlan késedelem nélkül 
visszaszolgáltatni az ABA-nak. E cikk 
rendelkezéseit a jogi eljárások sérelme 
nélkül kell alkalmazni. 

Or. en

Módosítás 946
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 2 d albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A letétkezelő által az (1) bekezdés b) 
pontja szerinti felelős őrzésben tartott 
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pénzügyi eszközök elvesztése esetén a 
letétkezelőnek indokolatlan késedelem 
nélkül vissza kell szolgáltatnia az 
eszközöket az ABA-nak. A letétkezelő 
kimentheti magát felelőssége alól, ha 
bizonyítani tudja, hogy kötelezettségeinek 
a (4) bekezdés szerint tett eleget. 

Or. en

Indokolás

The restitution obligation should be limited to securities which are hold in custody and should 
not be applicable for other financial instruments for which the depositary only keeps an 
inventory of positions. In addition the obligation to return the assets immediately is not 
consistent with the market functioning and the time required to deal with a situation where 
assets are lost or unavailable due to the liquidation process. In this context reference to 
“undue delay” is more appropriate than “without delay” constraint.

We also consider that the depositary should be able to limit its liability for securities held in 
custody when it can prove that loss of assets is not the result of its unjustifiable failure to 
perform its duties according to this Directive..

Módosítás 947
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 2 d albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A letétkezelő által az (1) bekezdés b) 
pontja szerinti felelős őrzésben tartott 
pénzügyi eszközök elvesztése esetén a 
letétkezelőnek indokolatlan késedelem 
nélkül vissza kell szolgáltatnia az 
eszközöket az ABA-nak. A letétkezelő 
kimentheti magát felelőssége alól, ha 
bizonyítani tudja, hogy kötelezettségeinek 
a (4) bekezdés szerint tett eleget. 

Or. en

Indokolás

A visszaszolgáltatás kötelezettségének csak azoknak az eszközökre kell vonatkozniuk, amelyek 
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felelős őrzésben voltak. Az eszközök haladéktalan visszaszolgáltatásának kötelezettségét 
könnyíteni kellene, hogy az a piac működésének megfelelően valamivel reálisabb legyen. A 
letétkezelőnek képesnek kell lennie a felelős őrzésében tartott értékpapírok elvesztése miatti 
felelősség alóli kimentésre, ha biztosítani tudja, hogy az eszközök elvesztése nem amiatt 
következett be, hogy kötelezettségeinek indokolatlanul nem tett eleget.

Módosítás 948
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 2 e albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A letétkezelő által az (1) bekezdés b) 
pontja szerinti felelős őrzésben tartott 
pénzügyi eszközök elvesztése esetén a 
letétkezelőnek indokolatlan késedelem 
nélkül vissza kell szolgáltatnia az 
eszközöket az ABA-nak. A letétkezelő 
akkor mentheti ki magát felelőssége alól, 
ha bizonyítani tudja, hogy 
kötelezettségeinek a (4) bekezdésben 
említettek szerint tett eleget. 

Or. en

Módosítás 949
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 2 f albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy letétkezelő jogi akadályba ütközik 
letétkezelői feladatai gyakorlásában azon 
ország joga szerint, ahol az ABAK 
befektet az ABA nevében, az ABAK és a 
befektetők felé fennálló felelőssége azon 
engedélyezett harmadik személyre 
hárulhat, akit letétkezelői feladatokkal 
bíztak meg. A felelősség áthárítása a 
letétkezelő és a harmadik fél közötti 
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szerződés tárgya. 
Az ilyen szabályozásról az ABAK-ot a 
bevezetés előtt tájékoztatni kell. Az ABAK 
és a letétkezelő közötti szerződésnek kell 
rendelkeznie e tájékoztatási 
kötelezettségről.
A befektetőket az ABA-ba való befektetés 
előtt kell tájékoztatni e szerződésről, és a 
felelősség érintett felek közötti 
megoszlásáról.

Or. en

Módosítás 950
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 2 g albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy letétkezelő jogi akadályba ütközik 
letétkezelői feladatai gyakorlásában azon 
ország joga szerint, ahol az ABAK az ABA 
nevében működik, az ABAK és a 
befektetők felé fennálló felelőssége azon 
engedélyezett harmadik személyre 
hárulhat, akit letétkezelői feladattal bíztak 
meg. A felelősség áthárítása a letétkezelő 
és a harmadik fél közötti írásbeli 
megállapodás tárgya.
Az ABAK és a letétkezelőm közötti 
általános szerződésnek fel kell jogosítani 
az ABAK-ot arra, hogy tájékoztatást 
kapjon minden ilyen megállapodásról, az 
az ellen való tiltakozásra azonban nem.

Or. en

Indokolás

A feladatok – és ennek következtében – a felelősség áthárítását a befektetők, az ABAK és a 
letétkezelők közötti szerződésnek tartalmaznia kell. Emellett az ABAK-nak tudnia kell arról a 
tényről, hogy egyes letétkezelői feladatokat egy harmadik fél lát el. Mivel azonban a feladattal 
együtt a felelősség is áthárításra kerül, a feladat áthárításának csak a letétkezelő döntésének 
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kell lennie.

Módosítás 951
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 2 h albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy harmadik országbeli letétkezelő a 
(3d) bekezdés szerint meghozott 
határozatok tárgyát képezi, nincs szükség 
az (5) bekezdés 2g) pontjában említett 
írásbeli megállapodásra, azt azonban meg 
lehet kötni.

Or. en

Indokolás

A feladatok áthárítása polgári jogi megállapodás alapján történik, ezért a (3d) bekezdés 
szerinti megállapodás esetén további írásbeli megállapodásra nincs szükség. Hivatkozunk a 
jelentéstervezetben a 17. cikk (3d) bekezdéséhez fűzött módosításra.

Módosítás 952
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 2 i albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy harmadik ország a (3d) bekezdés 
szerint meghozott határozatok tárgyát 
képezi, nincs szükség az (5) bekezdés 2f) 
pontjában említett szerződésre, azt 
azonban meg lehet kötni.

Indokolás

Hivatkozunk a jelentéstervezet 17. cikk (3d) bekezdéséhez fűzött módosítására.

Or. en
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Módosítás 953
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 2 j albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a letétkezelő és a harmadik 
fél közötti szerződés lehetővé teszi az 
eszközök ABA szabályainak megfelelően 
történő átruházását és újbóli 
felhasználását, az ABAK-ot erről a 
szerződési kikötésről még annak 
végrehajtása előtt tájékoztatni kell. Az 
ABAK és a letétkezelő közötti 
szerződésnek kell rendelkeznie e 
tájékoztatási kötelezettségről. Mielőtt 
befektetnek az ABA-ba, a befektetőket 
tájékoztatják erről a rendelkezésről, és 
naprakészen tájékoztatják őket a 
harmadik fél kilétéről. A befektetőket 
tájékoztatni kell különösen a 
felelősségnek adott esetben a harmadik 
félre való átszállásáról, ideértve a 
pénzügyi instrumentumokban 
bekövetkező veszteségek esetét is. Ebben 
az esetben a helyreállítás késedelmének 
összhangban kell állnia az ABAK és a 
harmadik fél közötti szerződés 
feltételeivel.

Or. en

Módosítás 954
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 2 k albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pénzügyi eszközök olyan elvesztése 
esetén, amelyért a letétkezelő e 
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bekezdésnek megfelelően felelős, és ha 
létezik olyan szerződés, amely lehetővé 
teszi az ABAK által kiválasztott harmadik 
félre történő átruházást és az eszközök 
harmadik fél általi, az ABAK előzetes 
hozzájárulásával történő újbóli 
felhasználását, a letétkezelő e szerződés 
feltételei szerint mentheti ki magát 
felelőssége alól. A szerződés létezéséről a 
befektetőket tájékoztatni kell.
A letétkezelő nem felel a központi értéktár 
(CSD) cselekményéért vagy mulasztásáért 
(vagy fizetésképtelenségéért).

Or. en

Indokolás

Amennyiben a biztonságos őrzést nem a letétkezelő, hanem az ABAK által kiválasztott 
harmadik félre ruházták át, a letétkezelő nem tekinthető felelősnek ezen eszközök 
elvesztéséért. Egyes esetekben az eszközök elvesztése teljes mértékben a letétkezelő 
ellenőrzésén kívül esik, akinek nincsenek eszközei az eszközök hollétének és elérhetősége 
módjának megismerésére. A befektetőket erről tájékoztatni kell.

Módosítás 955
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 2 k albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pénzügyi eszközök olyan elvesztése 
esetén, amelyért a letétkezelő a (2d) 
albekezdésnek megfelelően felelős, és ha 
létezik olyan szerződés, amely lehetővé 
teszi az ABAK által kiválasztott harmadik 
félre történő átruházást és az eszközök 
harmadik fél általi, az ABAK előzetes 
hozzájárulásával történő újbóli 
felhasználását, a letétkezelő e szerződés 
feltételei szerint mentheti ki magát 
felelőssége alól. A szerződés létezéséről a 
befektetőket tájékoztatni kell.
A letétkezelő nem felel a központi értéktár 



AM\805037HU.doc 159/174 PE439.132v01-00

HU

(CSD) cselekményéért vagy mulasztásáért 
(vagy fizetésképtelenségéért).

Or. en

Indokolás

Az eszközök elvesztése esetén a letétkezelő nem tekinthető felelősnek, ha az eszközök 
biztonságos őrzésének felelősségét olyan harmadik félre ruházták át, amelyet nem a 
letétkezelő, hanem az ABAK választott ki. Az ilyen szerződés létezéséről a befektetőket 
tájékoztatni kell.

Módosítás 956
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 2 i albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pénzügyi eszközök elvesztése esetén, ha 
létezik olyan szerződés, amely lehetővé 
teszi az ABAK által kiválasztott harmadik 
félre történő átruházást és az eszközök 
harmadik fél általi, az ABAK előzetes 
hozzájárulásával történő újbóli 
felhasználását, a letétkezelő e szerződés 
feltételei szerint mentheti ki magát 
felelőssége alól. A szerződés létezéséről a 
befektetőket tájékoztatni kell.

Or. en

Módosítás 957
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 2 e albekezdés (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 a letétkezelő feladatait és 
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felelősségét, valamint azokat a feltételeket, 
amelyek mellett a letétkezelő egyes 
feladatait harmadik személyre ruházhatja.
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

Módosítás 958
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABA befektetőivel szembeni felelősség 
közvetlenül vagy közvetve, az ABAK-on 
keresztül is érvényesíthető, a letétkezelő, 
az ABAK és a befektetők között fennálló 
jogviszony természetétől függően. A 
letétkezelő felelősségét a (4) bekezdésben 
említett átruházás nem befolyásolja.

törölve

Or. en

Indokolás

A feladatok meghatározása miatt felesleges. Ezt a kérdést horizontális jogalkotási javaslat 
útján kell pontosítani.

Módosítás 959
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABA befektetőivel szembeni felelősség törölve
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közvetlenül vagy közvetve, az ABAK-on 
keresztül is érvényesíthető, a letétkezelő, 
az ABAK és a befektetők között fennálló 
jogviszony természetétől függően. A 
letétkezelő felelősségét a (4) bekezdésben 
említett átruházás nem befolyásolja.

Or. en

Módosítás 960
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABA befektetőivel szembeni felelősség 
közvetlenül vagy közvetve, az ABAK-on 
keresztül is érvényesíthető, a letétkezelő, 
az ABAK és a befektetők között fennálló 
jogviszony természetétől függően. A 
letétkezelő felelősségét a (4) bekezdésben 
említett átruházás nem befolyásolja.

Az ABA befektetőivel szembeni felelősség 
közvetlenül vagy közvetve, az ABAK-on 
keresztül is érvényesíthető, a letétkezelő, 
az ABAK és a befektetők között fennálló 
jogviszony természetétől függően.

A letétkezelő felelősségét a (4) 
bekezdésben említett átruházás rendszerint 
nem befolyásolja. A felelősség azonban 
áthárítható a feljogosított harmadik félre, 
ha azt letétkezelői feladatok ellátásával 
bízták meg. Az áthárítást az ABAK, a 
letétkezelő, a harmadik fél és a befektetők 
közötti szerződés rögzíti. Ehhez a 
megállapodáshoz a székhely szerinti 
tagállam engedélye szükséges.
A pénzügyi eszközök elvesztése esetén, ha 
létezik olyan letétkezelői szerződés, amely 
lehetővé teszi az eszközök átruházását és 
azok újbóli felhasználását, a helyreállítás 
határidejének összhangban kell állnia a 
szerződés feltételeivel.

Or. en



PE439.132v01-00 162/174 AM\805037HU.doc

HU

Indokolás

Minden indokolatlan veszteségért a letétkezelőnek kell a felelősséget viselnie. Ha szerződés 
van a letétkezelő, az alletétkezelő, az ABA befektetői és az ABAK között, ezt a felelősséget a 
szerződés és a székhely szerinti tagállam engedélyének feltételei szerint a harmadik félre át 
lehet hárítani.

Módosítás 961
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABA befektetőivel szembeni felelősség 
közvetlenül vagy közvetve, az ABAK-on 
keresztül is érvényesíthető, a letétkezelő, 
az ABAK és a befektetők között fennálló 
jogviszony természetétől függően. A 
letétkezelő felelősségét a (4) bekezdésben 
említett átruházás nem befolyásolja.

A letétkezelő felelősségét a (4) 
bekezdésben említett, a (2a) bekezdés 
feltételei szerinti átruházás nem 
befolyásolja, azon szerződéses 
korlátozásoktól eltekintve, amelyekről az 
ABA-t vagy az ABA befektetőit 
tájékoztatni kell.

Or. en

Indokolás

Az ÁÉKBV-előírásoknak való megfelelés érdekében fontos pontosítani, hogy a letétkezelő 
feladatait az összes ABA-befektető részére kollektívan, és nem pedig „az ABA vagy a 
befektetők” részére végzi, mivel ez utóbbi egymással ütköző lojalitásokat sugall, és egymással 
versengő kártérítési igények kockázatát kelti. Emellett a kártérítési igény érvényesítésének 
lehetőségét a nemzeti jog szabályozza.

Módosítás 962
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABA befektetőivel szembeni felelősség 
közvetlenül vagy közvetve, az ABAK-on 
keresztül is érvényesíthető, a letétkezelő, 
az ABAK és a befektetők között fennálló 

A (2a) bekezdés feltételei mellett a 
letétkezelő felelősségét a (4) és a (4a)
bekezdésben említett alletétkezelők 
kijelölése nem befolyásolja.
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jogviszony természetétől függően. A
letétkezelő felelősségét a (4) bekezdésben 
említett átruházás nem befolyásolja.

Or. en

Indokolás

Az ÁÉKBV-előírásoknak való megfelelés érdekében fontos pontosítani, hogy a letétkezelő 
feladatait az összes ABA-befektető részére kollektívan, és nem pedig „az ABA vagy a 
befektetők” részére végzi, mivel ez utóbbi egymással ütköző lojalitásokat sugall.

A záró bekezdést el kell hagyni, mivel fennáll elvesztés esetén az egymással versengő 
követelések veszélye. Emellett a kártérítési igény érvényesítésének lehetőségét a nemzeti jog 
szabályozza.

Módosítás 963
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABA befektetőivel szembeni felelősség 
közvetlenül vagy közvetve, az ABAK-on 
keresztül is érvényesíthető, a letétkezelő, 
az ABAK és a befektetők között fennálló 
jogviszony természetétől függően. A 
letétkezelő felelősségét a (4) bekezdésben 
említett átruházás nem befolyásolja.

Az ABA befektetőivel szembeni felelősség 
közvetlenül vagy közvetve, az ABAK-on 
keresztül is érvényesíthető. A letétkezelő 
felelősségét a (4) bekezdésben említett 
átruházás nem befolyásolja.

Or. en

Indokolás

A letétkezelő mulasztása esetén a befektetőknek képesnek kell lenniük a közvetlen vagy 
közvetett fellépésre is, atztól függően, hogy melyik számukra eredményesebb.
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Módosítás 964
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABA befektetőivel szembeni felelősség 
közvetlenül vagy közvetve, az ABAK-on 
keresztül is érvényesíthető, a letétkezelő, 
az ABAK és a befektetők között fennálló 
jogviszony természetétől függően. A 
letétkezelő felelősségét a (4) bekezdésben 
említett átruházás nem befolyásolja.

Az ABA befektetőivel szembeni felelősség 
közvetlenül vagy közvetve, az ABAK-on 
keresztül is érvényesíthető, a letétkezelő, 
az ABAK és a befektetők között fennálló 
jogviszony természetétől függően. A 
letétkezelő felelősségét a (4) bekezdésben 
említett átruházás nem befolyásolja. Ilyen 
esetekben a letétkezelő felelőssége az adott 
alletétkezelő kiválasztása során tanúsított 
ésszerű gondosságra korlátozódik.

Or. en

Indokolás

Szükséges a felelősségi rendszer szabályainak a letétkezelő vétkessége alapján történő 
meghatározása. Emellett a felelősségi rendszernek az ÁÉKBV-irányelv 24. és 34. cikkének 
közelében kell maradnia.

Módosítás 965
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 3 a albekezdés (új)
7

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (4b) bekezdés és e bekezdés szerinti 
felelősség nem áll fenn a letétkezelőn 
kívül álló körülmények esetén, ideértve 
többek között a vis maiort, piaci 
körülményeket, a piaci infrastruktúrát 
működtető szervezetek által előírt 
feltételeket és a piaci infrastruktúrát 
működtető szervezetekben való részvételt.

Or. en
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Indokolás

A „piaci infrastruktúrát működtető rendszerek” kifejezés a jogalanyok – például az 
elszámolóházak, elszámolási rendszerek és központi értéktárak – által fenntartott és a 
pénzügyi intézmények számára üzemeltetett létesítményekre utal.

Módosítás 966
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (4b) bekezdés és e bekezdés szerinti 
felelősség nem áll fenn a letétkezelőn 
kívül álló körülmények esetén, ideértve 
többek között a vis maiort, piaci 
körülményeket, a piaci infrastruktúrát 
működtető szervezetek által előírt 
feltételeket és a piaci infrastruktúrát 
működtető szervezetekben való részvételt.

Or. en

Indokolás

A „piaci infrastruktúrát működtető rendszerek” kifejezés a jogalanyok – például az 
elszámolóházak, elszámolási rendszerek és központi értéktárak – által fenntartott és a 
pénzügyi intézmények számára üzemeltetett létesítményekre utal.

Módosítás 967
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 3 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A letétkezelő ABAK és a befektetők 
irányában fennálló felelősségét nem 
érinti, hogy az azt választotta, hogy 
feladatai egy részét engedélyezett 
harmadik személyre – mint például 
alletétkezelőre – ruházza.
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Or. en

Módosítás 968
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 3 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A letétkezelő ABAK és befektetők 
irányában fennálló felelősségét nem érinti 
az a tény, hogy feladatai egy részét az 
általa kiválasztott harmadik személyre 
ruházta.

Or. en

Indokolás

The restitution obligation should be limited to securities which are hold in custody and should 
not be applicable for other financial instruments for which the depositary only keeps an 
inventory of positions. In addition the obligation to return the assets immediately is not 
consistent with the market functioning and the time required to deal with a situation where 
assets are lost or unavailable due to the liquidation process. In this context reference to 
“undue delay”is more appropriate than “without delay” constraint. We also consider that the 
depositary should be able to limit its liability for securities held in custody when it can prove 
that loss of assets is not the result of its unjustifiable failure to perform its duties according to 
this Directive.

Módosítás 969
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 3 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A letétkezelő ABAK és befektetők 
irányában fennálló felelősségét nem érinti 
az a tény, hogy feladatai egy részét az 
általa kiválasztott harmadik személyre 
ruházta.

Or. en
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Indokolás

A helyreállítás kötelezettségének csak azokra az eszközökre kell vonatkozniuk, amelyek felelős 
őrzésben voltak. Az eszközök haladéktalan visszaszolgáltatásának kötelezettségét könnyíteni 
kellene, hogy az a piac működésének megfelelően valamivel reálisabb legyen. A letétkezelőnek 
képesnek kell lennie a felelős őrzésében tartott értékpapírok elvesztése miatti felelősség alóli 
kimentésre, ha biztosítani tudja, hogy az eszközök elvesztése nem amiatt következett be, hogy 
kötelezettségeinek indokolatlanul nem tett eleget.

Módosítás 970
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 3 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A letétkezelő ABAK és befektetők 
irányában fennálló felelősségét nem érinti 
az a tény, hogy feladatai egy részét az 
általa kiválasztott harmadik személyre 
ruházta. 

Or. en

Módosítás 971
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 3 d albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az eszközöket a (3) bekezdésnek 
megfelelően alletétben tartják egy 
harmadik országban, ez korlátozhatja a 
felelősséget az alletétkezelő gondatlan 
megválasztása és utasításokkal 
gondatlanul történő ellátása tekintetében.

Or. en

Indokolás

A bizonyítási tehernek a letétkezelő terhére történő megfordítása helytelen. Az ÁÉKBV-



PE439.132v01-00 168/174 AM\805037HU.doc

HU

irányelvhez hasonlóan a nemzeti polgári jogra kell hagyni a bizonyítási teher telepítését. 
Harmonizált uniós szintű, bevett felelősségi előírásokon alapuló szabályozás csak akkor 
látszik szükségesnek, ha az eszközöket alletétben tartják.

</Amend>

Módosítás 972
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A letétkezelő kérésre a székhelye 
szerinti tagállam illetékes hatóságainak 
rendelkezésére bocsát minden, feladati 
ellátása során szerzett olyan információt, 
amelyekre az illetékes hatóságnak az 
ABAK felügyeletéhez szüksége lehet. Ha 
az ABAK székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatósága nem azonos a 
letétkezelő székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságával, ez utóbbi késedelem 
nélkül megosztja a kapott információkat 
az ABAK székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságaival.

Or. en

Indokolás

Ez a megfogalmazás a svéd elnökség kompromisszumos javaslatának V3. pontjából 
származik.

Módosítás 973
Syed Kamall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A letétkezelő kérésre a székhelye 
szerinti tagállam illetékes hatóságainak 
rendelkezésére bocsát minden, feladatai 
ellátása során szerzett olyan információt, 
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amelyekre az illetékes hatóságoknak az 
ABAK felügyeletéhez szüksége lehet. Ha 
az ABAK székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságai nem azonosak a 
letétkezelő székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságaival, ez utóbbiak
késedelem nélkül megosztják a kapott 
információkat az ABAK székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságaival.

Or. en

Indokolás

T.

Módosítás 974
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatósága mentesítheti e cikk alkalmazása 
alól a belső irányítás alatt álló olyan 
ABA-kat, amelyek jogi személyiséggel 
rendelkeznek, részvényeseiknek 
visszaváltási vagy visszavásárlási jogot 
nem adnak, főként átruházható 
értékpapírokba fektetnek, tőkeáttételt nem 
vagy csak korlátozott mértékben 
alkalmaznak és részvényeikkel az EU 
szabályozott piacain kereskednek, feltéve, 
hogy az ABA valamennyi eszközének 
tulajdonjoga megfelelő ellenőrzési 
rendszerek hatálya alatt áll és azt 
független könyvvizsgáló legalább éves 
gyakorisággal ellenőrzi.

Or. en

Indokolás

The draft AIFM Directive has been crafted bearing in mind genuine AIF like hedge funds or 
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private equity funds, which do not have legal personality and are managed by AIFM which 
manages simultaneously several funds. For these arche-typical AIF it makes sense that the 
Directive requires the interposition of a single depositary. This approach seems however 
unnecessary and burdensome for traditional investment or portfolio companies which have 
legal personality as independent companies, are internally-managed, are traded on a 
regulated market and, thus, are already subject to strict standards on auditing, accounting 
and risk control.

Módosítás 975
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatósága mentesítheti e cikk alkalmazása 
alól a belső irányítás alatt álló olyan 
ABA-kat, amelyek jogi személyiséggel 
rendelkeznek, részvényeseiknek 
visszaváltási vagy visszavásárlási jogot 
nem adnak, főként átruházható 
értékpapírokba fektetnek, tőkeáttételt nem 
vagy csak korlátozott mértékben 
alkalmaznak és részvényeikkel az EU 
szabályozott piacain kereskednek, feltéve, 
hogy az ABA valamennyi eszközének 
tulajdonjoga megfelelő ellenőrzési 
rendszerek hatálya alatt áll és azt 
független könyvvizsgáló legalább éves 
gyakorisággal ellenőrzi.

Or. en

Indokolás

Az irányelvtervezet, noha figyelembe veszi a fedezeti alapokat és más hasonló alapokat, 
amelyekkel nem kereskednek, szükségtelennek és terhesnek tűnik a hagyományos befektetési 
vagy portfolióbefektetési társaságok számára, amelyek önálló társaságként jogi 
személyiséggel rendelkeznek, belső irányítás alatt állnak, és amelyekkel szabályozott piacokon 
kereskednek, és amelyekre ekként már szigorú könyvvizsgálati, számviteli és kockázatkezelési 
standardok vonatkoznak.
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Módosítás 976
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5c. Ez a. cikk nem alkalmazandó a 
visszaváltási jogok nélküli zárt végű 
alapokra.

Or. en

Indokolás

A letétkezelőknek az eszközök felelős őrzéséért a befektetők irányában fennálló közvetlen 
felelőssége szükségtelenül növelné a zárt végű alapok költségeit.

Módosítás 977
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5d. 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 holdingtársaságok részvénykönyvének vezetését már most is szakosodott 
részvénykönyvvezetők végzik. Ez a funkció elkülönül az eszközök felelős őrzésétől. A 
letétkezelőknek az eszközök felelős őrzéséért a befektetők irányában fennálló közvetlen 



PE439.132v01-00 172/174 AM\805037HU.doc

HU

felelőssége szükségtelenül növelné a költségeket.

Módosítás 978
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5e. A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el a 49a., 49b. és 49c. 
cikkel összhangban, amelyekben 
meghatározza a következőket:
a) a jóváhagyott bankoknál való 
betételhelyezés eszközei és módozatai;
b) a biztonságos őrzés és a felelős őrzés 
fogalma, ideértve a pénzügyi eszközök 
külön számlákon történő elkülönítésének 
eszközeit és módozatait, valamint az, hogy 
mikor következik be a pénzügyi eszközök 
elveszése;
c) a letétkezelő felügyeleti kötelezettségei;
d) az alletétkezelők kinevezésének 
feltételei, ideértve a letétkezelők 
gondossági kötelmeit, valamint a más 
joghatóságokkal való együttműködési 
megállapodások szükségessége;
e) a letétkezelők jóváhagyásának feltételei, 
ideértve annak értékelését, hogy a 
letétkezelő képes-e megfelelő pénzügyi és 
szakmai garanciákat nyújtani arra, hogy 
eredményesen el tudja látni a vonatkozó 
letétkezelői feladatokat, és teljesíti az ilyen 
feladatokkal járó kötelezettségeket.
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
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Indokolás

A módosított 17. cikk (1) bekezdésnek való megfelelés érdekében.
A módosított 17. cikk (1) bekezdés  b) pontnak való megfelelés érdekében.

Módosítás 979
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 f bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5f. A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el a 49a., 49b. és 49c. 
cikkel összhangban, amelyekben 
meghatározza a következőket:
a) a jóváhagyott hitelintézeteknél való 
betételhelyezés eszközei és módozatai;
b) a biztonságos őrzés és a felelős őrzés 
feladatai, ideértve a pénzügyi eszközök 
külön számlákon történő elkülönítésének 
eszközei és módozatai, valamint az, hogy 
mikor következik be a pénzügyi eszközök 
elveszése;
c) az átruházás feltételei, ideértve a 
letétkezelők gondossági kötelmeit, 
valamint a más joghatóságokkal való 
együttműködési megállapodások 
szükségessége;
d) a letétkezelők jóváhagyásának 
feltételei, ideértve annak értékelését, hogy 
a letétkezelő képes-e megfelelő pénzügyi 
és szakmai garanciákat nyújtani arra, 
hogy eredményesen el tudja látni a 
vonatkozó letétkezelői feladatokat, és 
teljesíti az ilyen feladatokkal járó 
kötelezettségeket.
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.
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Or. en


