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Módosítás 980
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy ABAK harmadik 
személyekre kívánja átruházni egy vagy 
több feladatnak a nevében történő ellátását, 
erre minden egyes ilyen átruházás 
tekintetében előzetes engedélyt kell kérnie 
a székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságaitól.

(1) Az ABAK harmadik személyekre 
ruházhatja át egy vagy több feladatnak a 
nevében történő ellátását. 

Or. en

Indokolás

Az alapkezelők számára meg kell engedni, hogy bizonyos kezelési és igazgatási feladataikat 
(pl. kockázatkezelés) nem uniós székhelyű irodákra ruházzák át anélkül, hogy ehhez minden 
esetben előzetes engedélyt kellene kérniük.

Módosítás 981
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy ABAK harmadik 
személyekre kívánja átruházni egy vagy 
több feladatnak a nevében történő ellátását, 
erre minden egyes ilyen átruházás 
tekintetében előzetes engedélyt kell kérnie
a székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságaitól.

(1) Amennyiben egy ABAK harmadik 
személyekre ruházza át egy vagy több 
feladatnak a nevében történő ellátását, 
erről megfelelő módon tájékoztatja a 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságait. 

Or. en

Indokolás

Az ABAK-ok esetében elfogadható lehet a bejelentési eljárás, de egyértelműnek kell lennie, 
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hogy a bejelentésre utólag is sor kerülhet. Mivel a szolgáltatók gyakran nem az ABAK-
irányelvnek megfelelően szabályozott jogi személyek, és pl. olyan korlátozott feladatokat 
biztosítanak csak, mint az IT-eszközök, nincs szükség arra, hogy az átruházással kinevezett 
jogi személy vagyonkezelői engedéllyel rendelkezzen. Az ABAK feladatait az ÁÉKBV-
irányelvvel összhangban a letétkezelőre is át lehet ruházni, amennyiben ez nem eredményez 
összeférhetetlenséget.

Módosítás 982
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy ABAK harmadik 
személyekre kívánja átruházni egy vagy 
több feladatnak a nevében történő ellátását, 
erre minden egyes ilyen átruházás 
tekintetében előzetes engedélyt kell kérnie
a székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságaitól.

(1) Amennyiben egy ABAK harmadik 
személyekre ruházza át egy vagy több 
feladatnak a nevében történő ellátását, 
erről megfelelő módon tájékoztatja a 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságait. 

Or. en

Módosítás 983
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy ABAK harmadik 
személyekre kívánja átruházni egy vagy 
több feladatnak a nevében történő ellátását, 
erre minden egyes ilyen átruházás 
tekintetében előzetes engedélyt kell kérnie
a székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságaitól.

(1) Amennyiben egy ABAK harmadik 
személyekre kívánja átruházni egy vagy 
több feladatnak a nevében történő ellátását, 
erről minden egyes ilyen átruházás 
tekintetében tájékoztatja a székhelye 
szerinti tagállam illetékes hatóságait.

Or. en
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Indokolás

Összhangba hozás a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelvvel (MiFID) és az ÁÉKBV-
irányelvvel.

Módosítás 984
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy ABAK harmadik 
személyekre kívánja átruházni egy vagy 
több feladatnak a nevében történő ellátását, 
erre minden egyes ilyen átruházás 
tekintetében előzetes engedélyt kell kérnie
a székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságaitól.

(1) Amennyiben egy ABAK harmadik 
személyekre kívánja átruházni egy vagy 
több lényeges feladatnak a nevében történő 
ellátását, erről minden egyes ilyen 
átruházás tekintetében az átruházás 
hatálybalépése előtt a lehető legkorábban,
előre tájékoztatja a székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságait. Az illetékes 
hatóságok a bejelentést követően egy 
hónapon belül elutasíthatják az 
átruházást, ha bizonyítható, hogy az 
elutasítás a szóban forgó ABA 
befektetőinek legjobb érdekét szolgálja.

Or. en

Indokolás

Az előzetes jóváhagyás előírása az ÁÉKBV-irányelvnél szigorúbb átruházási rendszert hozna 
létre. Tekintettel arra, hogy az ÁÉKBV-programok keretében nem voltak problémák az 
átruházással, az ABAK-irányelv követelményei ideális esetben nem lehetnek korlátozóbbak az 
ÁÉKBV IV. 13 cikke (1) bekezdésének c) pontjában foglaltaknál. 

Módosítás 985
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy ABAK harmadik 
személyekre kívánja átruházni egy vagy 

(1) Amennyiben egy ABAK harmadik 
személyekre kívánja átruházni egy vagy 
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több feladatnak a nevében történő 
ellátását, erre minden egyes ilyen 
átruházás tekintetében előzetes engedélyt 
kell kérnie a székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságaitól.

több saját feladatának a nevében történő 
ellátását, ezt az átruházási 
megállapodások hatálybalépése előtt 
bejelenti a székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak.

Or. en

Indokolás

Lásd a 2009. december 15-i felülvizsgált elnökségi kompromisszumos javaslat 18. cikkét is.

Módosítás 986
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy ABAK harmadik 
személyekre kívánja átruházni egy vagy 
több feladatnak a nevében történő ellátását, 
erre minden egyes ilyen átruházás 
tekintetében előzetes engedélyt kell kérnie
a székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságaitól.

(1) Amennyiben egy ABAK harmadik 
személyekre kívánja átruházni egy vagy 
több feladatnak a nevében történő ellátását, 
ezt minden egyes ilyen átruházás 
tekintetében az átruházási 
megállapodások hatálybalépése előtt 
bejelenti a székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak.

Or. en

Módosítás 987
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a harmadik félnek hitelképesnek kell 
lennie, az üzletmenettel ténylegesen 
foglalkozó személyeknek pedig
kellőképpen jó hírnévvel és elegendő 
tapasztalattal kell rendelkezniük;

a) a harmadik fél üzletmenetével
ténylegesen foglalkozó személyeknek 
kellőképpen jó hírnévvel és elegendő 
tapasztalattal kell rendelkezniük;
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Or. en

Indokolás

Az ABAK-ok esetében elfogadható lehet a bejelentési eljárás, de egyértelműnek kell lennie, 
hogy a bejelentésre utólag is sor kerülhet. Mivel a szolgáltatók gyakran nem az ABAK-
irányelvnek megfelelően szabályozott jogi személyek, és pl. olyan korlátozott feladatokat 
biztosítanak csak, mint az IT-eszközök, nincs szükség arra, hogy az átruházással kinevezett 
jogi személy vagyonkezelői engedéllyel rendelkezzen. Az ABAK feladatait az ÁÉKBV-
irányelvvel összhangban a letétkezelőre is át lehet ruházni, amennyiben ez nem eredményez 
összeférhetetlenséget.

Módosítás 988
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a harmadik félnek hitelképesnek kell 
lennie, az üzletmenettel ténylegesen 
foglalkozó személyeknek pedig
kellőképpen jó hírnévvel és elegendő 
tapasztalattal kell rendelkezniük;

a) a harmadik fél üzletmenetével
ténylegesen foglalkozó személyeknek 
kellőképpen jó hírnévvel és elegendő 
tapasztalattal kell rendelkezniük;

Or. en

Indokolás

Lásd a 2009. december 15-i felülvizsgált elnökségi kompromisszumos javaslat 18. cikkét is.

Módosítás 989
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben az átruházás 
portfóliókezeléssel vagy 
kockázatkezeléssel kapcsolatos feladatokat 
érint, a harmadik félnek is ilyen típusú 
ABA kezelésére engedéllyel rendelkező 

b) amennyiben az átruházás 
portfóliókezeléssel kapcsolatos feladatokat 
érint,
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ABAK-nak kell lennie;

i. megbízás csak olyan vállalkozásoknak 
adható, amelyek vagyonkezelői 
engedéllyel rendelkeznek vagy amelyeket 
erre a célra nyilvántartásba vettek, és 
prudenciális felügyelet alatt állnak; és
ii. amennyiben a harmadik fél székhelye 
harmadik országban található, az EU-ban 
fennállóhoz hasonló felügyeleti 
struktúráknak kell létezniük.
A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el, amelyek 
meghatározzák a harmadik felek 
országaiban fennálló felügyeleti 
struktúrák egyenértékűségének 
értékelésére szolgáló ismérveket;

Or. en

Indokolás

Az a korlátozás, hogy a portfóliókezeléssel kapcsolatos feladatok csak az uniós jognak 
megfelelő, engedélyezett ABAK-ra ruházhatók át, szűkíteni fogja az alap lehetőségét arra, 
hogy az EU-n kívül működtessen portfóliókat.  Ez csökkenti a befektetők befektetési 
lehetőségeinek számát, és kihat kockázataik diverzifikálásának lehetőségére is. Az irányelvnek 
az ÁÉKBV megközelítését kellene követnie.

Módosítás 990
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben az átruházás 
portfóliókezeléssel vagy 
kockázatkezeléssel kapcsolatos feladatokat 
érint, a harmadik félnek is ilyen típusú 
ABA kezelésére engedéllyel rendelkező 
ABAK-nak kell lennie;

b) amennyiben az átruházás 
portfóliókezeléssel kapcsolatos feladatokat 
érint,

i. megbízás csak olyan vállalkozásoknak 
adható, amelyek vagyonkezelői 
engedéllyel rendelkeznek vagy amelyeket 
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erre a célra nyilvántartásba vettek, és 
prudenciális felügyelet alatt állnak; és
ii. amennyiben a harmadik fél székhelye 
harmadik országban található, az EU-ban 
fennállóhoz hasonló felügyeleti 
struktúráknak kell létezniük.
A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el, amelyek 
meghatározzák a harmadik felek 
országaiban fennálló felügyeleti 
struktúrák egyenértékűségének 
értékelésére szolgáló ismérveket;

Or. en

Indokolás

Az a korlátozás, hogy a portfóliókezeléssel kapcsolatos feladatok csak az uniós jognak 
megfelelő, engedélyezett ABAK-ra ruházhatók át, szűkíteni fogja az alap lehetőségét arra, 
hogy az EU-n kívül működtessen portfóliókat.  Ez csökkenti a befektetők befektetési 
lehetőségeinek számát, és kihat kockázataik diverzifikálásának lehetőségére is. Az irányelvnek 
az ÁÉKBV megközelítését kellene követnie.

Módosítás 991
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben az átruházás 
portfóliókezeléssel vagy 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
feladatokat érint, a harmadik félnek is 
ilyen típusú ABA kezelésére engedéllyel 
rendelkező ABAK-nak kell lennie;

b) amennyiben az átruházás befektetések 
kezelését érinti, megbízás csak olyan 
vállalkozásoknak adható, amelyek 
vagyonkezelői engedéllyel rendelkeznek 
vagy amelyeket erre a célra 
nyilvántartásba vettek, és prudenciális 
felügyelet alatt állnak; és Az 
átruházásnak meg kell felelnie az 
alapkezelő társaságok által időszakonként 
megállapított befektetésallokációs 
feltételeknek. Amennyiben a megbízás 
befektetések kezelését érinti, és egy 
harmadik országban székhellyel 
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rendelkező vállalkozásnak szól, biztosítani 
kell az érintett felügyeleti hatóságok 
közötti együttműködést;

Or. en

Módosítás 992
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben az átruházás 
portfóliókezeléssel vagy 
kockázatkezeléssel kapcsolatos feladatokat 
érint, a harmadik félnek is ilyen típusú 
ABA kezelésére engedéllyel rendelkező 
ABAK-nak kell lennie;

b) amennyiben az átruházás 
portfóliókezeléssel kapcsolatos feladatokat 
érint, megbízás csak olyan 
vállalkozásoknak adható, amelyek 
vagyonkezelői engedéllyel rendelkeznek 
vagy amelyeket erre a célra 
nyilvántartásba vettek, és prudenciális 
felügyelet alatt állnak; amennyiben ez a 
feltétel nem teljesíthető, az átruházás csak 
a székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságainak előzetes engedélyével 
lehetséges.

Or. en

Indokolás

Az ABAK-ok esetében elfogadható lehet a bejelentési eljárás, de egyértelműnek kell lennie, 
hogy a bejelentésre utólag is sor kerülhet. Mivel a szolgáltatók gyakran nem az ABAK-
irányelvnek megfelelően szabályozott jogi személyek, és pl. olyan korlátozott feladatokat 
biztosítanak csak, mint az IT-eszközök, nincs szükség arra, hogy az átruházással kinevezett 
jogi személy vagyonkezelői engedéllyel rendelkezzen. Az ABAK feladatait az ÁÉKBV-
irányelvvel összhangban a letétkezelőre is át lehet ruházni, amennyiben ez nem eredményez 
összeférhetetlenséget.
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Módosítás 993
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben az átruházás 
portfóliókezeléssel vagy 
kockázatkezeléssel kapcsolatos feladatokat 
érint, a harmadik félnek is ilyen típusú 
ABA kezelésére engedéllyel rendelkező 
ABAK-nak kell lennie;

b) amennyiben az átruházás 
portfóliókezeléssel vagy 
kockázatkezeléssel kapcsolatos feladatokat 
érint, megbízás csak olyan 
vállalkozásoknak adható, amelyek 
vagyonkezelői engedéllyel rendelkeznek 
vagy amelyeket erre a célra 
nyilvántartásba vettek, és prudenciális 
felügyelet alatt állnak; az ABAK 
megfelelő átvilágítást végez. Amennyiben 
a megbízás befektetések kezelését érinti, és 
egy harmadik országban székhellyel 
rendelkező vállalkozásnak szól, biztosítani 
kell az érintett felügyeleti hatóságok 
közötti együttműködést; amennyiben ez a 
feltétel nem teljesül teljes mértékben, az 
átruházás csak az ABAK székhelye 
szerinti tagállam illetékes hatóságainak 
előzetes engedélyével lehetséges.

Or. en

Módosítás 994
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben az átruházás 
portfóliókezeléssel vagy 
kockázatkezeléssel kapcsolatos feladatokat 
érint, a harmadik félnek is ilyen típusú 
ABA kezelésére engedéllyel rendelkező 
ABAK-nak kell lennie;

b) amennyiben az átruházás 
portfóliókezeléssel vagy 
kockázatkezeléssel kapcsolatos feladatokat 
érint, megbízás csak olyan 
vállalkozásoknak adható, amelyek 
vagyonkezelői engedéllyel rendelkeznek 
vagy amelyeket erre a célra 
nyilvántartásba vettek, és felügyelet alatt 
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állnak; amennyiben ez a feltétel nem 
teljesíthető, az átruházás csak a székhely 
szerinti tagállam illetékes hatóságainak 
előzetes engedélyével lehetséges. 
Amennyiben a harmadik fél székhelye egy 
harmadik országban van, meg kell 
felelnie a 39. cikkben meghatározott 
feltételeknek; 

Or. en

Indokolás

Lásd a 2009. december 15-i felülvizsgált elnökségi kompromisszumos javaslat 18. cikkét is.

Módosítás 995
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben az átruházás 
portfóliókezeléssel vagy 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
feladatokat érint, a harmadik félnek is 
ilyen típusú ABA kezelésére engedéllyel 
rendelkező ABAK-nak kell lennie;

b) amennyiben az átruházás (részben 
vagy teljesen) portfóliókezelésre vagy a 
kockázatkezelésre vonatkozik, megbízás 
csak olyan vállalkozásoknak adható, 
melyek vagyonkezelői engedéllyel 
rendelkeznek vagy amelyeket erre a 
célra nyilvántartásba vettek, és 
prudenciális felügyelet alatt állnak; 
amennyiben ez a feltétel nem 
teljesíthető, az átruházás csak akkor 
lehetséges, ha az ABAK megkapta a 
székhely szerinti tagállama illetékes 
hatóságainak előzetes engedélyét.

Or. en

Indokolás

Sok vagyonkezelő – köztük a nemzetközi cégek is – helyi szakértelmet vesz igénybe, hogy 
bizonyos (nevezetesen a feltörekvő) piacokon befektessen.  Ezt még az ÁÉKBV is megengedi. 
Fontos, hogy megengedjék e gyakorlat folytatását, és így a befektetők indokolatlan késedelem 
nélkül élhessenek a helyi tanácsadás előnyeivel. A nemzetközi átruházás gyakorlatának 
egyszerű tiltása helyett helyesebb lenne arról gondoskodni, hogy azok a jogi személyek, 
amelyekre az átruházás történik, erre alkalmasak legyenek.
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Módosítás 996
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben az átruházás 
portfóliókezeléssel vagy
kockázatkezeléssel kapcsolatos feladatokat 
érint, a harmadik félnek is ilyen típusú 
ABA kezelésére engedéllyel rendelkező 
ABAK-nak kell lennie;

b) amennyiben az átruházás 
portfóliókezeléssel, kockázatkezeléssel 
vagy likviditáskezeléssel kapcsolatos 
feladatokat érint, a harmadik félnek 
i. ilyen típusú ABA kezelésére 
engedéllyel rendelkező ABAK-nak kell 
lennie, vagy
ii. olyan ABAK-nak kell lennie, 
amelynek székhelye nem az Unión belül 
található, de a székhelye szerinti 
országban engedéllyel rendelkezik ilyen 
típusú ABA kezelésére;

Or. en

.

Módosítás 997
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben az átruházás 
portfóliókezeléssel vagy 
kockázatkezeléssel kapcsolatos feladatokat 
érint, a harmadik félnek is ilyen típusú 
ABA kezelésére engedéllyel rendelkező 
ABAK-nak kell lennie;

b) amennyiben az átruházás 
portfóliókezeléssel vagy 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
feladatokat érint, megbízás csak olyan 
vállalkozásoknak adható, melyek 
vagyonkezelői engedéllyel 
rendelkeznek vagy amelyeket erre a 
célra nyilvántartásba vettek, és 
prudenciális felügyelet alatt állnak;

Or. en
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Indokolás

Az ÁÉKBV-irányelvvel való összhang megteremtése. Az ABAK-ok esetében elterjedt 
gyakorlat, hogy az EU-n kívüli befektetés esetén a helyi befektetési lehetőségekre vonatkozó 
helyi ismeretek kihasználása érdekében portfóliókezeléssel kapcsolatos feladataik egy részét 
helyi alapkezelőkre ruházzák át (az EU-n kívül). Ez időnként kevésbé kockázatos, mint a 
távolról történő alapkezelés. Ezeket a helyi alapkezelőket megfelelően felügyelni kell.

Módosítás 998
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) amennyiben az átruházás 
portfóliókezeléssel vagy 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
feladatokat érint, és egy harmadik 
országban székhellyel rendelkező 
vállalkozásnak szól, a b) pontban foglalt 
követelményeken túlmenően megfelelő 
együttműködési megállapodásnak kell 
érvényben lennie az ABAK illetékes 
hatósága és a harmadik országbeli jogi 
személy felügyeleti hatósága között;

Or. en

Indokolás

Sok vagyonkezelő – köztük a nemzetközi cégek is – helyi szakértelmet vesz igénybe, hogy 
bizonyos (nevezetesen a feltörekvő) piacokon befektessen.  Ezt még az ÁÉKBV is megengedi. 
Fontos, hogy megengedjék e gyakorlat folytatását, és így a befektetők indokolatlan késedelem 
nélkül élhessenek a helyi tanácsadás előnyeivel. A nemzetközi átruházás gyakorlatának 
egyszerű tiltása helyett helyesebb lenne arról gondoskodni, hogy azok a jogi személyek, 
amelyekre az átruházás történik, erre alkalmasak legyenek.
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Módosítás 999
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) amennyiben az átruházás 
portfóliókezeléssel vagy 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
feladatokat érint, és egy harmadik 
országban székhellyel rendelkező 
vállalkozásnak szól, a b) pontban foglalt 
követelményen túlmenően biztosítani kell 
a székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai és a vállalkozás felügyeleti 
hatósága közötti együttműködést;

Or. en

Indokolás

Lásd a 2009. december 15-i felülvizsgált elnökségi kompromisszumos javaslat 18. cikkét is.

Módosítás 1000
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) amennyiben az átruházás az I. 
melléklet 2. pontjában említett, ABA 
számára nyújtott igazgatási 
szolgáltatásokat érint, megbízás csak 
olyan vállalkozásoknak adható, melyek 
vagyonkezelői engedéllyel rendelkeznek 
vagy amelyeket erre a célra 
nyilvántartásba vettek, és prudenciális 
felügyelet alatt állnak a székhelyük 
szerinti tagállamban; amennyiben ez a 
feltétel nem teljesíthető, az átruházás csak 
a székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságainak előzetes engedélyével 
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lehetséges;

Or. en

Indokolás

Lásd a 2009. december 15-i felülvizsgált elnökségi kompromisszumos javaslat 18. cikkét is.

Módosítás 1001
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az átruházás nem akadályozhatja az 
ABAK felett gyakorolt felügyelet 
hatékonyságát, és különösen nem 
akadályozhatja az ABAK-ot abban, hogy a 
befektetők érdekeiben járjon el és a 
befektetők érdekeinek megfelelően lássa el 
az ABA kezelését;

c) az átruházás nem akadályozhatja az 
ABAK felett gyakorolt felügyelet 
hatékonyságát, és különösen nem 
akadályozhatja az ABAK-ot abban, hogy 
az ABA vagy együttesen a befektetők 
érdekeiben járjon el és az ABA vagy 
együttesen a befektetők érdekeinek 
megfelelően lássa el az ABA kezelését;

Or. en

Indokolás

Lásd a 2009. december 15-i felülvizsgált elnökségi kompromisszumos javaslat 18. cikkét is.

Módosítás 1002
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ABAK-nak bizonyítania kell, hogy a 
harmadik személy megfelelő képzettséggel 
és képességekkel rendelkezik a szóban 
forgó feladatok ellátásához, hogy azt kellő 
körültekintéssel választották ki, és hogy az 
ABAK helyzeténél fogva képes mindenkor 

d) az ABAK-nak képesnek kell lennie 
annak bizonyítására, hogy a harmadik 
személy megfelelő képzettséggel és 
képességekkel rendelkezik a szóban forgó 
feladatok ellátásához, hogy azt kellő 
körültekintéssel választották ki, és hogy az 
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ténylegesen ellenőrizni az átruházott 
tevékenységet, további utasításokat adni a 
harmadik személynek, valamint azonnali 
hatállyal visszavonni az átruházást, 
amennyiben ez szolgálja a befektetők 
érdekeit.

ABAK helyzeténél fogva képes mindenkor 
ténylegesen ellenőrizni az átruházott 
tevékenységet, további utasításokat adni a 
harmadik személynek, valamint azonnali 
hatállyal visszavonni az átruházást, 
amennyiben ez szolgálja a befektetők 
együttes érdekeit.

Or. en

Indokolás

Lásd a 2009. december 15-i felülvizsgált elnökségi kompromisszumos javaslat 18. cikkét is.

Módosítás 1003
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ABAK-nak bizonyítania kell, hogy a 
harmadik személy megfelelő képzettséggel 
és képességekkel rendelkezik a szóban 
forgó feladatok ellátásához, hogy azt kellő 
körültekintéssel választották ki, és hogy az 
ABAK helyzeténél fogva képes mindenkor 
ténylegesen ellenőrizni az átruházott 
tevékenységet, további utasításokat adni a 
harmadik személynek, valamint azonnali 
hatállyal visszavonni az átruházást, 
amennyiben ez szolgálja a befektetők 
érdekeit.

d) ha ez előírás, az ABAK-nak képesnek
kell lennie annak bizonyítására, hogy a 
harmadik személy megfelelő képzettséggel 
és képességekkel rendelkezik a szóban 
forgó feladatok ellátásához, hogy azt kellő 
körültekintéssel választották ki, és hogy az 
ABAK helyzeténél fogva képes mindenkor 
ténylegesen ellenőrizni az átruházott 
tevékenységet, további utasításokat adni a 
harmadik személynek, valamint azonnali 
hatállyal visszavonni az átruházást, 
amennyiben ez szolgálja a befektetők 
érdekeit.

Or. en

Indokolás

Az alapkezelők számára meg kell engedni, hogy bizonyos kezelési és igazgatási feladataikat 
(pl. kockázatkezelés) nem uniós székhelyű irodákra ruházzák át anélkül, hogy ehhez minden 
esetben előzetes engedélyt kellene kérniük.



PE439.133v01-00 18/115 AM\805040HU.doc

HU

Módosítás 1004
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem ruházható át feladat a letétkezelőre, 
az értékbecslőre, sem más olyan 
vállalkozásra, amelynek érdekei az ABA 
vagy annak befektetői érdekeivel 
összeférhetetlenek lehetnek.

Az ABAK-nak gondoskodnia kell arról, 
hogy az átruházás ne vezessen az ABA 
vagy annak befektetői érdekeivel való 
összeférhetetlenséghez.

Or. en

Módosítás 1005
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem ruházható át feladat a letétkezelőre, 
az értékbecslőre, sem más olyan 
vállalkozásra, amelynek érdekei az ABA 
vagy annak befektetői érdekeivel 
összeférhetetlenek lehetnek.

Nem ruházható át feladat semmilyen más 
olyan vállalkozásra, amelynek érdekei az 
ABA érdekeivel összeférhetetlenek 
lehetnek.

Or. en

Indokolás

Az ABAK-ok esetében elfogadható lehet a bejelentési eljárás, de egyértelműnek kell lennie, 
hogy a bejelentésre utólag is sor kerülhet. Mivel a szolgáltatók gyakran nem az ABAK-
irányelvnek megfelelően szabályozott jogi személyek, és pl. olyan korlátozott feladatokat 
biztosítanak csak, mint az IT-eszközök, nincs szükség arra, hogy az átruházással kinevezett 
jogi személy vagyonkezelői engedéllyel rendelkezzen. Az ABAK feladatait az ÁÉKBV-
irányelvvel összhangban a letétkezelőre is át lehet ruházni, amennyiben ez nem eredményez 
összeférhetetlenséget.

</Amend>
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Módosítás 1006
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem ruházható át feladat a letétkezelőre, 
az értékbecslőre, sem más olyan 
vállalkozásra, amelynek érdekei az ABA 
vagy annak befektetői érdekeivel 
összeférhetetlenek lehetnek.

Nem ruházhatók át az I. melléklet 1. 
pontjában említett befektetéskezelési 
szolgáltatások a letétkezelőre vagy a 
letétkezelő megbízottjára, sem más olyan 
vállalkozásra, amelynek érdekei az ABAK-
nak vagy az ABA befektetőinek érdekeivel 
összeférhetetlenek lehetnek, kivéve azt az 
esetet, ha ezek az összeférhetetlenségek 
kezelhetők.

Or. en

Indokolás

Lásd a 2009. december 15-i felülvizsgált elnökségi kompromisszumos javaslat 18. cikkét is.

Módosítás 1007
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem ruházható át feladat a letétkezelőre, 
az értékbecslőre, sem más olyan 
vállalkozásra, amelynek érdekei az ABA 
vagy annak befektetői érdekeivel 
összeférhetetlenek lehetnek.

Nem ruházható át a portfóliókezelés a 
letétkezelőre vagy olyan vállalkozásra, 
amelynek érdekei az ABA érdekeivel 
összeférhetetlenek lehetnek, kivéve azt az 
esetet, ha ezek az összeférhetetlenségek 
kezelhetők.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg – különös tekintettel azokra a feltételekre,
amelyekkel az ABAK letétkezelőkre ruházhatja át feladatait– túlságosan szigorú és nincs 
összhangban a jelenlegi gyakorlattal. A tilalomnak a portfóliókezelésre kellene korlátozódnia. 
Az összeférhetetlenséget illetően figyelembe kell venni a létező uniós jogszabályokat, így a 
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pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelvet (MiFID). A MiFID azt írja elő, hogy az 
összeférhetetlenségeket megfelelő módon kezelni kell, ahelyett hogy kategorikusan kizárná 
azokat az ügyleteket, amelyek esetében összeférhetetlenség áll fenn.

Módosítás 1008
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem ruházható át feladat a letétkezelőre, 
az értékbecslőre, sem más olyan 
vállalkozásra, amelynek érdekei az ABA 
vagy annak befektetői érdekeivel 
összeférhetetlenek lehetnek.

Nem ruházható át a portfóliókezelés a 
letétkezelőre vagy olyan vállalkozásra, 
amelynek érdekei az ABA érdekeivel 
összeférhetetlenek lehetnek, kivéve azt az 
esetet, ha ezek az összeférhetetlenségek 
kezelhetők.

Or. en

Indokolás

A módosítás könnyítést jelent a bizottsági javaslathoz képest annak rögzítése révén, hogy a 
szigorú tiltás csak a portfóliókezelés átruházására vonatkozik, és jobban igazodik a jelenlegi 
gyakorlathoz. Az egyéb jogszabályokhoz – mint pl. a MiFID-irányelvhez – is jobban igazodik 
annak rögzítése, hogy elegendő, ha az összeférhetetlenségek kezelhetők.

Módosítás 1009
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem ruházható át feladat a letétkezelőre, 
az értékbecslőre, sem más olyan 
vállalkozásra, amelynek érdekei az ABA 
vagy annak befektetői érdekeivel 
összeférhetetlenek lehetnek.

Nem ruházható át a portfóliókezelés a 
letétkezelőre, az értékbecslőre, sem más 
olyan vállalkozásra, amelynek érdekei az 
ABA vagy annak befektetői érdekeivel 
összeférhetetlenek lehetnek.

Or. en
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Indokolás

A portfóliókezelés az alapkezelők egyik legfontosabb feladata; ezt nem szabadna a 
letétkezelőre átruházni, melynek az alap ellenőrzése a kötelessége. Minden egyéb feladatnak 
viszont átruházhatónak kell lennie a letétkezelőre, mivel azok esetében nem merülhet fel 
összeférhetetlenség. Ez összhangban áll az ÁÉKBV-irányelvvel, így itt különösen kirívó lenne 
az ABA-kra vonatkozó bármilyen korlátozás.

Módosítás 1010
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ABAK felelősségét semmilyen 
esetben nem befolyásolja az, hogy egyes 
feladatokat harmadik személyre ruházott 
át, és az ABAK nem ruházhatja át 
feladatait olyan mértékben, hogy 
lényegileg már ne legyen az ABA 
kezelőjének tekinthető.

(2) Az ABAK felelősségét nem 
befolyásolja, ha az ABAK bármilyen 
feladatot harmadik személyekre ruházott 
át. Az ABAK nem ruházhatja át feladatait 
olyan mértékben, hogy postafiókcéggé 
váljon.

Or. en

Indokolás

Lásd a 2009. december 15-i felülvizsgált elnökségi kompromisszumos javaslat 18. cikkét is.

Módosítás 1011
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A harmadik személy nem ruházhatja 
tovább a rá ruházott feladatokat.

törölve

Or. en
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Indokolás

Az alapkezelők számára meg kell engedni, hogy bizonyos kezelési és igazgatási feladataikat 
(pl. kockázatkezelés) nem uniós székhelyű irodákra ruházzák át anélkül, hogy ehhez minden 
esetben előzetes engedélyt kellene kérniük.

Módosítás 1012
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A harmadik személy nem ruházhatja 
tovább a rá ruházott feladatokat.

törölve

Or. en

Indokolás

A további átruházásnak lehetségesnek kell lennie, hogy az ABAK-ok hozzáférhessenek a 
harmadik országok piacaihoz és a helyi szakértelemhez.

Módosítás 1013
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A harmadik személy nem ruházhatja 
tovább a rá ruházott feladatokat.

törölve

Or. en
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Módosítás 1014
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A harmadik személy nem ruházhatja 
tovább a rá ruházott feladatokat.

törölve

Or. en

Indokolás

Az ÁÉKBV-irányelvvel való összhang megteremtése. A vagyonkezelés területén a 
vagyonkezelő különféle feladatainak további átruházása széles körben elfogadott gyakorlat, 
amely nem vet fel aggályokat a rendszerkockázatok vagy a befektetővédelem területén. Ezt 
ezért az ABA-k kezelésének területén is meg kell engedni.

Módosítás 1015
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A harmadik személy nem ruházhatja 
tovább a rá ruházott feladatokat.

törölve

Or. en

Indokolás

A további átruházás tiltása azzal a kockázattal jár, hogy hátrányos hatással lenne az 
alapkezelés hatékonyságára. Ez tilthatná az ABA olyan kezelési megoldásait, mint például a 
különböző ágazatokban, egyetlen termékre szakosodott igazgatási szolgáltatások széles körét 
kínáló, átfogó fedezeti alapokat, valamint a master befektetési társaságok (Master KAG) 
koncepcióját, miközben a két kezelési megoldás egyike sem vezet rendszerkockázathoz. Ha az 
ABAK-nak közvetlen szerződéses jogviszonyt kellene létesítenie mindenkivel, akire csak 
feladatokat ruház tovább, ez magasabb költségekkel járna az alapok/befektetők számára.
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Módosítás 1016
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A harmadik személy nem ruházhatja 
tovább a rá ruházott feladatokat.

törölve

Or. en

Indokolás

A további átruházás tiltása azzal a kockázattal jár, hogy hátrányos hatással lenne az 
alapkezelés hatékonyságára. Ez tilthatná az ABA olyan kezelési megoldásait, mint például a 
különböző ágazatokban, egyetlen termékre szakosodott igazgatási szolgáltatások széles körét 
kínáló, átfogó fedezeti alapokat, valamint a master befektetési társaságok (Master KAG) 
koncepcióját, miközben a két kezelési megoldás egyike sem vezet rendszerkockázathoz. Ha az 
ABAK-nak közvetlen szerződéses jogviszonyt kellene létesítenie mindenkivel, akire csak 
feladatokat ruház tovább, ez magasabb költségekkel járna az alapok/befektetők számára.

Módosítás 1017
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A harmadik személy nem ruházhatja 
tovább a rá ruházott feladatokat.

törölve

Or. en

Indokolás

A feladatok további átruházása alapvető fontosságú a globális befektetéskezelésben, valamint 
az értékelési és letétkezelői feladatok terén is.
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Módosítás 1018
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A harmadik személy nem ruházhatja
tovább a rá ruházott feladatokat.

(3) A harmadik személy tovább ruházhatja
a rá ruházott feladatokat, feltéve, hogy 
teljesülnek az (1) bekezdésben 
megállapított feltételek.

Or. en

Indokolás

A feladatok további átruházását nem szabadna teljesen megtiltani, hanem ennek 
lehetségesnek kell lennie akkor, ha teljesülnek az átruházás tekintetében megállapított 
feltételek.

Módosítás 1019
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A harmadik személy nem ruházhatja
tovább a rá ruházott feladatokat.

(3) A harmadik személy tovább ruházhatja
a rá ruházott feladatokat, feltéve, hogy 
teljesülnek az (1) bekezdésben 
megállapított feltételek.

Or. en

Indokolás

Lásd a 2009. december 15-i felülvizsgált elnökségi kompromisszumos javaslat 18. cikkét is.
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Módosítás 1020
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A harmadik személy nem ruházhatja
tovább a rá ruházott feladatokat.

(3) A harmadik személy tovább 
ruházhatja a rá ruházott feladatokat, 
feltéve, hogy teljesülnek az (1) 
bekezdésben megállapított feltételek.

Or. en

Indokolás

Ezt a rendelkezést ideális esetben teljesen törölni kellene, az ÁÉKBV-irányelv átvétele 
érdekében. Az ingatlanokkal foglalkozó ABA-k például gyakran átruházzák az 
ingatlankezelési feladatokat, és gyakran különböző szolgáltatói hálózatokat mozgósítanak, így 
kivihetetlen lenne a további átruházás tilalma.

Módosítás 1021
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A harmadik személy nem ruházhatja
tovább a rá ruházott feladatokat.

(3) A harmadik személy tovább ruházhatja 
a rá ruházott feladatokat, feltéve, hogy 
teljesülnek az (1) bekezdésben 
megállapított feltételek.

Or. en



AM\805040HU.doc 27/115 PE439.133v01-00

HU

Módosítás 1022
Marta Andreasen

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A harmadik személy nem ruházhatja
tovább a rá ruházott feladatokat.

(3) A harmadik személy – az ellenőrzést és 
a felügyeletet kivéve – tovább ruházhatja a 
rá ruházott feladatokat.

Or. en

Indokolás

Az alapnak rendelkeznie kell egy letétkezelővel, amely egy globális letétkezelőt választ, amely 
a letétkezelési feladatok egy részét különböző jogrendszerekben alletétkezelőkre ruházhatja 
át.

Módosítás 1023
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság elfogadja az alábbiakat 
részletesebben meghatározó végrehajtási 
intézkedéseket:

törölve

a) az átruházás jóváhagyásának feltételei;
b) azon feltételek, amelyek esetén az 
alapkezelő a (2) bekezdéssel összhangban 
már nem tekinthető az ABA kezelőjének.
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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Indokolás

Lásd a 2009. december 15-i felülvizsgált elnökségi kompromisszumos javaslat 18. cikkét is.

Módosítás 1024
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság elfogadja az alábbiakat 
részletesebben meghatározó végrehajtási
intézkedéseket:

(4) A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok révén az alábbiakat 
részletesebben meghatározó intézkedéseket
állapíthat meg:

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 1025
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az átruházás jóváhagyásának feltételei; törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a 2009. december 15-i felülvizsgált elnökségi kompromisszumos javaslat 18. cikkét is.
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Módosítás 1026
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 1027
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében, minden pénzügyi évre 
vonatkozóan éves jelentést bocsát 
rendelkezésre. Az éves jelentést legkésőbb 
a pénzügyi év végét követő négy hónapon 
belül a befektetők és az illetékes hatóságok 
rendelkezésére kell bocsátani.

(1) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében, minden pénzügyi évre 
vonatkozóan éves jelentést bocsát 
rendelkezésre. Az éves jelentést legkésőbb 
a pénzügyi év végét követő négy hónapon 
belül, vagy ha az ABA másik ABA-kba 
fektet be, legkésőbb a pénzügyi év végét 
követő hat hónapon belül a befektetők és 
az illetékes hatóságok rendelkezésére kell 
bocsátani.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy valamivel több idő maradjon az adatok többi ABA-tól való 
beszerzésére, a határidőt két hónappal meg kell hosszabbítani.
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Módosítás 1028
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében, minden pénzügyi évre 
vonatkozóan éves jelentést bocsát 
rendelkezésre. Az éves jelentést legkésőbb 
a pénzügyi év végét követő négy hónapon 
belül a befektetők és az illetékes hatóságok 
rendelkezésére kell bocsátani.

(1) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében, minden pénzügyi évre 
vonatkozóan éves jelentést bocsát 
rendelkezésre. Az éves jelentést legkésőbb 
a pénzügyi év végét követő négy hónapon 
belül, illetve másik ABA-kba befektető 
ABA esetében legkésőbb a pénzügyi év 
végét követő hat hónapon belül a 
befektetők és az illetékes hatóságok 
rendelkezésére kell bocsátani.

Or. en

Indokolás

Az átfogó magántőke-befektetési alapok azon legfrissebb pénzügyi információk alapján 
készítik el éves jelentésüket, amelyeket a mögöttes magántőke-befektetési alapoktól kapnak, 
melyekbe befektetnek.  Előfordulhat, hogy ezek a mögöttes alapok nem teszik közzé éves 
jelentésüket vagy pénzügyi információikat kellő időben ahhoz, hogy az átfogó alap teljesíteni 
tudja a saját éves jelentése tekintetében előírt kötelező négyhónapos határidőt. Az átfogó 
alapoknak ezért további időre van szükségük éves jelentéseik elkészítéséhez.

Módosítás 1029
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében, minden pénzügyi évre 
vonatkozóan éves jelentést bocsát 
rendelkezésre. Az éves jelentést legkésőbb 
a pénzügyi év végét követő négy hónapon 
belül a befektetők és az illetékes hatóságok 
rendelkezésére kell bocsátani.

(1) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében, minden pénzügyi évre 
vonatkozóan éves jelentést bocsát 
rendelkezésre. Az éves jelentést legkésőbb 
a pénzügyi év végét követő négy hónapon 
belül, vagy amennyiben harmadik 
személyektől származó információk 
szükségesek – mint például az ABA 
mögöttes befektetéseinek könyvvizsgálata 
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–, legkésőbb a pénzügyi év végét követő 
hat hónapon belül a befektetők és az 
illetékes hatóságok rendelkezésére kell 
bocsátani.

Or. en

Indokolás

A magántőke-befektetési alapok könyvvizsgálata megkövetelheti, hogy először a portfólióban 
lévő társaságok könyvvizsgálatát végezzék el, és az irányelv szerinti kötelező határidőnek időt 
kell hagynia erre, figyelembe véve azt a határidőt, amely a portfólióban levő társaságok 
rendelkezésére áll el saját elszámolásaik elkészítésére. A kötelező négyhónapos határidő ezért 
az ABA-k számára nem lenne megfelelő.

Módosítás 1030
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében, minden pénzügyi évre 
vonatkozóan éves jelentést bocsát 
rendelkezésre. Az éves jelentést legkésőbb 
a pénzügyi év végét követő négy hónapon 
belül a befektetők és az illetékes hatóságok 
rendelkezésére kell bocsátani.

(1) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében, minden pénzügyi évre 
vonatkozóan éves jelentést bocsát 
rendelkezésre. Az éves jelentést legkésőbb 
a pénzügyi év végét követő négy hónapon 
belül, vagy amennyiben harmadik 
személyektől származó információk 
szükségesek – mint például az ABA 
mögöttes befektetéseinek könyvvizsgálata 
–, legkésőbb a pénzügyi év végét követő 
hat hónapon belül a befektetők és az 
illetékes hatóságok rendelkezésére kell 
bocsátani.

Or. en

Indokolás

A magántőke-befektetési alapok könyvvizsgálata megkövetelheti, hogy először a portfólióban 
lévő társaságok könyvvizsgálatát végezzék el, és az irányelv szerinti kötelező határidőnek időt 
kell hagynia erre, figyelembe véve azt a határidőt, amely a portfólióban levő társaságok 
rendelkezésére áll el saját elszámolásaik elkészítésére. A kötelező négyhónapos határidő ezért 
az ABA-k számára nem lenne megfelelő. Továbbá a 2. szintű végrehajtási intézkedéseknek 
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arányosnak kell lenniük, és nem büntethetik méltánytalanul a jogi személyeket, ha a 
jogszabályi megfelelés költségeihez nem kapcsolódik egyértelmű előny.

Módosítás 1031
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében, minden pénzügyi évre 
vonatkozóan éves jelentést bocsát 
rendelkezésre. Az éves jelentést legkésőbb 
a pénzügyi év végét követő négy hónapon 
belül a befektetők és az illetékes hatóságok 
rendelkezésére kell bocsátani.

(1) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében, minden pénzügyi évre 
vonatkozóan éves jelentést bocsát 
rendelkezésre. Az éves jelentést legkésőbb 
a pénzügyi év végét követő négy hónapon 
belül, vagy amennyiben harmadik 
személyektől származó információk 
szükségesek – mint például az ABA 
mögöttes befektetéseinek könyvvizsgálata 
–, legkésőbb a pénzügyi év végét követő 
hat hónapon belül a befektetők és az 
illetékes hatóságok rendelkezésére kell 
bocsátani.

Or. en

Indokolás

A magántőke-befektetési alapok könyvvizsgálata megkövetelheti, hogy először a portfólióban 
lévő társaságok könyvvizsgálatát végezzék el, és az irányelv szerinti kötelező határidőnek időt 
kell hagynia erre, figyelembe véve azt a határidőt, amely a portfólióban levő társaságok 
rendelkezésére áll el saját elszámolásaik elkészítésére. A kötelező négyhónapos határidő ezért 
az ABA-k számára nem lenne megfelelő.

Módosítás 1032
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében, minden pénzügyi évre 
vonatkozóan éves jelentést bocsát 
rendelkezésre. Az éves jelentést legkésőbb 

(1) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében, minden pénzügyi évre 
vonatkozóan éves jelentést bocsát 
rendelkezésre. Az éves jelentést legkésőbb 
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a pénzügyi év végét követő négy hónapon 
belül a befektetők és az illetékes hatóságok 
rendelkezésére kell bocsátani.

a pénzügyi év végét követő négy hónapon 
belül, vagy amennyiben harmadik 
személyektől származó információk 
szükségesek – mint például az ABA 
mögöttes befektetéseinek könyvvizsgálata 
–, legkésőbb a pénzügyi év végét követő 
hat hónapon belül a befektetők és az 
illetékes hatóságok rendelkezésére kell 
bocsátani.

Or. en

Indokolás

A magántőke-befektetési alapok könyvvizsgálata megkövetelheti, hogy először a portfólióban 
lévő társaságok könyvvizsgálatát végezzék el, és az irányelv szerinti kötelező határidőnek időt 
kell hagynia erre, figyelembe véve azt a határidőt, amely a portfólióban levő társaságok 
rendelkezésére áll el saját elszámolásaik elkészítésére. A kötelező négyhónapos határidő ezért 
az ABA-k számára nem lenne megfelelő. Továbbá a 2. szintű végrehajtási intézkedéseknek 
arányosnak kell lenniük, és nem büntethetik méltánytalanul a jogi személyeket, ha a 
jogszabályi megfelelés költségeihez nem kapcsolódik egyértelmű előny.

Módosítás 1033
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében, minden pénzügyi évre 
vonatkozóan éves jelentést bocsát 
rendelkezésre. Az éves jelentést legkésőbb 
a pénzügyi év végét követő négy hónapon 
belül a befektetők és az illetékes hatóságok 
rendelkezésére kell bocsátani.

(1) Az ABAK – minden általa kezelt ABA 
tekintetében –, valamint az ABA minden 
pénzügyi évre vonatkozóan éves jelentést 
bocsát rendelkezésre. Az éves jelentést 
legkésőbb a pénzügyi év végét követő négy 
hónapon belül a befektetők és az illetékes 
hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.

Or. en

Indokolás

Lásd a cím alatti indokolást. Az ABA-kra szintén vonatkoznia kell az irányelv 19–30. 
cikkének.
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Módosítás 1034
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében, minden pénzügyi évre 
vonatkozóan éves jelentést bocsát 
rendelkezésre. Az éves jelentést legkésőbb 
a pénzügyi év végét követő négy hónapon 
belül a befektetők és az illetékes hatóságok 
rendelkezésére kell bocsátani.

(1) Az ABAK – minden általa kezelt ABA 
tekintetében –, valamint az ABA minden 
pénzügyi évre vonatkozóan éves jelentést 
bocsát rendelkezésre. Az éves jelentést 
legkésőbb a pénzügyi év végét követő négy 
hónapon belül a befektetők és az illetékes 
hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.

Or. en

Indokolás

 Az ABA-kra szintén vonatkoznia kell az irányelv 19–30. cikkének.

Módosítás 1035
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a 20. cikkben felsorolt információk, 
amennyiben változtak a jelentés által 
felölelt pénzügyi év során. 

Or. en
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Módosítás 1036
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a rendszerszintű jelentőséggel bíró 
ABAK, és adott esetben az ilyen ABAK 
által kezelt ABA által a cég kockázati 
expozíciójára lényeges hatást gyakorló 
felsővezetőknek és egyéb 
alkalmazottaknak fizetett javadalmazás 
összegei, állandó vagy változó 
javadalmazási felbontásban.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 1037
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a rendszerszintű jelentőséggel bíró 
ABAK, és adott esetben az ilyen ABAK 
által kezelt ABA által a cég kockázati 
expozíciójára lényeges hatást gyakorló 
felsővezetőknek és egyéb 
alkalmazottaknak fizetett javadalmazás 
összegei, állandó vagy változó 
javadalmazási felbontásban.
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Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságoknak csak a rendszerszintű jelentőséggel bíró ABAK-ok megfelelő 
személyzetének javadalmazására vonatkozó információkkal szükséges foglalkozniuk ahhoz, 
hogy felügyeljék a Pénzügyi Stabilitási Testület elveinek végrehajtását. Szükségtelen és 
aránytalan, hogy minden ABAK jelentse ezt az információt, és túlterhelné az illetékes 
hatóságokat.

Módosítás 1038
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a rendszerszintű jelentőséggel bíró 
ABAK, és adott esetben az ilyen ABAK 
által kezelt ABA által a cég kockázati 
expozíciójára lényeges hatást gyakorló 
felsővezetőknek és egyéb 
alkalmazottaknak fizetett javadalmazás 
összegei, állandó vagy változó 
javadalmazási felbontásban.

Or. en

Módosítás 1039
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az éves jelentésben foglalt adatokat 
egy vagy több, a jogszabályok által az éves 
és összevont (konszolidált) éves 
beszámolók jog szerinti 
könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 
83/349/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 84/253/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül 

(3) Az éves jelentésben foglalt adatokat az 
ABA alkalmazandó alapszabályában vagy 
alapító okiratában előírt számviteli 
szabályokkal vagy elvekkel összhangban 
kell elkészíteni, és azokat egy vagy több, a 
jogszabályok által az éves és összevont 
(konszolidált) éves beszámolók jog szerinti 
könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 
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helyezéséről szóló, 2006. május 17-i 
2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban könyvvizsgálatra 
feljogosított személy ellenőrzi. A 
könyvvizsgálói jelentést, ideértve bármely 
esetleges fenntartást, az éves jelentésben 
teljes egészében közölni kell.

83/349/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 84/253/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. május 17-i 
2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban könyvvizsgálatra 
feljogosított személy ellenőrzi. A 
könyvvizsgálói jelentést, ideértve bármely 
esetleges fenntartást, az éves jelentésben 
teljes egészében közölni kell. 

Or. en

Indokolás

A magántőke-befektetési alapok könyvvizsgálata megkövetelheti, hogy először a portfólióban 
lévő társaságok könyvvizsgálatát végezzék el, és az irányelv szerinti kötelező határidőnek időt 
kell hagynia erre, figyelembe véve azt a határidőt, amely a portfólióban levő társaságok 
rendelkezésére áll el saját elszámolásaik elkészítésére. A kötelező négyhónapos határidő ezért 
az ABA-k számára nem lenne megfelelő. Továbbá a 2. szintű végrehajtási intézkedéseknek 
arányosnak kell lenniük, és nem büntethetik méltánytalanul a jogi személyeket, ha a 
jogszabályi megfelelés költségeihez nem kapcsolódik egyértelmű előny. 

Módosítás 1040
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az éves jelentésben foglalt adatokat 
egy vagy több, a jogszabályok által az éves 
és összevont (konszolidált) éves 
beszámolók jog szerinti 
könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 
83/349/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 84/253/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. május 17-i 
2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban könyvvizsgálatra 
feljogosított személy ellenőrzi. A 
könyvvizsgálói jelentést, ideértve bármely 
esetleges fenntartást, az éves jelentésben 
teljes egészében közölni kell.

(3) Az éves jelentésben foglalt adatokat az 
ABA alkalmazandó alapszabályában vagy 
alapító okiratában előírt számviteli 
szabályokkal vagy elvekkel összhangban 
kell elkészíteni, és azokat egy vagy több, a 
jogszabályok által az éves és összevont 
(konszolidált) éves beszámolók jog szerinti 
könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 
83/349/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 84/253/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. május 17-i 
2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban könyvvizsgálatra 
feljogosított személy ellenőrzi. A 
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könyvvizsgálói jelentést, ideértve bármely 
esetleges fenntartást, az éves jelentésben 
teljes egészében közölni kell.

Or. en

Módosítás 1041
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az éves jelentésben foglalt adatokat 
egy vagy több, a jogszabályok által az éves 
és összevont (konszolidált) éves 
beszámolók jog szerinti 
könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 
83/349/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 84/253/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. május 17-i 
2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban könyvvizsgálatra 
feljogosított személy ellenőrzi. A 
könyvvizsgálói jelentést, ideértve bármely 
esetleges fenntartást, az éves jelentésben 
teljes egészében közölni kell.

(3) Az éves jelentésben foglalt adatokat az 
ABA alkalmazandó alapszabályában vagy 
alapító okiratában előírt számviteli 
szabályokkal vagy elvekkel összhangban 
kell elkészíteni, és azokat egy vagy több, a 
jogszabályok által az éves és összevont 
(konszolidált) éves beszámolók jog szerinti 
könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 
83/349/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 84/253/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. május 17-i 
2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban könyvvizsgálatra 
feljogosított személy ellenőrzi. A 
könyvvizsgálói jelentést, ideértve bármely 
esetleges fenntartást, az éves jelentésben 
teljes egészében közölni kell.

Or. en

Módosítás 1042
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az éves jelentésben foglalt adatokat (3) Az éves jelentésben foglalt adatokat az 
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egy vagy több, a jogszabályok által az éves 
és összevont (konszolidált) éves 
beszámolók jog szerinti 
könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 
83/349/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 84/253/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. május 17-i 
2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban könyvvizsgálatra 
feljogosított személy ellenőrzi. A 
könyvvizsgálói jelentést, ideértve bármely 
esetleges fenntartást, az éves jelentésben 
teljes egészében közölni kell.

ABA alkalmazandó alapszabályában vagy 
alapító okiratában előírt számviteli 
szabályokkal vagy elvekkel összhangban 
kell elkészíteni, és azokat egy vagy több, a 
jogszabályok által az éves és összevont 
(konszolidált) éves beszámolók jog szerinti 
könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 
83/349/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 84/253/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. május 17-i 
2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban könyvvizsgálatra 
feljogosított személy ellenőrzi. A 
könyvvizsgálói jelentést, ideértve bármely 
esetleges fenntartást, az éves jelentésben 
teljes egészében közölni kell.

Or. en

Indokolás

A fenti megfogalmazás pontosabban meghatározza a könyvvizsgálat követelményeit.

Módosítás 1043
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság elfogadja az éves jelentés 
tartalmát és formáját részletesebben 
meghatározó végrehajtási intézkedéseket. 
Ezeket az intézkedéseket hozzá kell 
igazítani azon ABAK-típusokhoz, amelyre 
vonatkoznak.

(4) A Bizottság elfogadja az éves jelentés 
tartalmát és formáját részletesebben 
meghatározó felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat. Ezeket a jogi aktusokat hozzá 
kell igazítani azon ABA-, illetve ABAK-
típusokhoz, amelyre vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

Az ABA-kra szintén vonatkoznia kell az irányelv 19–30. cikkének.
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Módosítás 1044
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság elfogadja az éves jelentés 
tartalmát és formáját részletesebben 
meghatározó végrehajtási intézkedéseket. 
Ezeket az intézkedéseket hozzá kell 
igazítani azon ABAK-típusokhoz, amelyre 
vonatkoznak.

(4) A Bizottság elfogadja az éves jelentés 
tartalmát és formáját részletesebben 
meghatározó felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat. Ezeket a jogi aktusokat hozzá 
kell igazítani azon ABA-, illetve ABAK-
típusokhoz, amelyre vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

 Az ABA-kra szintén vonatkoznia kell az irányelv 19–30. cikkének.

Módosítás 1045
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság elfogadja az éves jelentés 
tartalmát és formáját részletesebben 
meghatározó végrehajtási intézkedéseket. 
Ezeket az intézkedéseket hozzá kell 
igazítani azon ABAK-típusokhoz, amelyre 
vonatkoznak.

(4) A Bizottság elfogadja az éves jelentés 
tartalmát és formáját részletesebben 
meghatározó felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat. Ezeknek a jogi aktusoknak 
megfelelőnek és arányosnak kell lenniük, 
és ezeket hozzá kell igazítani azon ABAK-
típusokhoz, amelyre vonatkoznak, illetve 
azon ABA-típusokhoz, amelyekre a 
jelentés vonatkozik, figyelembe véve az 
ABAK-ok és az általuk kezelt ABA-k
különböző típusainak eltérő méretét, 
forrásait, összetettségét, jellegét, 
befektetéseit, befektetési stratégiáit és 
technikáit, struktúráit és befektetőit.

Or. en
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Indokolás

A javasolt módosítás célja a különböző ABA-típusok sajátosságainak megfelelőbb 
figyelembevétele.

Módosítás 1046
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság elfogadja az éves jelentés 
tartalmát és formáját részletesebben 
meghatározó végrehajtási intézkedéseket. 
Ezeket az intézkedéseket hozzá kell 
igazítani azon ABAK-típusokhoz, amelyre 
vonatkoznak.

(4) A Bizottság elfogadja az éves jelentés 
tartalmát és formáját részletesebben 
meghatározó felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat. Ezeknek a jogi aktusoknak 
megfelelőnek és arányosnak kell lenniük, 
és ezeket hozzá kell igazítani azon ABAK-
típusokhoz, amelyre vonatkoznak, illetve 
azon ABA-típusokhoz, amelyekre a 
jelentés vonatkozik, figyelembe véve az 
ABAK-ok és az általuk kezelt ABA-k 
különböző típusainak eltérő méretét, 
forrásait, összetettségét, jellegét, 
befektetéseit, befektetési stratégiáit és 
technikáit, struktúráit és befektetőit.

Or. en

Indokolás

A 2. szintű végrehajtási intézkedéseknek arányosnak kell lenniük, és nem büntethetik 
méltánytalanul a jogi személyeket, ha a jogszabályi megfelelés költségeihez nem kapcsolódik 
egyértelmű előny.

Módosítás 1047
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság elfogadja az éves jelentés (4) A Bizottság elfogadja az éves jelentés 
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tartalmát és formáját részletesebben 
meghatározó végrehajtási intézkedéseket. 
Ezeket az intézkedéseket hozzá kell 
igazítani azon ABAK-típusokhoz, amelyre 
vonatkoznak.

tartalmát és formáját részletesebben 
meghatározó felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat. Ezeknek a jogi aktusoknak 
megfelelőnek és arányosnak kell lenniük, 
és ezeket hozzá kell igazítani azon ABAK-
típusokhoz, amelyre vonatkoznak, illetve 
azon ABA-típusokhoz, amelyekre a 
jelentés vonatkozik, figyelembe véve az 
ABAK-ok és az általuk kezelt ABA-k
különböző típusainak eltérő méretét, 
forrásait, összetettségét, jellegét, 
befektetéseit, befektetési stratégiáit és 
technikáit, struktúráit és befektetőit.

Or. en

Indokolás

A magántőke-befektetési alapok könyvvizsgálata megkövetelheti, hogy először a portfólióban 
lévő társaságok könyvvizsgálatát végezzék el, és az irányelv szerinti kötelező határidőnek időt 
kell hagynia erre, figyelembe véve azt a határidőt, amely a portfólióban levő társaságok 
rendelkezésére áll el saját elszámolásaik elkészítésére. A kötelező négyhónapos határidő ezért 
az ABA-k számára nem lenne megfelelő. Továbbá a 2. szintű végrehajtási intézkedéseknek 
arányosnak kell lenniük, és nem büntethetik méltánytalanul a jogi személyeket, ha a 
jogszabályi megfelelés költségeihez nem kapcsolódik egyértelmű előny. 

Módosítás 1048
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság elfogadja az éves jelentés 
tartalmát és formáját részletesebben 
meghatározó végrehajtási intézkedéseket. 
Ezeket az intézkedéseket hozzá kell 
igazítani azon ABAK-típusokhoz, amelyre
vonatkoznak.

(4) A Bizottság elfogadja az éves jelentés 
tartalmát és formáját részletesebben 
meghatározó felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat. Ezeknek a jogi aktusoknak 
megfelelőnek és arányosnak kell lenniük, 
és hozzá kell igazítani őket azon ABAK-
típusokhoz, amelyekre vonatkoznak, illetve 
azon ABA-típusokhoz, amelyekre a 
jelentés vonatkozik, figyelembe véve az 
ABAK-ok és az általuk kezelt ABA-k 
különböző típusainak eltérő méretét, 
forrásait, összetettségét, jellegét, 
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befektetéseit, befektetési stratégiáit és 
technikáit, struktúráit és befektetőit.

Or. en

Módosítás 1049
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság elfogadja az éves jelentés 
tartalmát és formáját részletesebben 
meghatározó végrehajtási intézkedéseket. 
Ezeket az intézkedéseket hozzá kell 
igazítani azon ABAK-típusokhoz, amelyre 
vonatkoznak.

(4) A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban az éves jelentés tartalmát és 
formáját részletesebben meghatározó 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el. Ezeket az intézkedéseket 
hozzá kell igazítani azon ABAK-
típusokhoz, amelyre vonatkoznak.

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 1050
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ABAK biztosítja, hogy az ABA 
befektetői az ABA-ba való befektetésük 
előtt megkapják az alábbi információkat, 
illetve azok minden módosítását:

(1) Az ABAK az ABA lakossági
befektetői rendelkezésére bocsátja az 
ABA-ba való befektetésük előtt az alábbi 
információkat, illetve azok minden 
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módosítását:

Or. en

Indokolás

A szakmai befektetők a MiFID II. mellékletének megfelelően minősülnek „szakmainak”. 
Továbbá pontosan körülírt elképzelésük van arról, hogy milyen információkra van szükségük 
befektetéseikkel kapcsolatban. Egyértelműen szükségtelen, hogy a lakossági befektetők 
szükségleteihez igazított információs követelményeket kössenek ki a szakmai befektetők 
számára is. A nyilvános terjesztést illetően az ABAK-ot csak az a kötelezettség terheli, hogy 
„rendelkezésre bocsássa” a vonatkozó információkat.

Módosítás 1051
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ABAK biztosítja, hogy az ABA 
befektetői az ABA-ba való befektetésük 
előtt megkapják az alábbi információkat, 
illetve azok minden módosítását:

(1) Az ABAK biztosítja, hogy az ABA 
befektetőinek rendelkezésére bocsássák az 
ABA-ba való befektetésük előtt az alábbi 
információkat, illetve azok minden 
módosítását:

Or. en

Indokolás

Összhang megteremtése az ÁÉKBV-irányelvvel és a pénzügyi eszközök piacairól szóló 
irányelvvel (MiFID).

Módosítás 1052
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ABAK biztosítja, hogy az ABA 
befektetői az ABA-ba való befektetésük 
előtt megkapják az alábbi információkat, 

(1) Az ABA és az ABAK biztosítja, hogy a 
befektetők az ABA-ba való befektetésük 
előtt megkapják az alábbi információkat, 
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illetve azok minden módosítását: illetve azok minden módosítását:

Or. en

Indokolás

Az ABA javadalmazási politikájának közzététele elengedhetetlen a jobb átláthatósághoz. Lásd 
a módosított 10a. cikket (új) is.

Módosítás 1053
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ABAK biztosítja, hogy az ABA 
befektetői az ABA-ba való befektetésük 
előtt megkapják az alábbi információkat, 
illetve azok minden módosítását:

(1) Az ABA és az ABAK biztosítja, hogy a 
befektetők az ABA-ba való befektetésük 
előtt megkapják az alábbi információkat, 
illetve azok minden módosítását:

Or. en

Indokolás

Az ABA javadalmazási politikájának közzététele elengedhetetlen a jobb átláthatósághoz. Lásd 
a módosított 10a. cikket (új) is.

Módosítás 1054
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ABAK biztosítja, hogy az ABA 
befektetői az ABA-ba való befektetésük 
előtt megkapják az alábbi információkat, 
illetve azok minden módosítását:

(1) Az ABAK biztosítja, hogy –
amennyiben ez az érintett ABA-ra 
vonatkozik – az ABA befektetői az ABA-
ba való befektetésük előtt megkapják az 
alábbi információkat, illetve azok minden 
módosítását: 

Or. en
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Indokolás

A javasolt módosítások célja a különböző ABA-típusok sajátosságainak jobb figyelembevétele.

Módosítás 1055
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ABAK biztosítja, hogy az ABA 
befektetői az ABA-ba való befektetésük 
előtt megkapják az alábbi információkat, 
illetve azok minden módosítását:

(1) Az ABAK biztosítja, hogy –
amennyiben ez az érintett ABA-ra 
vonatkozik – az ABA befektetői az ABA-
ba való befektetésük előtt megkapják az 
alábbi információkat, illetve azok minden 
módosítását:

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítások célja a különböző ABA-típusok sajátosságainak jobb figyelembevétele.

Módosítás 1056
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ABAK biztosítja, hogy az ABA 
befektetői az ABA-ba való befektetésük 
előtt megkapják az alábbi információkat, 
illetve azok minden módosítását:

(1) Az ABAK biztosítja, hogy –
amennyiben ez az érintett ABA-ra 
vonatkozik – az ABA befektetői az ABA-
ba való befektetésük előtt megkapják az 
alábbi információkat, illetve azok minden 
módosítását:

Or. en
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Módosítás 1057
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ABAK biztosítja, hogy az ABA 
befektetői az ABA-ba való befektetésük 
előtt megkapják az alábbi információkat, 
illetve azok minden módosítását:

(1) Az ABAK biztosítja, hogy –
amennyiben ez az érintett ABA-ra 
vonatkozik – az ABA befektetői az ABA-
ba való befektetésük előtt megkapják az 
alábbi információkat, illetve azok minden 
módosítását:

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a különböző ABA-típusok sajátosságainak figyelembevétele.

Módosítás 1058
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ABAK biztosítja, hogy az ABA 
befektetői az ABA-ba való befektetésük 
előtt megkapják az alábbi információkat, 
illetve azok minden módosítását:

(1) Az ABAK biztosítja, hogy az ABA 
befektetői az ABA-ba való befektetésük 
előtt megkapják az alábbi információkat, 
illetve azok minden lényeges módosítását:

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek a rendszerkockázatra kell összpontosítania, amelynek a tőkeáttétel csak az 
egyik összetevője. A tőkeáttétel kockázatát csak a mögöttes befektetési stratégiával, a 
kockázatkezelési folyamatokkal, illetve azzal együtt szabadna értékelni, hogy milyen 
mértékben fedezik ténylegesen az alap kockázati kitettségeit.
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Módosítás 1059
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a következők leírása: az ABA 
befektetési stratégiája és célkitűzései, azon 
eszközök, amelyekbe az ABA befektethet, 
az ABA által alkalmazható módszerek, 
minden vonatkozó kockázat, minden 
alkalmazható befektetési korlátozás, azon 
körülmények, amelyek esetén az ABAK 
tőkeáttételt alkalmazhat, a megengedett 
tőkeáttétel-típusok és -források és azok 
kockázatai, valamint a tőkeáttétel 
alkalmazásának esetleges korlátai; 

a) a következők leírása: az ABA 
befektetési stratégiája és célkitűzései, azon 
eszközök, amelyekbe az ABA befektethet, 
az ABA által alkalmazható módszerek, 
minden vonatkozó kockázat, minden 
alkalmazható befektetési korlátozás, azon 
körülmények, amelyek esetén az ABAK 
tőkeáttételt alkalmazhat, a megengedett 
tőkeáttétel-típusok és -források, a 
tőkeáttétel maximális szintje és a 
kapcsolódó kockázatok, a tőkeáttétel 
alkalmazásának esetleges korlátai, 
valamint rendszeres időközönként a 
tőkeáttétel teljes összege;

Or. en

Indokolás

A tőkeáttételről adott tájékoztatásnak egy kicsit részletesebbnek kell lennie.

Módosítás 1060
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a következők leírása: az ABA 
befektetési stratégiája és célkitűzései, azon 
eszközök, amelyekbe az ABA befektethet, 
az ABA által alkalmazható módszerek, 
minden vonatkozó kockázat, minden 
alkalmazható befektetési korlátozás, azon 
körülmények, amelyek esetén az ABAK 
tőkeáttételt alkalmazhat, a megengedett 
tőkeáttétel-típusok és -források és azok 
kockázatai, valamint a tőkeáttétel 

a) a következők leírása: az ABA 
befektetési stratégiája és célkitűzései, azon 
eszközök, amelyekbe az ABA befektethet, 
az ABA által alkalmazható módszerek, 
minden vonatkozó kockázat, adott esetben 
minden eszközök újrafelhasználására és 
átruházására vonatkozó megállapodás, 
valamint letétkezelési megállapodás, 
minden alkalmazható befektetési 
korlátozás, azon körülmények, amelyek 
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alkalmazásának esetleges korlátai; esetén az ABAK tőkeáttételt alkalmazhat, a 
megengedett tőkeáttétel-típusok és -
források és azok kockázatai, valamint a 
tőkeáttétel alkalmazásának esetleges 
korlátai;

Or. en

Módosítás 1061
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a következők leírása: az ABA 
befektetési stratégiája és célkitűzései, azon 
eszközök, amelyekbe az ABA befektethet, 
az ABA által alkalmazható módszerek, 
minden vonatkozó kockázat, minden 
alkalmazható befektetési korlátozás, azon 
körülmények, amelyek esetén az ABAK 
tőkeáttételt alkalmazhat, a megengedett 
tőkeáttétel-típusok és -források és azok 
kockázatai, valamint a tőkeáttétel 
alkalmazásának esetleges korlátai; 

a) a következők leírása: az ABA 
befektetési stratégiája és célkitűzései, azon 
eszközök, amelyekbe az ABA befektethet, 
az ABA által alkalmazható módszerek, 
minden vonatkozó kockázat, valamint 
minden alkalmazható befektetési 
korlátozás; azon körülmények, amelyek 
esetén az ABAK tőkeáttételt alkalmazhat, a 
megengedett tőkeáttétel-típusok és -
források és azok kockázatai, valamint a 
tőkeáttétel alkalmazásának esetleges 
korlátai, figyelembe véve az ABA mögöttes 
befektetési stratégiáját és kockázatkezelési 
folyamatait;

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek a rendszerkockázatra kell összpontosítania, amelynek a tőkeáttétel csak az 
egyik összetevője. A tőkeáttétel kockázatát csak a mögöttes befektetési stratégiával, a 
kockázatkezelési folyamatokkal, illetve azzal együtt szabadna értékelni, hogy milyen 
mértékben fedezik ténylegesen az alap kockázati kitettségeit.



PE439.133v01-00 50/115 AM\805040HU.doc

HU

Módosítás 1062
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a következők leírása: az ABA 
befektetési stratégiája és célkitűzései, azon 
eszközök, amelyekbe az ABA befektethet, 
az ABA által alkalmazható módszerek, 
minden vonatkozó kockázat, minden 
alkalmazható befektetési korlátozás, azon 
körülmények, amelyek esetén az ABAK 
tőkeáttételt alkalmazhat, a megengedett 
tőkeáttétel-típusok és -források és azok 
kockázatai, valamint a tőkeáttétel 
alkalmazásának esetleges korlátai; 

a) a következők leírása: az ABA 
befektetési stratégiája és célkitűzései, azon 
eszköztípusok, amelyekbe az ABA 
befektethet, az ABA által alkalmazható 
módszerek, minden vonatkozó kockázat, 
minden alkalmazható befektetési 
korlátozás, azon körülmények, amelyek 
esetén az ABAK tőkeáttételt alkalmazhat, a 
megengedett tőkeáttétel-típusok és -
források és azok kockázatai, valamint a 
tőkeáttétel alkalmazásának esetleges 
korlátai;

Or. en

Indokolás

Gyakorlati szempontból célszerűbb a konkrét eszközök helyett inkább azokat az 
eszköztípusokat leírni, amelyekbe az ABA befektethet. Túlzottan korlátozó lenne előírni az 
ABAK-ok számára mindazoknak az eszközöknek a felsorolását, amelyekbe az ABA-k 
befektethetnek.
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Módosítás 1063
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a következők leírása: az ABA 
befektetési stratégiája és célkitűzései, azon 
eszközök, amelyekbe az ABA befektethet, 
az ABA által alkalmazható módszerek, 
minden vonatkozó kockázat, minden 
alkalmazható befektetési korlátozás, azon 
körülmények, amelyek esetén az ABAK 
tőkeáttételt alkalmazhat, a megengedett 
tőkeáttétel-típusok és -források és azok 
kockázatai, valamint a tőkeáttétel 
alkalmazásának esetleges korlátai; 

a) a következők leírása: az ABA 
befektetési stratégiája és célkitűzései, azon 
eszköztípusok, amelyekbe az ABA 
befektethet, az ABA által alkalmazható 
módszerek, a vonatkozó kockázatok, 
minden alkalmazható befektetési 
korlátozás, azon körülmények, amelyek 
esetén az ABAK tőkeáttételt alkalmazhat, a 
megengedett tőkeáttétel-típusok és -
források és azok kockázatai, valamint a 
tőkeáttétel alkalmazásának esetleges 
korlátai;

Or. en

Indokolás

Gyakorlati szempontból nem célszerű „minden” olyan eszközt közzétenni, amelyekbe az ABA 
befektethet. 

Módosítás 1064
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a következők leírása: az ABA 
befektetési stratégiája és célkitűzései, azon 
eszközök, amelyekbe az ABA befektethet, 
az ABA által alkalmazható módszerek, 
minden vonatkozó kockázat, minden 
alkalmazható befektetési korlátozás, azon 
körülmények, amelyek esetén az ABAK 
tőkeáttételt alkalmazhat, a megengedett 
tőkeáttétel-típusok és -források és azok 
kockázatai, valamint a tőkeáttétel 
alkalmazásának esetleges korlátai; 

a) a következők leírása: az ABA 
befektetési stratégiája és célkitűzései, 
mindazon eszköztípusok, amelyekbe az 
ABA befektethet, az ABA által 
alkalmazható módszerek, minden 
vonatkozó kockázat, minden alkalmazható 
befektetési korlátozás, azon körülmények, 
amelyek esetén az ABAK tőkeáttételt 
alkalmazhat, a megengedett tőkeáttétel-
típusok és -források és azok kockázatai, 
valamint a tőkeáttétel alkalmazásának 
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esetleges korlátai;

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítások célja a különböző ABA-típusok sajátosságainak jobb figyelembevétele.

Módosítás 1065
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a következők leírása: az ABA 
befektetési stratégiája és célkitűzései, azon 
eszközök, amelyekbe az ABA befektethet, 
az ABA által alkalmazható módszerek, 
minden vonatkozó kockázat, minden 
alkalmazható befektetési korlátozás, azon 
körülmények, amelyek esetén az ABAK 
tőkeáttételt alkalmazhat, a megengedett 
tőkeáttétel-típusok és -források és azok 
kockázatai, valamint a tőkeáttétel 
alkalmazásának esetleges korlátai; 

a) a következők leírása: az ABA 
befektetési stratégiája és célkitűzései, 
mindazon eszköztípusok, amelyekbe az 
ABA befektethet, az ABA által 
alkalmazható módszerek, minden 
vonatkozó kockázat, minden alkalmazható 
befektetési korlátozás, azon körülmények, 
amelyek esetén az ABAK tőkeáttételt 
alkalmazhat, a megengedett tőkeáttétel-
típusok és -források és azok kockázatai, 
valamint a tőkeáttétel alkalmazásának 
esetleges korlátai;

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás célja a különböző ABA-típusok sajátosságainak jobb figyelembevétele.

Módosítás 1066
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a következők leírása: az ABA 
befektetési stratégiája és célkitűzései, azon 
eszközök, amelyekbe az ABA befektethet, 

a) a következők leírása: az ABA 
befektetési stratégiája és célkitűzései, 
mindazon eszköztípusok, amelyekbe az 
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az ABA által alkalmazható módszerek, 
minden vonatkozó kockázat, minden 
alkalmazható befektetési korlátozás, azon 
körülmények, amelyek esetén az ABAK 
tőkeáttételt alkalmazhat, a megengedett 
tőkeáttétel-típusok és -források és azok 
kockázatai, valamint a tőkeáttétel 
alkalmazásának esetleges korlátai; 

ABA befektethet, az ABA által 
alkalmazható módszerek, minden 
vonatkozó kockázat, minden alkalmazható 
befektetési korlátozás, azon körülmények, 
amelyek esetén az ABAK tőkeáttételt 
alkalmazhat, a megengedett tőkeáttétel-
típusok és -források és azok kockázatai, 
valamint a tőkeáttétel alkalmazásának 
esetleges korlátai;

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a különböző ABA-típusok sajátosságainak figyelembevétele.

Módosítás 1067
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a befektetés céljából vállalt szerződéses 
kapcsolat jogi következményeinek leírása, 
beleértve a joghatóságra, az alkalmazandó 
jogra és bármilyen olyan jogi aktus létére 
vagy hiányára vonatkozó információkat, 
amelyek az alap székhelye szerinti 
országban hozott ítéletek elismeréséről és 
végrehajtásáról rendelkeznek;

törölve

Or. en

Indokolás

A javasolt változtatásokkal összhangban.
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Módosítás 1068
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ABAK letétkezelőjének, 
értékbecslőjének, könyvvizsgálójának és 
egyéb szolgáltatóinak megnevezése, 
feladataik leírása és a befektetők jogai 
abban az esetben, ha a felsoroltak 
feladataiknak nem tesznek teljes mértékben 
eleget;

d) az ABA könyvvizsgálójának és egyéb 
szolgáltatóinak megnevezése, feladataik 
leírása és a befektetők jogai abban az 
esetben, ha a felsoroltak feladataiknak nem 
tesznek teljes mértékben eleget;

Or. en

Indokolás

A többi javasolt változtatásnak megfelelően.

Módosítás 1069
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ABAK letétkezelőjének, 
értékbecslőjének, könyvvizsgálójának és 
egyéb szolgáltatóinak megnevezése, 
feladataik leírása és a befektetők jogai 
abban az esetben, ha a felsoroltak 
feladataiknak nem tesznek teljes mértékben 
eleget; 

d) az ABA letétkezelőjének, 
értékbecslőjének, könyvvizsgálójának, 
adott esetben elsőrangú brókercégének és 
egyéb szolgáltatóinak megnevezése, 
feladataik leírása és a befektetők jogai 
abban az esetben, ha a felsoroltak 
feladataiknak nem tesznek teljes mértékben 
eleget;

Or. en



AM\805040HU.doc 55/115 PE439.133v01-00

HU

Módosítás 1070
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ABAK letétkezelőjének, 
értékbecslőjének, könyvvizsgálójának és 
egyéb szolgáltatóinak megnevezése, 
feladataik leírása és a befektetők jogai 
abban az esetben, ha a felsoroltak 
feladataiknak nem tesznek teljes mértékben 
eleget; 

d) adott esetben az ABA aktuális vagy 
javasolt letétkezelőjének, értékbecslőjének, 
könyvvizsgálójának és egyéb, aktuális 
vagy javasolt, kritikus jelentőségű vagy 
fontos szolgáltatóinak megnevezése, 
feladataik leírása és a befektetők jogai 
abban az esetben, ha a felsoroltak 
feladataiknak nem tesznek teljes mértékben 
eleget;

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítások célja a különböző ABA-típusok sajátosságainak jobb figyelembevétele.

Módosítás 1071
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ABAK letétkezelőjének, 
értékbecslőjének, könyvvizsgálójának és 
egyéb szolgáltatóinak megnevezése, 
feladataik leírása és a befektetők jogai 
abban az esetben, ha a felsoroltak 
feladataiknak nem tesznek teljes mértékben 
eleget; 

d) adott esetben az ABA aktuális vagy 
javasolt letétkezelőjének, értékbecslőjének, 
könyvvizsgálójának és egyéb, aktuális 
vagy javasolt, kritikus jelentőségű vagy 
fontos szolgáltatóinak megnevezése, 
feladataik leírása és a befektetők jogai 
abban az esetben, ha a felsoroltak 
feladataiknak nem tesznek teljes mértékben 
eleget;

Or. en

Indokolás

A különböző ABA-típusok sajátosságainak jobb figyelembevétele érdekében.
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Módosítás 1072
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ABAK letétkezelőjének, 
értékbecslőjének, könyvvizsgálójának és 
egyéb szolgáltatóinak megnevezése, 
feladataik leírása és a befektetők jogai 
abban az esetben, ha a felsoroltak 
feladataiknak nem tesznek teljes mértékben 
eleget; 

d) adott esetben az ABA aktuális vagy 
javasolt letétkezelőjének, értékbecslőjének, 
könyvvizsgálójának és egyéb, aktuális 
vagy javasolt, kritikus jelentőségű vagy 
fontos szolgáltatóinak megnevezése, 
feladataik leírása és a befektetők jogai 
abban az esetben, ha a felsoroltak 
feladataiknak nem tesznek teljes mértékben 
eleget;

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítások célja a különböző ABA-típusok sajátosságainak jobb figyelembevétele.

Módosítás 1073
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ABAK letétkezelőjének, 
értékbecslőjének, könyvvizsgálójának és 
egyéb szolgáltatóinak megnevezése, 
feladataik leírása és a befektetők jogai 
abban az esetben, ha a felsoroltak 
feladataiknak nem tesznek teljes mértékben 
eleget; 

d) adott esetben az ABA aktuális vagy 
javasolt letétkezelőjének, értékbecslőjének, 
könyvvizsgálójának és egyéb, aktuális 
vagy javasolt, kritikus jelentőségű vagy 
fontos szolgáltatóinak megnevezése, 
feladataik leírása és a befektetők jogai 
abban az esetben, ha a felsoroltak 
feladataiknak nem tesznek teljes mértékben 
eleget;

Or. en
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Indokolás

A különböző ABA-típusok sajátosságainak figyelembevétele.

Módosítás 1074
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) minden átruházott kezelési vagy 
letétkezelői feladat leírása és azon 
harmadik személy megnevezése, amelyre a 
feladatot átruházták;

e) minden kritikus jelentőségű vagy fontos
átruházott kezelési feladat leírása és azon 
harmadik személy megnevezése, amelyre a 
feladatot átruházták;

Or. en

Indokolás

A különböző ABA-típusok sajátosságainak figyelembevétele.

Módosítás 1075
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) minden átruházott kezelési vagy 
letétkezelői feladat leírása és azon 
harmadik személy megnevezése, amelyre a 
feladatot átruházták;

e) minden kritikus jelentőségű vagy fontos
átruházott kezelési feladat leírása és azon 
harmadik személy megnevezése, amelyre a 
feladatot átruházták;

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítások célja a különböző ABA-típusok sajátosságainak jobb figyelembevétele.
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Módosítás 1076
Jean-Paul Gauzes

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) minden átruházott kezelési vagy 
letétkezelői feladat leírása és azon 
harmadik személy megnevezése, amelyre a 
feladatot átruházták;

e) minden átruházott kezelési vagy 
letétkezelői feladat leírása, azon harmadik 
személy megnevezése, amelyre a feladatot 
átruházták, ideértve az ABA alletétkezelőit 
és elsőrangú brókercégeit; feladataik és 
felelősségeik leírása, valamint azoknak a 
maradványkockázatoknak a leírása, 
amelyeknek a befektetők kivételes 
körülmények között, a letétkezelő vagy az 
ABAK ellenőrzésén kívül eső, előre nem 
látható események kapcsán ki lehetnek 
téve;

Or. en

Módosítás 1077
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) minden átruházott kezelési vagy 
letétkezelői feladat leírása és azon 
harmadik személy megnevezése, amelyre a 
feladatot átruházták;

e) minden átruházott kezelési vagy 
értékelési funkció vagy letétkezelői feladat 
leírása és azon harmadik személy 
megnevezése, amelyre a funkciót vagy
feladatot átruházták;

Or. en

Indokolás

Egyéb javasolt változtatásokkal összhangban.
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Módosítás 1078
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) minden átruházott kezelési vagy 
letétkezelői feladat leírása és azon 
harmadik személy megnevezése, amelyre a 
feladatot átruházták;

e) minden kritikus jelentőségű vagy fontos
átruházott kezelési feladat leírása és azon 
harmadik személy megnevezése, amelyre a 
feladatot átruházták;

Or. en

Módosítás 1079
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) minden átruházott kezelési vagy 
letétkezelői feladat leírása és azon 
harmadik személy megnevezése, amelyre a 
feladatot átruházták;

e) minden kritikus jelentőségű vagy fontos
átruházott kezelési vagy letétkezelői 
feladat leírása és azon harmadik személy 
megnevezése, amelyre a feladatot 
átruházták;

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítások célja a különböző ABA-típusok sajátosságainak jobb figyelembevétele.

Módosítás 1080
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az ABA likviditási kockázatkezelésének 
leírása, beleértve a rendes és rendkívüli 

g) amennyiben az ABA gyakorolható 
visszaváltási jogokkal rendelkezik, az 
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körülmények között fennálló visszaváltási 
jogokat, a befektetőkkel kötött 
visszaváltási megállapodásokat, és annak 
leírását, hogyan biztosítja az ABAK a 
befektetőkkel való méltányos bánásmódot;

ABA likviditási kockázatkezelésének 
leírása, beleértve a rendes és rendkívüli 
körülmények között fennálló visszaváltási 
jogokat, a befektetőkkel kötött 
visszaváltási megállapodásokat, és annak 
leírását, hogyan biztosítja az ABAK a 
befektetőkkel való méltányos bánásmódot;

Or. en

Indokolás

A különböző ABA-típusok sajátosságainak figyelembevétele.

Módosítás 1081
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az ABA likviditási kockázatkezelésének 
leírása, beleértve a rendes és rendkívüli 
körülmények között fennálló visszaváltási 
jogokat, a befektetőkkel kötött 
visszaváltási megállapodásokat, és annak 
leírását, hogyan biztosítja az ABAK a 
befektetőkkel való méltányos bánásmódot;

g) amennyiben az ABA gyakorolható 
visszaváltási jogokkal rendelkezik, az 
ABA likviditási kockázatkezelésének 
leírása, beleértve a rendes és rendkívüli 
körülmények között fennálló visszaváltási 
jogokat, a befektetőkkel kötött 
visszaváltási megállapodásokat, és annak 
leírását, hogyan biztosítja az ABAK a 
befektetőkkel való méltányos bánásmódot;

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítások célja a különböző ABA-típusok sajátosságainak jobb figyelembevétele.
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Módosítás 1082
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az ABA likviditási kockázatkezelésének 
leírása, beleértve a rendes és rendkívüli 
körülmények között fennálló visszaváltási 
jogokat, a befektetőkkel kötött 
visszaváltási megállapodásokat, és annak 
leírását, hogyan biztosítja az ABAK a 
befektetőkkel való méltányos bánásmódot;

g) amennyiben az ABA gyakorolható 
visszaváltási jogokkal rendelkezik, az 
ABA likviditási kockázatkezelésének 
leírása, beleértve a rendes és rendkívüli 
körülmények között fennálló visszaváltási 
jogokat, a befektetőkkel kötött 
visszaváltási megállapodásokat, és annak 
leírását, hogyan biztosítja az ABAK a 
befektetőkkel való méltányos bánásmódot;

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítások célja a különböző ABA-típusok sajátosságainak jobb figyelembevétele.

Módosítás 1083
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az ABA likviditási kockázatkezelésének 
leírása, beleértve a rendes és rendkívüli 
körülmények között fennálló visszaváltási 
jogokat, a befektetőkkel kötött 
visszaváltási megállapodásokat, és annak 
leírását, hogyan biztosítja az ABAK a 
befektetőkkel való méltányos bánásmódot;

g) amennyiben az ABA gyakorolható 
visszaváltási jogokkal rendelkezik, az 
ABA likviditási kockázatkezelésének 
leírása, beleértve a rendes és rendkívüli
körülmények között fennálló visszaváltási 
jogokat, a befektetőkkel kötött 
visszaváltási megállapodásokat, és annak 
leírását, hogyan biztosítja az ABAK a 
befektetőkkel való méltányos bánásmódot;

Or. en

Indokolás

A különböző ABA-típusok sajátosságainak jobb figyelembevétele érdekében.
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Módosítás 1084
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a befektetők által közvetlenül vagy 
közvetetten viselendő minden díj, illeték és 
költség, valamint ezek maximális 
összegének leírása; 

h) a befektetők által közvetlenül vagy 
közvetetten viselendő minden díj, illeték és 
költség leírása;

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítások célja a különböző ABA-típusok sajátosságainak jobb figyelembevétele.

Módosítás 1085
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a befektetők által közvetlenül vagy 
közvetetten viselendő minden díj, illeték és 
költség, valamint ezek maximális 
összegének leírása; 

h) a befektetők által közvetlenül vagy 
közvetetten viselendő minden díj, illeték és 
költség leírása;

Or. en

Indokolás

A különböző ABA-típusok sajátosságainak figyelembevétele.
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Módosítás 1086
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a befektetők által közvetlenül vagy 
közvetetten viselendő minden díj, illeték és 
költség, valamint ezek maximális 
összegének leírása; 

h) a befektetők által közvetlenül vagy 
közvetetten viselendő minden díj, illeték és 
költség, valamint ezek maximális 
összegének leírása, adott esetben az utolsó 
tizenkét hónapban kifizetett díjak, 
illetékek és költségek leírásával együtt;

Or. en

Indokolás

A befektetőknek nyújtott tájékoztatásnak – a vállalt kockázatokra figyelemmel – mindenre ki 
kell terjednie. A befektetési döntés szempontjából különösen fontos elem az ABA előtörténete, 
de az ABAK-é is. Ez az információ túlságosan is gyakran hiányos vagy félrevezető. A 
ténylegesen kifizetett díjakra és az alapok forrására vonatkozó információk is szükségesek a 
megalapozott döntéshez. Az ABA kockázati profiljára vonatkozó havi információk segítenek a 
befektetőknek kockázataik kezelésében is.

Módosítás 1087
Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a befektetők által közvetlenül vagy 
közvetetten viselendő minden díj, illeték és 
költség, valamint ezek maximális 
összegének leírása; 

h) a befektetők által közvetlenül vagy 
közvetetten viselendő minden díj, illeték és 
költség, valamint ezek maximális 
összegének vagy kulcsának leírása;

Or. en

Indokolás

Mivel az ABAK-ok esetében elterjedt, hogy az ABA részvényei vagy befektetési jegyei 
értékének adott időszakra vonatkozó becslése alapján teljesítménydíjakat számítanak fel, nem 
tudják megadni a díjak maximális „összegét”. A megfelelő adatszolgáltatás lehetővé tétele 
érdekében, amelynek módja megfelel a piaci gyakorlatnak, szükséges ez a módosítás.
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Módosítás 1088
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a befektetők által közvetlenül vagy 
közvetetten viselendő minden díj, illeték és 
költség, valamint ezek maximális 
összegének leírása; 

h) a befektetők által közvetlenül vagy 
közvetetten viselendő minden díj, illeték és 
költség, valamint ezek maximális 
összegének vagy kulcsának leírása;

Or. en

Indokolás

Sok ABAK teljesítménydíjat vagy ezzel egyenértékű díjat számít fel az ABA részvényeinek vagy 
befektetési jegyeinek adott időszaki értékére vonatkozó becslés alapján. Lehetetlen ennek 
maximális „összegét” megadni, mert ehhez az ABAK-nak a jövőbe kellene látnia.  Erre a 
módosításra ezért a megfelelő adatszolgáltatás lehetővé tétele érdekében van szükség, 
amelynek módja megfelel a piaci gyakorlatnak.

Módosítás 1089
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. amennyiben valamely befektető
preferenciális bánásmódban részesül vagy 
erre jogot szerez, a befektető megnevezése 
és a preferenciális bánásmód leírása; 

i. az esetleges preferenciális bánásmód
vagy az ehhez való jog leírása;

Or. en

Indokolás

Titoktartási megfontolásokból nem helyénvaló közzétenni a preferenciális bánásmódban 
részesülő konkrét ügyfél nevét.
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Módosítás 1090
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. amennyiben valamely befektető 
preferenciális bánásmódban részesül vagy 
erre jogot szerez, a befektető megnevezése 
és a preferenciális bánásmód leírása; 

i. amennyiben valamely befektető 
preferenciális bánásmódban részesül vagy 
erre jogot szerez, a preferenciális 
bánásmód és annak leírása, hogy létezik-e 
kapcsolat az ABAK és a szóban forgó 
befektető között;

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítások célja a különböző ABA-típusok sajátosságainak jobb figyelembevétele.

Módosítás 1091
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. amennyiben valamely befektető 
preferenciális bánásmódban részesül vagy 
erre jogot szerez, a befektető megnevezése 
és a preferenciális bánásmód leírása; 

i. amennyiben valamely befektető 
preferenciális bánásmódban részesül vagy 
erre jogot szerez, a preferenciális 
bánásmód és annak leírása, hogy létezik-e 
kapcsolat az ABAK és a szóban forgó 
befektető között;

Or. en

Indokolás

A különböző ABA-típusok sajátosságainak figyelembevétele.



PE439.133v01-00 66/115 AM\805040HU.doc

HU

Módosítás 1092
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. amennyiben valamely befektető 
preferenciális bánásmódban részesül vagy 
erre jogot szerez, a befektető megnevezése 
és a preferenciális bánásmód leírása; 

i. amennyiben valamely befektető 
preferenciális bánásmódban részesül vagy 
erre jogot szerez, a befektető megnevezése, 
valamint a preferenciális bánásmód és 
annak leírása, hogy létezik-e kapcsolat az 
ABAK és a szóban forgó befektető között;

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítások célja a különböző ABA-típusok sajátosságainak jobb figyelembevétele.

Módosítás 1093
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. amennyiben valamely befektető 
preferenciális bánásmódban részesül vagy 
erre jogot szerez, a befektető megnevezése 
és a preferenciális bánásmód leírása; 

i. amennyiben valamely befektető 
preferenciális bánásmódban részesül vagy 
erre jogot szerez, a preferenciális 
bánásmód leírása;

Or. en

Indokolás

A személyes adatokat védeni kell, ezért elegendő a befektetőket az esetleges preferenciális 
bánásmódról és annak jellegéről tájékoztatni.
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Módosítás 1094
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. amennyiben valamely befektető 
preferenciális bánásmódban részesül vagy 
erre jogot szerez, a befektető megnevezése 
és a preferenciális bánásmód leírása; 

i. amennyiben valamely befektető 
preferenciális bánásmódban részesül vagy 
erre jogot szerez, a preferenciális 
bánásmód leírása;

Or. en

Indokolás

A befektetők megnevezésének közzétételére vonatkozó kötelezettség valószínűleg 
ellentmondana az EU adatvédelmi irányelve mögött meghúzódó elveknek és az emberi jogok 
védelméről szóló európai egyezmény 8. cikkének, mivel ez szélsőségesen tolakodó 
követelménynek tekinthető. A befektetők szükséges védelme az egyes befektetők megnevezése 
nélkül is elérhető.

Módosítás 1095
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a legutolsó éves jelentés. j) a legutolsó éves jelentés, ha az ABA 
tekintetében létezik ilyen.

Or. en

Indokolás

A különböző ABA-típusok sajátosságainak figyelembevétele.
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Módosítás 1096
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a legutolsó éves jelentés. j) a legutolsó éves jelentés, ha az ABA 
tekintetében létezik ilyen.

Or. en

Indokolás

Új alap létrehozásakor ez nem rendelkezik éves jelentéssel.

Módosítás 1097
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a legutolsó éves jelentés. j) a legutolsó éves jelentés, ha az ABA 
tekintetében létezik ilyen.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítások célja a különböző ABA-típusok sajátosságainak jobb figyelembevétele.

Módosítás 1098
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a legutolsó éves jelentés. j) a legutolsó éves jelentés, ha az ABA 
tekintetében létezik ilyen.

Or. en
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Indokolás

A javasolt módosítások célja a különböző ABA-típusok sajátosságainak jobb figyelembevétele.

Módosítás 1099
Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) az ABAK javadalmazási politikája;

Or. en

Indokolás

Az ABA javadalmazási politikájának közzététele elengedhetetlen a jobb átláthatósághoz. Lásd 
a módosított 10a. cikket (új) is.

Módosítás 1100
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) az ABAK javadalmazási politikája;

Or. en

Indokolás

Az ABA javadalmazási politikájának közzététele elengedhetetlen a jobb átláthatósághoz. Lásd 
a módosított 10a. cikket (új) is.
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Módosítás 1101
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – j b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jb) az ABA múltbeli teljesítményének 
leírása létrehozásától a legutóbbi 
értékelésig;

Or. en

Indokolás

A befektetőknek nyújtott tájékoztatásnak a vállalt kockázatokra tekintettel mindenre ki kell 
terjednie. A befektetési döntés szempontjából különösen fontos elem az ABA előtörténete, de 
az ABAK-é is. Ez az információ túlságosan is gyakran hiányos vagy félrevezető. A ténylegesen 
kifizetett díjakra és az alapok forrására vonatkozó információk is szükségesek a megalapozott 
döntéshez. Az ABA kockázati profiljára vonatkozó havi információk segítenek a befektetőknek 
kockázataik kezelésében is.

</Amend>

Módosítás 1102
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – j c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jc) az alkalmazott befektetési megközelítés 
hagyományos befektetési stratégiákhoz 
(mint például részvények vagy kötvények) 
való viszonyulására vonatkozó 
információk.

Or. en

Indokolás

A befektetőnek optimális tájékoztatásban kell részesülnie az esélyekről és kockázatokról, 
ideértve a stratégia más befektetési formákhoz való viszonyulását is.
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Módosítás 1103
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – j d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jd) a 17. cikk (5) pontjában meghatározott 
felelősségi szabályok ABAK és a 
letétkezelő közötti szerződéses 
megállapodás következtében történő 
módosítása.

Or. en

Módosítás 1104
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – j e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

je) az ABAK (akár közvetlen vagy 
közvetett), befolyásoló részesedéssel 
rendelkező (természetes vagy jogi személy) 
részvényeseinek vagy tagjainak 
személyazonosságával, valamint e 
befolyásoló részesedés arányával 
kapcsolatos információk;

Or. en

Indokolás

A befektetőknek nyújtott tájékoztatásnak a vállalt kockázatokra tekintettel mindenre ki kell 
terjednie. A befektetési döntés szempontjából különösen fontos elem az ABA előtörténete, de 
az ABAK-é is. Ez az információ túlságosan is gyakran hiányos vagy félrevezető. A ténylegesen 
kifizetett díjakra és az alapok forrására vonatkozó információk is szükségesek a megalapozott 
döntéshez. Az ABA kockázati profiljára vonatkozó havi információk segítenek a befektetőknek 
kockázataik kezelésében is.

</Amend>
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Módosítás 1105
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – j f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jf) az ABAK által kezelt ABA 
előtörténetére vonatkozó információk, 
ideértve a működő és felszámolt ABA-kra 
vonatkozó teljesítményadatokat, és 
amennyiben az ABAK jogi személy, az 
ABAK jogi képviselőire, igazgatóira és 
kulcsfontosságú alkalmazottaira 
vonatkozó információkat;

Or. en

Indokolás

A befektetőknek nyújtott tájékoztatásnak a vállalt kockázatokra tekintettel mindenre ki kell 
terjednie. A befektetési döntés szempontjából különösen fontos elem az ABA előtörténete, de 
az ABAK-é is. Ez az információ túlságosan is gyakran hiányos vagy félrevezető. A ténylegesen 
kifizetett díjakra és az alapok forrására vonatkozó információk is szükségesek a megalapozott 
döntéshez. Az ABA kockázati profiljára vonatkozó havi információk segítenek a befektetőknek 
kockázataik kezelésében is.

Módosítás 1106
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – j g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jg) az ABA által összegyűjtött eszközök 
forrásának, lejáratának és összegének 
részletes leírása, ideértve azt a részt is, 
amelyet az ABA-t kezelő ABAK és 
képviselői, igazgatói és alkalmazottai 
nyújtottak közvetlenül vagy közvetetten 
hozzájárulásként;

Or. en
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Indokolás

A befektetőknek nyújtott tájékoztatásnak a vállalt kockázatokra tekintettel mindenre ki kell 
terjednie. A befektetési döntés szempontjából különösen fontos elem az ABA előtörténete, de 
az ABAK-é is. Ez az információ túlságosan is gyakran hiányos vagy félrevezető. A ténylegesen 
kifizetett díjakra és az alapok forrására vonatkozó információk is szükségesek a megalapozott 
döntéshez. Az ABA kockázati profiljára vonatkozó havi információk segítenek a befektetőknek 
kockázataik kezelésében is.

Módosítás 1107
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében időszakosan a befektetők 
tudomására hozza a következőket:

(2) Az ABAK minden általa kezelt olyan
ABA tekintetében, amelynek 
vonatkozásában visszaváltási jogok 
gyakorolhatók, időszakosan a befektetők 
tudomására hozza a következőket: 

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítások célja a különböző ABA-típusok sajátosságainak jobb figyelembevétele.

Módosítás 1108
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében időszakosan a befektetők 
tudomására hozza a következőket:

(2) Az ABAK minden általa kezelt olyan
ABA tekintetében, amelynek 
vonatkozásában visszaváltási jogok 
gyakorolhatók, időszakosan a befektetők 
tudomására hozza a következőket: 

Or. en
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Indokolás

A különböző ABA-típusok sajátosságainak figyelembevétele.

Módosítás 1109
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében időszakosan a befektetők 
tudomására hozza a következőket:

(2) Az ABAK minden általa kezelt olyan
ABA tekintetében, amelynek 
vonatkozásában visszaváltási jogok 
gyakorolhatók, időszakosan a befektetők 
tudomására hozza a következőket:

Or. en

Indokolás

Amennyiben nem gyakorolhatók visszaváltási jogok, nem érdemes a nem likvid eszközökre 
vagy a likviditásra vonatkozó külön adatszolgáltatást előírni.

Módosítás 1110
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében időszakosan a befektetők 
tudomására hozza a következőket:

(2) Az ABAK minden általa kezelt olyan
ABA tekintetében, amely a befektetők 
választása alapján lehetővé teszi a 
visszaváltást, időszakosan a befektetők 
tudomására hozza a következőket: 

Or. en

Indokolás

Az átfogó magántőke-befektetési alapok (és a magántőke-befektetési alapok) nem likvid 
befektetésekbe fektetnek be, és nem ruháznak a befektetőre visszaváltási jogokat. Amennyiben
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a befektetők nem rendelkeznek visszaváltási joggal, nem érdemes a nem likvid eszközökre 
vagy a likviditásra vonatkozó rendszeres adatszolgáltatást előírni.

Módosítás 1111
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében időszakosan a befektetők 
tudomására hozza a következőket:

(2) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében időszakosan a lakossági
befektetők tudomására hozza a 
következőket: 

Or. en

Indokolás

A szakmai befektetők a MiFID II. mellékletének megfelelően minősülnek „szakmainak”. 
Továbbá pontosan körülírt elképzelésük van arról, hogy milyen információkra van szükségük 
befektetéseikkel kapcsolatban. Egyértelműen nincs szükség arra, hogy a lakossági befektetők 
szükségleteihez igazított információs követelményeket kössenek ki a szakmai befektetők 
számára is. A nyilvános terjesztést illetően az ABAK-ot csak az a kötelezettség terheli, hogy 
„rendelkezésre bocsássa” a vonatkozó információkat.

Módosítás 1112
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében időszakosan a befektetők 
tudomására hozza a következőket:

(2) Az ABA és az ABAK minden általa 
kezelt ABA tekintetében időszakosan a 
befektetők, a kedvezményezettek, 
képviselőik és megbízott elemzőik
tudomására hozza a következőket:

Or. en
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Indokolás

A nyugdíjalapok különös felelősséggel tartoznak az öregségi biztosítást illetően.  Azokban az 
esetekben, amikor ABA-ba fektethetnek be, az ABA különleges adatszolgáltatási 
követelményei emiatt alapvetőek. Az elsődleges befektetők, azaz az öregségi biztosítások 
kedvezményezettjei számára minden lényeges információt biztosítani kell, hogy ellenőrizni 
tudják vagyonkezelőjüket, vagyis nyugdíjalapjukat.

Módosítás 1113
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében időszakosan a befektetők 
tudomására hozza a következőket:

(2) Az ABA és az ABAK minden általa 
kezelt ABA tekintetében időszakosan a 
befektetők, a kedvezményezettek, 
képviselőik és megbízott elemzőik
tudomására hozza a következőket:

Or. en

Indokolás

A nyugdíjalapok különös felelősséggel tartoznak az öregségi biztosítást illetően.  Azokban az 
esetekben, amikor ABA-ba fektethetnek be, az ABA különleges adatszolgáltatási 
követelményei emiatt alapvetőek. Az elsődleges befektetők, azaz az öregségi biztosítások 
kedvezményezettjei számára minden lényeges információt biztosítani kell, hogy ellenőrizni 
tudják vagyonkezelőjüket, vagyis nyugdíjalapjukat.

</Amend>

Módosítás 1114
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében időszakosan a befektetők 
tudomására hozza a következőket:

(2) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében a befektetők tudomására 
hozza a következőket:

Or. en
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Módosítás 1115
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – a és b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ABA olyan eszközeinek aránya, 
amelyekre nem likvid jellegüknél fogva 
különleges szabályok vonatkoznak;

a) az ABA olyan eszközeinek aránya, 
amelyekre nem likvid jellegüknél fogva 
különleges szabályok vonatkoznak, 
rendszeres időszakonként;

b) az ABA likviditásának kezelésével 
kapcsolatos minden új megállapodás;

b) az ABA likviditásának kezelésével 
kapcsolatos minden új megállapodás, 
rendszeres időszakonként;

Or. en

Módosítás 1116
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ABA jelenlegi kockázati profilja és az 
ABAK által e kockázatok kezelése 
érdekében alkalmazott kockázatkezelési 
rendszerek.

c) az ABA jelenlegi kockázati profilja, 
ideértve az alkalmazott tőkeáttétel szintjét,
és az ABAK által e kockázatok kezelése 
érdekében alkalmazott kockázatkezelési 
rendszerek, rendszeres időközönként, de 
legalább havonta, kivéve azt az esetet, ha 
az információk a legutóbbi 
adatszolgáltatás óta nem változtak.

Or. en
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Módosítás 1117
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a letétkezelési megállapodások 
jelentős változásai;

Or. en

Módosítás 1118
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) az ABA olyan eszközeinek aránya, 
amelyek adott esetben újrafelhasználás 
vagy átruházás tárgyát képezik;

Or. en

Módosítás 1119
Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyugdíjalapként eljárni jogosult ABA 
tekintetében az ABAK nyilvánosan 
közzéteszi az ezen eszközosztályra jellemző 
sajátos kockázatokat. 
A Bizottság e tekintetben további 
adatszolgáltatási követelményeket határoz 
meg.

Or. en
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Indokolás

A nyugdíjalapok különös felelősséggel tartoznak az öregségi biztosítást illetően.  Azokban az 
esetekben, amikor ABA-ba fektethetnek be, az ABA különleges adatszolgáltatási 
követelményei emiatt alapvetőek. Az elsődleges befektetők, azaz az öregségi biztosítások 
kedvezményezettjei számára minden lényeges információt biztosítani kell, hogy ellenőrizni 
tudják vagyonkezelőjüket, vagyis nyugdíjalapjukat.

Módosítás 1120
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyugdíjalapként eljárni jogosult ABA 
tekintetében az ABAK nyilvánosan 
közzéteszi az ezen eszközosztályra jellemző 
sajátos kockázatokat. 
A Bizottság e tekintetben további 
adatszolgáltatási követelményeket határoz 
meg.

Or. en

Indokolás

A nyugdíjalapok különös felelősséggel tartoznak az öregségi biztosítást illetően.  Azokban az 
esetekben, amikor ABA-ba fektethetnek be, az ABA különleges adatszolgáltatási 
követelményei emiatt alapvetőek. Az elsődleges befektetők, azaz az öregségi biztosítások 
kedvezményezettjei számára minden lényeges információt biztosítani kell, hogy ellenőrizni 
tudják vagyonkezelőjüket, vagyis nyugdíjalapjukat.

Módosítás 1121
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási
intézkedéseket fogad el az ABAK-ok 
tájékoztatási kötelezettségeinek, valamint a 

(3) A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok révén intézkedéseket 
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tájékoztatás (2) bekezdésben említett 
gyakoriságának részletesebb 
meghatározására. Ezeket az intézkedéseket
hozzá kell igazítani azon ABAK-
típusokhoz, amelyre vonatkoznak.

állapíthat meg az ABAK-ok tájékoztatási 
kötelezettségeinek, valamint a tájékoztatás 
(2) bekezdésben említett gyakoriságának 
részletesebb meghatározására. Ezeket a 
jogi aktusokat hozzá kell igazítani azon 
ABAK-típusokhoz, amelyre vonatkoznak.

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 1122
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el az ABAK-ok 
tájékoztatási kötelezettségeinek, valamint a 
tájékoztatás (2) bekezdésben említett 
gyakoriságának részletesebb 
meghatározására. Ezeket az intézkedéseket
hozzá kell igazítani azon ABAK-
típusokhoz, amelyre vonatkoznak.

(3) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el az ABA-k és
ABAK-ok tájékoztatási kötelezettségeinek, 
valamint a tájékoztatás (2) bekezdésben 
említett gyakoriságának részletesebb 
meghatározására. Ezeket a jogi aktusokat
hozzá kell igazítani azon ABA- és ABAK-
típusokhoz, amelyre vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

Lásd a cím alatti indokolást. Az ABA-kra szintén vonatkoznia kell az irányelv 19–30. 
cikkének.
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Módosítás 1123
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el az ABAK-ok 
tájékoztatási kötelezettségeinek, valamint a 
tájékoztatás (2) bekezdésben említett 
gyakoriságának részletesebb 
meghatározására. Ezeket az intézkedéseket
hozzá kell igazítani azon ABAK-
típusokhoz, amelyre vonatkoznak.

(3) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el az ABA-k és
ABAK-ok tájékoztatási kötelezettségeinek, 
valamint a tájékoztatás (2) bekezdésben 
említett gyakoriságának részletesebb 
meghatározására. Ezeket a jogi aktusokat
hozzá kell igazítani azon ABA- és ABAK-
típusokhoz, amelyre vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

Lásd a cím alatti indokolást. Az ABA-kra szintén vonatkoznia kell az irányelv 19–30. 
cikkének.

Módosítás 1124
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási intézkedéseket
fogad el az ABAK-ok tájékoztatási 
kötelezettségeinek, valamint a tájékoztatás 
(2) bekezdésben említett gyakoriságának 
részletesebb meghatározására. Ezeket az 
intézkedéseket hozzá kell igazítani azon 
ABAK-típusokhoz, amelyre vonatkoznak.

(3) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el az ABAK-ok 
tájékoztatási kötelezettségeinek, valamint a 
tájékoztatás (2) bekezdésben említett 
gyakoriságának részletesebb 
meghatározására. Ezeket a jogi aktusokat
hozzá kell igazítani azon ABA- és ABAK-
típusokhoz, amelyre vonatkoznak, és 
ezeknek arányosnak kell lenniük, 
figyelembe véve többek között a különböző 
ABAK-típusok eltérő méretét, forrásait, 
összetettségét, jellegét, befektetéseit, 
befektetési stratégiáit és technikáit, 
struktúráit és befektetőit.
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Or. en

Indokolás

A módosítás célja a különböző ABA-típusok sajátosságainak jobb figyelembevétele.

Módosítás 1125
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el az ABAK-ok 
tájékoztatási kötelezettségeinek, valamint a 
tájékoztatás (2) bekezdésben említett 
gyakoriságának részletesebb 
meghatározására. Ezeket az intézkedéseket
hozzá kell igazítani azon ABAK-
típusokhoz, amelyre vonatkoznak.

(3) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el az ABAK-ok 
tájékoztatási kötelezettségeinek, valamint a 
tájékoztatás (2) bekezdésben említett 
gyakoriságának részletesebb 
meghatározására. Ezeket a jogi aktusokat
hozzá kell igazítani azon ABA- és ABAK-
típusokhoz, amelyre vonatkoznak, és 
ezeknek arányosnak kell lenniük, 
figyelembe véve többek között a különböző 
ABAK-típusok eltérő méretét, forrásait, 
összetettségét, jellegét, befektetéseit, 
befektetési stratégiáit és technikáit, 
struktúráit és befektetőit.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítások célja a különböző ABA-típusok sajátosságainak jobb figyelembevétele.

Módosítás 1126
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el az ABAK-ok 
tájékoztatási kötelezettségeinek, valamint a 

(3) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el az ABAK-ok 
tájékoztatási kötelezettségeinek, valamint a 



AM\805040HU.doc 83/115 PE439.133v01-00

HU

tájékoztatás (2) bekezdésben említett 
gyakoriságának részletesebb 
meghatározására. Ezeket az intézkedéseket
hozzá kell igazítani azon ABAK-
típusokhoz, amelyre vonatkoznak.

tájékoztatás (2) bekezdésben említett 
gyakoriságának részletesebb 
meghatározására. Ezeket a jogi aktusokat
hozzá kell igazítani azon ABA- és ABAK-
típusokhoz, amelyre vonatkoznak, és 
ezeknek arányosnak kell lenniük, 
figyelembe véve többek között a különböző 
ABAK-típusok eltérő méretét, forrásait, 
összetettségét, jellegét, befektetéseit, 
befektetési stratégiáit és technikáit, 
struktúráit és befektetőit.

Or. en

Indokolás

A különböző ABA-típusok sajátosságainak figyelembevétele.

Módosítás 1127
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el az ABAK-ok 
tájékoztatási kötelezettségeinek, valamint a 
tájékoztatás (2) bekezdésben említett 
gyakoriságának részletesebb 
meghatározására. Ezeket az intézkedéseket
hozzá kell igazítani azon ABAK-
típusokhoz, amelyre vonatkoznak.

(3) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el az ABAK-ok 
tájékoztatási kötelezettségeinek, valamint a 
tájékoztatás (2) bekezdésben említett 
gyakoriságának részletesebb 
meghatározására. Ezeket a jogi aktusokat
hozzá kell igazítani azon ABA- és ABAK-
típusokhoz, amelyre vonatkoznak, és 
ezeknek arányosnak kell lenniük, 
figyelembe véve többek között a különböző 
ABAK-típusok eltérő méretét, forrásait, 
összetettségét, jellegét, befektetéseit, 
befektetési stratégiáit és technikáit, 
struktúráit és befektetőit.

Or. en

Indokolás

Ez lehetővé teszi, hogy az irányelv jobban figyelembe vegye a különböző ABA-típusok 
sajátosságait.
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Módosítás 1128
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el az ABAK-ok 
tájékoztatási kötelezettségeinek, valamint a 
tájékoztatás (2) bekezdésben említett 
gyakoriságának részletesebb 
meghatározására. Ezeket az intézkedéseket
hozzá kell igazítani azon ABAK-
típusokhoz, amelyre vonatkoznak.

(3) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el az ABAK-ok 
tájékoztatási kötelezettségeinek, valamint a 
tájékoztatás (2) bekezdésben említett 
gyakoriságának részletesebb 
meghatározására. Ezeket a jogi aktusokat
hozzá kell igazítani azon ABA- és ABAK-
típusokhoz, amelyre vonatkoznak, és 
ezeknek arányosnak kell lenniük, 
figyelembe véve többek között a különböző 
ABAK-típusok eltérő méretét, forrásait, 
összetettségét, jellegét, befektetéseit, 
befektetési stratégiáit és technikáit, 
struktúráit és befektetőit.

Or. en

Indokolás

A 2. szintű végrehajtási intézkedéseknek arányosnak kell lenniük, és nem büntethetik 
méltánytalanul a jogi személyeket, ha a jogszabályi megfelelés költségeihez nem kapcsolódik 
egyértelmű előny.

Módosítás 1129
Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ennek a cikknek a hatálya nem 
terjed ki azokra az ipari 
holdingtársaságokra, amelyek 
részvényeivel az EU által szabályozott 
piacon kereskednek, amennyiben ezek 
valamely ipari üzleti stratégia 
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végrehajtása céljából rendelkeznek 
részesedéssel leányvállalataikban vagy 
társult vállalkozásaikban, és amelyeket 
nem azzal a fő céllal hoztak létre,hogy a 
befektetőknek a leányvállalatok és 
kapcsolt vállalkozások meghatározott időn 
belüli eladása révén termeljen nyereséget.

Or. en

Indokolás

Az ilyen típusú társaságok esetében a 19–20. cikk rendelkezései lényegtelenek vagy nem 
helyénvalók. A tőzsdén jegyzett ipari holdingtársaságokra az átláthatóság és az 
adatszolgáltatás tekintetében már kiterjednek a tájékoztatókról szóló és az átláthatósági 
irányelvekbe foglalt meglévő uniós jogszabályok, valamint a nemzeti jogszabályok és jegyzési 
szabályok. Ez biztosítja, hogy e társaságok máris megfelelő tájékoztatást nyújtanak. Az olyan 
társaságok számára, amelyeknek a részvényeivel nyilvános piacon kereskednek, gyakorlati 
szempontból nem célszerű, hogy a 20. cikkben előírt információkkal lássák el a befektetőket, 
mielőtt a társaságba befektetnének.

Módosítás 1130

Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ABAK rendszeresen jelentést tesz a 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságainak azon fő piacokról és 
eszközökről, amelyeken/amelyekben az 
általa kezelt ABA-k nevében kereskedik.

(1) Az ABA és – minden általa kezelt ABA 
tekintetében – az ABAK rendszeresen 
jelentést tesz a székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak azon fő piacokról és 
eszközökről, amelyeken/amelyekben 
kereskedik.

Or. en

Indokolás

21. cikk (2) bekezdés aa) pont (új): a 20. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglalt
rendelkezéssel összhangban az illetékes hatóságoknak a befektetőkkel azonos tájékoztatásban 
kell részesülniük. Az egyéb rendelkezéseket illetően lásd a cím alatti indokolást. Az ABA-kra 
szintén vonatkoznia kell az irányelv 19–30. cikkének.
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Módosítás 1131
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ABAK rendszeresen jelentést tesz a 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságainak azon fő piacokról és 
eszközökről, amelyeken/amelyekben az 
általa kezelt ABA-k nevében kereskedik.

(1) Az ABA és – minden általa kezelt ABA 
tekintetében – az ABAK rendszeresen 
jelentést tesz a székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak azon fő piacokról és 
eszközökről, amelyeken/amelyekben 
kereskedik.

Or. en

Módosítás 1132
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Összesített információt szolgáltat a főbb 
eszközökről, amelyekkel kereskedik, 
azokról a piacokról, amelyeknek tagja vagy 
amelyeken aktív kereskedést folytat, 
valamint az egyes általa kezelt ABA-k 
tekintetében fennálló főbb kitettségekről és 
legfontosabb koncentrációkról.

Az ABA és – minden általa kezelt ABA 
tekintetében – az ABAK összesített
információt szolgáltat a főbb eszközökről, 
amelyekkel kereskedik, azokról a 
piacokról, amelyeknek tagja vagy 
amelyeken aktív kereskedést folytat, 
valamint a fennálló főbb kitettségekről és 
legfontosabb koncentrációkról.

Or. en

Indokolás

21. cikk (2) bekezdés aa) pont (új): a 20. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglalt 
rendelkezéssel összhangban az illetékes hatóságoknak a befektetőkkel azonos tájékoztatásban 
kell részesülniük. Az egyéb rendelkezéseket illetően lásd a cím alatti indokolást. Az ABA-kra 
szintén vonatkoznia kell az irányelv 19–30. cikkének.
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Módosítás 1133
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Összesített információt szolgáltat a főbb 
eszközökről, amelyekkel kereskedik, 
azokról a piacokról, amelyeknek tagja vagy 
amelyeken aktív kereskedést folytat, 
valamint az egyes általa kezelt ABA-k 
tekintetében fennálló főbb kitettségekről és 
legfontosabb koncentrációkról.

Az ABA és – minden általa kezelt ABA 
tekintetében – az ABAK összesített
információt szolgáltat a főbb eszközökről, 
amelyekkel kereskedik, azokról a 
piacokról, amelyeknek tagja vagy 
amelyeken aktív kereskedést folytat, 
valamint a fennálló főbb kitettségekről és 
legfontosabb koncentrációkról.

Or. en

Módosítás 1134
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Összesített információt szolgáltat a főbb 
eszközökről, amelyekkel kereskedik, 
azokról a piacokról, amelyeknek tagja vagy 
amelyeken aktív kereskedést folytat, 
valamint az egyes általa kezelt ABA-k 
tekintetében fennálló főbb kitettségekről és 
legfontosabb koncentrációkról.

Információt szolgáltat a főbb eszközökről, 
amelyekkel kereskedik, azokról a 
piacokról, amelyeknek tagja vagy 
amelyeken aktív kereskedést folytat, 
valamint az egyes általa kezelt ABA-k 
tekintetében fennálló főbb kitettségekről és 
legfontosabb koncentrációkról.

Or. en
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Módosítás 1135
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Összesített információt szolgáltat a főbb 
eszközökről, amelyekkel kereskedik, 
azokról a piacokról, amelyeknek tagja vagy 
amelyeken aktív kereskedést folytat, 
valamint az egyes általa kezelt ABA-k 
tekintetében fennálló főbb kitettségekről és 
legfontosabb koncentrációkról.

Összesített információt szolgáltat a főbb 
eszközökről, amelyekkel kereskedik, 
azokról a piacokról, amelyeknek tagja vagy 
amelyeken aktív kereskedést folytat, 
valamint az egyes általa kezelt ABA-k 
tekintetében fennálló főbb kereskedési
kitettségekről és legfontosabb eredményül 
adódó koncentrációkról.

Or. en

Indokolás

A magántőke-befektetési alapok nem értékpapírok kereskedelmével foglalkoznak, hanem kis 
számú nem likvid befektetésbe eszközölnek hosszú távú befektetéseket, rendszerint 3–7 éves 
tartási idővel.

Módosítás 1136
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Összesített információt szolgáltat a főbb 
eszközökről, amelyekkel kereskedik, 
azokról a piacokról, amelyeknek tagja vagy 
amelyeken aktív kereskedést folytat, 
valamint az egyes általa kezelt ABA-k 
tekintetében fennálló főbb kitettségekről és 
legfontosabb koncentrációkról.

Összesített információt szolgáltat a főbb 
eszközökről, amelyekkel kereskedik, 
azokról a piacokról, amelyeknek tagja vagy 
amelyeken aktív kereskedést folytat, 
valamint az egyes általa kezelt ABA-k 
tekintetében fennálló főbb kereskedési
kitettségekről és legfontosabb eredményül 
adódó koncentrációkról.

Or. en

Indokolás

Az ABAK-nak át kell adnial az illetékes hatóság számára minden egyes általa kezelt alap éves 
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jelentését, illetve negyedévente a kezelt alapok listáját. A 21. cikk többi követelménye csak 
azon alapok esetében célszerű, amelyek rendszeresen nyilvános piacokon kereskednek (a 21. 
cikk (1) bekezdése esetében), illetve amelyek visszaváltási jogokkal rendelkeznek (a 21. cikk 
(2) bekezdése esetében). Nem célszerű ezeket olyan alapokra alkalmazni, amelyek csak nem 
jegyzett értékpapírokba vagy zárt végű alapokba fektetnek be.

Módosítás 1137
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Összesített információt szolgáltat a főbb 
eszközökről, amelyekkel kereskedik, 
azokról a piacokról, amelyeknek tagja vagy 
amelyeken aktív kereskedést folytat, 
valamint az egyes általa kezelt ABA-k 
tekintetében fennálló főbb kitettségekről és 
legfontosabb koncentrációkról.

Összesített információt szolgáltat a főbb 
eszközökről, amelyekkel kereskedik, 
azokról a piacokról, amelyeknek tagja vagy 
amelyeken aktív kereskedést folytat, 
valamint az egyes általa kezelt ABA-k 
tekintetében fennálló főbb kereskedési
kitettségekről és legfontosabb eredményül 
adódó koncentrációkról.

Or. en

Indokolás

A magántőkével foglalkozó ABAK-ok nem értékpapírok kereskedelmével foglalkoznak, hanem 
kis számú nem likvid befektetésbe eszközölnek hosszú távú befektetéseket, rendszerint 3–7 éves 
tartási idővel, ezért nem helyénvaló, hogy ezek a rendelkezések a magántőkére is 
vonatkozzanak. A jelentéktelen jelentési követelmények alkalmazása csak szükségtelen 
költségekhez vezet az ABAK-ok és az illetékes hatóságok számára.

Módosítás 1138
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Összesített információt szolgáltat a főbb 
eszközökről, amelyekkel kereskedik, 
azokról a piacokról, amelyeknek tagja vagy 
amelyeken aktív kereskedést folytat, 

Összesített információt szolgáltat a főbb 
eszközökről, amelyekkel kereskedik, 
azokról a piacokról, amelyeknek tagja vagy 
amelyeken aktív kereskedést folytat, 
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valamint az egyes általa kezelt ABA-k 
tekintetében fennálló főbb kitettségekről és 
legfontosabb koncentrációkról.

valamint az egyes általa kezelt ABA-k 
tekintetében fennálló főbb kereskedési
kitettségekről és legfontosabb eredményül 
adódó koncentrációkról.

Or. en

Módosítás 1139
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében időszakosan jelentést tesz a 
következőkről a székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságainak:

(2) Az ABAK minden általa kezelt olyan
ABA tekintetében, amelynek 
vonatkozásában visszaváltási jogok 
gyakorolhatók, időszakosan jelentést tesz a 
következőkről a székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságainak:

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítások célja a különböző ABA-típusok sajátosságainak jobb figyelembevétele.

Módosítás 1140
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében időszakosan jelentést tesz a 
következőkről a székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságainak:

(2) Az ABAK minden általa kezelt olyan
ABA tekintetében, amelynek 
vonatkozásában visszaváltási jogok 
gyakorolhatók, időszakosan jelentést tesz a 
következőkről a székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságainak:

Or. en
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Indokolás

Az ABAK-nak biztosítania kell az illetékes hatóság számára minden egyes általa kezelt alap 
éves jelentését, illetve negyedévente a kezelt alapok listáját. A 21. cikk többi követelménye 
csak azon alapok esetében célszerű, amelyek rendszeresen nyilvános piacokon kereskednek (a 
21. cikk (1) bekezdése esetében), illetve amelyek visszaváltási jogokkal rendelkeznek (a 21. 
cikk (2) bekezdése esetében). Nem célszerű ezeket olyan alapokra alkalmazni, amelyek csak 
nem jegyzett értékpapírokba vagy zárt végű alapokba fektetnek be.

Módosítás 1141
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében időszakosan jelentést tesz a 
következőkről a székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságainak:

(2) Az ABAK minden általa kezelt olyan
ABA tekintetében, amelynek 
vonatkozásában visszaváltási jogok 
gyakorolhatók, időszakosan jelentést tesz a 
következőkről a székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságainak:

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés a magántőkével foglalkozó ABA-k számára nem releváns, mivel ezek olyan 
nem likvid eszközök, amelyek egy meghatározott kategóriába tartozó nem likvid 
eszközosztályba fektetnek be, és nem változik olyan jelleggel a profiljuk vagy likviditási 
szükségletük, hogy az rendszeres időszakonkénti tájékoztatást tenne szükségessé.  Ha ezt a 
rendelkezést a visszaváltási jogokkal nem rendelkező magántőkével foglalkozó ABAK-okra 
alkalmaznák, ez csak szükségtelen kiadásokkal terhelné az ABAK-okat és az illetékes 
hatóságokat. Ezért ezt a rendelkezést módosítani kell, hogy csak abban az esetben legyen 
alkalmazandó, amikor az jelentőséggel bír.
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Módosítás 1142
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében időszakosan jelentést tesz a 
következőkről a székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságainak:

(2) Az ABAK minden általa kezelt olyan
ABA tekintetében, amelynek 
vonatkozásában visszaváltási jogok 
gyakorolhatók, időszakosan jelentést tesz a 
következőkről a székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságainak:

Or. en

Módosítás 1143
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében időszakosan jelentést tesz a 
következőkről a székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságainak:

(2) Az ABAK-nak csak az olyan ABA-val 
kapcsolatban kell jelentenie az a), b) és c) 
pontban említett információkat, amelyek a 
befektető választása alapján lehetővé 
teszik a visszaváltást. Az ABAK minden 
általa kezelt ABA tekintetében időszakosan 
jelentést tesz a következőkről a székhelye 
szerinti tagállam illetékes hatóságainak:

Or. en

Indokolás

Amennyiben a befektetők nem rendelkeznek visszaváltási joggal, nem érdemes a nem likvid 
eszközökre vagy a likviditásra vonatkozó rendszeres beszámolást előírni.
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Módosítás 1144
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében időszakosan jelentést tesz a 
következőkről a székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságainak:

(2) Az ABA és – minden általa kezelt ABA 
tekintetében – az ABAK időszakosan 
jelentést tesz a következőkről a székhelye 
szerinti tagállam illetékes hatóságainak:

Or. en

Módosítás 1145
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében időszakosan jelentést tesz a 
következőkről a székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságainak:

(2) Az ABA és – minden általa kezelt ABA 
tekintetében – az ABAK időszakosan 
jelentést tesz a következőkről a székhelye 
szerinti tagállam illetékes hatóságainak:

Or. en

Indokolás

21. cikk (2) bekezdés aa) pont (új): a 20. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglalt 
rendelkezéssel összhangban az illetékes hatóságoknak a befektetőkkel azonos tájékoztatásban 
kell részesülniük. Az egyéb rendelkezéseket illetően lásd a cím alatti indokolást. Az ABA-kra 
szintén vonatkoznia kell az irányelv 19–30. cikkének.
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Módosítás 1146
Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében időszakosan jelentést tesz a
következőkről a székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak:

(2) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében a székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak kérésre megadja a 
következőket:

Or. en

Indokolás

It is appropriate to provide supervisors with the power to collect systemically relevant 
information from AIFM to enable the identification and assessment of emerging systemic 
risks. It is not however necessary to require that all AIFM subject to the Directive 
periodically report information to their supervisors. Such a requirement would impose 
disproportionate costs on those AIFM which are not of systemic importance/relevance and 
would require supervisors to collect vast quantities of data and information which could 
overwhelm them and risk shifting their focus away from systemically important/relevant 
AIFM.

Módosítás 1147
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében időszakosan jelentést tesz a 
következőkről a székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságainak:

(2) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében időszakosan jelentést tesz a 
következőkről az ESMA-nak és a 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságainak:

Or. en

Indokolás

Az ESMA-nak kell az ABAK-ok végső felügyeleteként eljárnia, ezért minden jelentést és 
vonatkozó tájékoztatást a szervezethez is intézni kell.
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Módosítás 1148
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a következők leírása: az ABA 
befektetési stratégiája és célkitűzései, azon 
eszközök, amelyekbe az ABA befektethet, 
az ABA által alkalmazható módszerek, 
minden vonatkozó kockázat, minden 
alkalmazható befektetési korlátozás, azon 
körülmények, amelyek esetén az ABAK 
tőkeáttételt alkalmazhat, a megengedett 
tőkeáttétel-típusok és -források és azok 
kockázatai, valamint a tőkeáttétel 
alkalmazásának esetleges korlátai;

Or. en

Módosítás 1149
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a következők leírása: az ABA 
befektetési stratégiája és célkitűzései, azon 
eszközök, amelyekbe az ABA befektethet, 
az ABA által alkalmazható módszerek, 
minden vonatkozó kockázat, minden 
alkalmazható befektetési korlátozás, azon 
körülmények, amelyek esetén az ABAK 
tőkeáttételt alkalmazhat, a megengedett 
tőkeáttétel-típusok és -források és azok 
kockázatai, valamint a tőkeáttétel 
alkalmazásának esetleges korlátai;

Or. en
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Indokolás

21. cikk (2) bekezdés aa) pont (új): a 20. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglalt 
rendelkezéssel összhangban az illetékes hatóságoknak a befektetőkkel azonos tájékoztatásban 
kell részesülniük. Az egyéb rendelkezéseket illetően lásd a cím alatti indokolást. Az ABA-kra 
szintén vonatkoznia kell az irányelv 19–30. cikkének.

Módosítás 1150
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ABA jelenlegi kockázati profilja és az 
ABAK által e kockázatok kezelése 
érdekében alkalmazott kockázatkezelési 
eszközök; 

c) az ABA jelenlegi kockázati profilja és az 
e kockázatok kezelése érdekében 
alkalmazott kockázatkezelési eszközök;

Or. en

Módosítás 1151
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ABA jelenlegi kockázati profilja és az 
ABAK által e kockázatok kezelése 
érdekében alkalmazott kockázatkezelési 
eszközök; 

c) az ABA jelenlegi kockázati profilja és az 
e kockázatok kezelése érdekében 
alkalmazott kockázatkezelési eszközök;

Or. en

Indokolás

21. cikk (2) bekezdés aa) pont (új): a 20. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglalt 
rendelkezéssel összhangban az illetékes hatóságoknak a befektetőkkel azonos tájékoztatásban 
kell részesülniük. Az egyéb rendelkezéseket illetően lásd a cím alatti indokolást. Az ABA-kra 
szintén vonatkoznia kell az irányelv 19–30. cikkének.

</Amend>



AM\805040HU.doc 97/115 PE439.133v01-00

HU

Módosítás 1152
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ABA jelenlegi kockázati profilja és az 
ABAK által e kockázatok kezelése 
érdekében alkalmazott kockázatkezelési 
eszközök; 

c) az ABA jelenlegi kockázati profilja, 
ideértve az alkalmazott tőkeáttétel szintjét,
és az ABAK által e kockázatok kezelése 
érdekében alkalmazott kockázatkezelési 
eszközök;

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságoknak teljes képpel kell rendelkezniük az ABA-ról és az ABAK-ról.

Módosítás 1153
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az általa kezelt egyes ABA-k által 
alkalmazott tőkeáttétel teljes mértéke, a 
készpénz vagy értékpapírok 
kölcsönzéséből származó, illetve a 
pénzügyi derivatívákba ágyazott 
tőkeáttétel szerinti bontás, valamint az 
eszközök tőkeáttételi megállapodások 
alapján történő újrafelhasználásának 
mértéke, ideértve a kölcsönzött készpénz 
vagy értékpapírok öt legnagyobb forrását 
és az általa kezelt egyes ABA-k 
tekintetében kapott tőkeáttételt;

Or. en
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Módosítás 1154
Wolf Klinz, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) adott esetben a jelentési időszak során 
végrehajtott fedezetlen eladás.

törölve

Or. en

Indokolás

Ezzel horizontális intézkedésben kell foglalkozni.

Módosítás 1155
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a díjak szerkezete és az ABAK-nak 
kifizetett összegek;

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságoknak teljes képpel kell rendelkezniük az ABA-ról és az ABAK-ról. A 
díjszerkezet a kockázatot meghatározó fontos tényező.

Módosítás 1156
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) a befektetők listája;
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Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságoknak teljes képpel kell rendelkezniük az ABA-ról és az ABAK-ról. A 
befektetők listája segíteni fog annak értékelésében, hogy a befektetők mely típusa van 
rendszerkockázatnak kitéve.

Módosítás 1157
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) az ABA teljesítményadatai, ideértve az 
eszközök értékelését.

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságoknak teljes képpel kell rendelkezniük az ABA-ról és az ABAK-ról.

Módosítás 1158
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kivételes körülmények között és 
amennyiben ez a pénzügyi rendszer 
stabilitása és integritása vagy a hosszú 
távú fenntartható növekedés előmozdítása 
érdekében szükséges, a székhely szerinti 
tagállam illetékes hatóságai és a Bizottság 
további jelentéstételi követelményeket 
írhatnak elő.

Or. en
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Módosítás 1159
Wolf Klinz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai egy közös jelentéstételi 
formában továbbítják az első bekezdés da) 
pontjában említett összesített 
információkat az ESRB-nek és az ESMA-
nak.

Or. en

Módosítás 1160
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében benyújtja a következő 
dokumentumokat a székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságainak:

(3) Az ABA és – minden általa kezelt ABA 
tekintetében – az ABAK benyújtja a 
következő dokumentumokat a székhelye 
szerinti tagállam illetékes hatóságainak:

Or. en

Indokolás

21. cikk (2) bekezdés aa) pont (új): a 20. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglalt 
rendelkezéssel összhangban az illetékes hatóságoknak a befektetőkkel azonos tájékoztatásban 
kell részesülniük. Az egyéb rendelkezéseket illetően lásd a cím alatti indokolást. Az ABA-kra 
szintén vonatkoznia kell az irányelv 19–30. cikkének.
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Módosítás 1161
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében benyújtja a következő 
dokumentumokat a székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságainak:

(3) Az ABA és – minden általa kezelt ABA 
tekintetében – az ABAK benyújtja a 
következő dokumentumokat a székhelye 
szerinti tagállam illetékes hatóságainak:

Or. en

Indokolás

21. cikk (2) bekezdés aa) pont (új): a 20. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglalt 
rendelkezéssel összhangban az illetékes hatóságoknak a befektetőkkel azonos tájékoztatásban 
kell részesülniük. Az egyéb rendelkezéseket illetően lásd a cím alatti indokolást. Az ABA-kra 
szintén vonatkoznia kell az irányelv 19–30. cikkének.

Módosítás 1162
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében benyújtja a következő 
dokumentumokat a székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságainak:

(3) Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében benyújtja a következő 
dokumentumokat az ESMA-nak és a 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságainak:

Or. en

Indokolás

Az ESMA-nak kell az ABAK-ok végső felügyeleteként eljárnia, ezért minden jelentést és 
vonatkozó tájékoztatást a szervezethez is intézni kell.
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Módosítás 1163
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ABAK által kezelt minden egyes 
ABA-val kapcsolatos éves jelentés minden 
egyes pénzügyi évre vonatkozóan, 
legkésőbb a tárgyidőszak végétől számított 
négy hónapon belül;

a) éves jelentés minden egyes pénzügyi 
évre vonatkozóan, legkésőbb a 
tárgyidőszak végétől számított négy 
hónapon belül;

Or. en

Indokolás

21. cikk (2) bekezdés aa) pont (új): a 20. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglalt 
rendelkezéssel összhangban az illetékes hatóságoknak a befektetőkkel azonos tájékoztatásban 
kell részesülniük. Az egyéb rendelkezéseket illetően lásd a cím alatti indokolást. Az ABA-kra 
szintén vonatkoznia kell az irányelv 19–30. cikkének.

Módosítás 1164
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ABAK által kezelt minden egyes 
ABA-val kapcsolatos éves jelentés minden 
egyes pénzügyi évre vonatkozóan, 
legkésőbb a tárgyidőszak végétől számított 
négy hónapon belül;

a) éves jelentés minden egyes pénzügyi 
évre vonatkozóan, legkésőbb a 
tárgyidőszak végétől számított négy 
hónapon belül;

Or. en

Indokolás

21. cikk (2) bekezdés aa) pont (új): a 20. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglalt 
rendelkezéssel összhangban az illetékes hatóságoknak a befektetőkkel azonos tájékoztatásban 
kell részesülniük. Az egyéb rendelkezéseket illetően lásd a cím alatti indokolást. Az ABA-kra 
szintén vonatkoznia kell az irányelv 19–30. cikkének.
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Módosítás 1165
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ABAK által kezelt minden egyes 
ABA-val kapcsolatos éves jelentés minden 
egyes pénzügyi évre vonatkozóan, 
legkésőbb a tárgyidőszak végétől számított 
négy hónapon belül;

a) az ABAK által kezelt minden egyes 
ABA-val kapcsolatos éves jelentés minden 
egyes pénzügyi évre vonatkozóan, 
legkésőbb a tárgyidőszak végétől számított 
négy hónapon belül, vagy amennyiben 
harmadik személyektől származó 
információk szükségesek (mint például az 
ABA mögöttes befektetéseinek 
könyvvizsgálata) a pénzügyi év végét 
követő hat hónapon belül

Or. en

Indokolás

A magántőke-befektetési alapok könyvvizsgálata megkövetelheti, hogy először a portfólióban 
lévő társaságok könyvvizsgálatát végezzék el, és az irányelv szerinti kötelező határidőnek időt 
kell hagynia erre, figyelembe véve azt a határidőt, amely a portfólióban levő társaságok 
rendelkezésére áll el saját elszámolásaik elkészítésére. A kötelező négyhónapos határidő ezért 
az ABA-k számára nem lenne megfelelő.

Módosítás 1166
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ABAK által kezelt minden egyes 
ABA-val kapcsolatos éves jelentés minden 
egyes pénzügyi évre vonatkozóan, 
legkésőbb a tárgyidőszak végétől számított 
négy hónapon belül;

a) az ABAK által kezelt minden egyes 
ABA-val kapcsolatos éves jelentés minden 
egyes pénzügyi évre vonatkozóan, 
legkésőbb a tárgyidőszak végétől számított 
négy hónapon belül, vagy amennyiben 
harmadik személyektől származó 
információk szükségesek (mint például az 
ABA mögöttes befektetéseinek 
könyvvizsgálata) a pénzügyi év végét 
követő hat hónapon belül;
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Or. en

Indokolás

A magántőke-befektetési alapok könyvvizsgálata megkövetelheti, hogy először a portfólióban 
lévő társaságok könyvvizsgálatát végezzék el, és az irányelv szerinti kötelező határidőnek időt 
kell hagynia erre, figyelembe véve azt a határidőt, amely a portfólióban levő társaságok 
rendelkezésére áll el saját elszámolásaik elkészítésére. A kötelező négyhónapos határidő ezért 
az ABA-k számára nem lenne megfelelő.

Módosítás 1167
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ABAK által kezelt minden egyes 
ABA-val kapcsolatos éves jelentés minden 
egyes pénzügyi évre vonatkozóan, 
legkésőbb a tárgyidőszak végétől számított 
négy hónapon belül;

a) az ABAK által kezelt minden egyes 
ABA-val kapcsolatos éves jelentés minden 
egyes pénzügyi évre vonatkozóan, 
legkésőbb a tárgyidőszak végétől számított 
négy hónapon belül, vagy amennyiben 
harmadik személyektől származó 
információk szükségesek (mint például az 
ABA mögöttes befektetéseinek 
könyvvizsgálata) a pénzügyi év végét 
követő hat hónapon belül;

Or. en

Módosítás 1168
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ABAK által kezelt minden egyes 
ABA-val kapcsolatos éves jelentés minden 
egyes pénzügyi évre vonatkozóan, 
legkésőbb a tárgyidőszak végétől számított 
négy hónapon belül;

a) az ABAK által kezelt minden egyes 
ABA-val kapcsolatos éves jelentés minden 
egyes pénzügyi évre vonatkozóan, 
legkésőbb a tárgyidőszak végétől számított 
négy hónapon belül, vagy amennyiben 
harmadik személyektől származó 



AM\805040HU.doc 105/115 PE439.133v01-00

HU

információk szükségesek (mint például az 
ABA mögöttes befektetéseinek 
könyvvizsgálata) a pénzügyi év végét 
követő hat hónapon belül;

Or. en

Indokolás

Az ABAK-nak biztosítania kell az illetékes hatóság számára minden egyes általa kezelt alap 
éves jelentését, illetve negyedévente a kezelt alapok listáját. A 21. cikk többi követelménye 
csak azon alapok esetében célszerű, amelyek rendszeresen nyilvános piacokon kereskednek (a 
21. cikk (1) bekezdése esetében), illetve amelyek visszaváltási jogokkal rendelkeznek (a 21. 
cikk (2) bekezdése esetében). Nem célszerű ezeket olyan alapokra alkalmazni, amelyek csak 
nem jegyzett értékpapírokba vagy zárt végű alapokba fektetnek be.

Módosítás 1169
Diogo Feio

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az egy vagy több, módszeresen 
jelentős tőkeáttételt alkalmazó ABA-t 
kezelő ABAK a székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak rendszeresen a 
rendelkezésére bocsátja az általa kezelt 
egyes ABA-k által alkalmazott tőkeáttétel 
teljes mértékét, a készpénz vagy 
értékpapírok kölcsönzéséből származó, 
illetve pénzügyi derivatívákba ágyazott 
tőkeáttétel arányát, és amennyiben ismert, 
az ABA-k eszközeinek tőkeáttételi 
megállapodások alapján történő 
újrafelhasználásának mértékét. 
Ennek a tájékoztatásnak az ABAK által 
kezelt minden egyes ABA esetében 
tartalmaznia kell a kölcsönzött készpénz 
vagy értékpapír öt legnagyobb forrásának 
megnevezését, valamint az e jogalanyok 
mindegyikétől kapott tőkeáttételek 
összegeit az ABAK által kezelt minden 
egyes ABA vonatkozásában.
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Or. en

Indokolás

A svéd elnökség kompromisszumos javaslatával összhangban. A hatóságok felé történő 
jelentéstétel követelményeit (22., 23. és 24. cikk) mostantól a 21. cikk tartalmazza:  ez a 
módosítás formába önti és bővíti az illetékes hatóságok felé történő jelentéstételi 
kötelezettségeket.

Módosítás 1170
Syed Kamall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az egy vagy több, módszeresen 
jelentős tőkeáttételt alkalmazó ABA-t 
kezelő ABAK a székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak rendszeresen a 
rendelkezésére bocsátja az általa kezelt 
egyes ABA-k által alkalmazott tőkeáttétel 
teljes mértékét, a készpénz vagy 
értékpapírok kölcsönzéséből származó, 
illetve pénzügyi derivatívákba ágyazott 
tőkeáttétel arányát, és amennyiben ismert, 
az ABA-k eszközeinek tőkeáttételi 
megállapodások alapján történő 
újrafelhasználásának mértékét.
Ennek a tájékoztatásnak az ABAK által 
kezelt minden egyes ABA esetében 
tartalmaznia kell a kölcsönzött készpénz 
vagy értékpapír öt legnagyobb forrásának 
megnevezését, valamint az e jogalanyok 
mindegyikétől kapott tőkeáttételek 
összegeit az ABAK által kezelt minden 
egyes ABA vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

Adatszolgáltatás a módszeresen jelentős tőkeáttételről.
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Módosítás 1171
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b) Minden illetékes hatóság rendszeres 
időszakonként nyilvánosan közzéteszi az 
(1) és (2) bekezdés alapján hozzá beérkező 
információkra vonatkozó összesített 
adatokat.

Or. en

Indokolás

Az összesített információk közzététele segíteni fog a befektetőknek és a széles nyilvánosságnak 
az ABA-k tényleges teljesítményének értékelésében – ez a kérdés eddig nagyrészt homályban 
maradt, amiért az az ágazatban bevett gyakorlat okolható, hogy csak szelektív információkat 
adnak ki. 

Módosítás 1172
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) Ez az irányelv nem akadályozhatja 
meg az ABAK-okat abban, hogy 
bejelentsék illetékes hatóságuknak, hogy 
az általuk szolgáltatott bizonyos 
információk kereskedelmi titkok vagy 
bizalmas információk, annak a 
lehetőségnek a sérelme nélkül, hogy az 
illetékes hatóság ezen irányelv alapján 
megoszthatja az információkat más 
illetékes hatóságokkal.

Or. en

Indokolás

A személyes adatok védelme mellett a kereskedelmi titkokat és a bizalmas információkat is 
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védeni kell az illetékes hatóságoktól különböző más személyeknek történő kiszolgáltatással 
szemben, hogy ezzel ne hozzák hátrányos helyzetbe azokat a társaságokat, amelyekbe ABAK-
ok fektetnek be.

Módosítás 1173
Syed Kamall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3d) A tagállamok biztosítják, hogy az 
ABAK székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságai hozzáférjenek az 
ABAK által kezelt ABA-k nevében 
végrehajtott fedezetlen eladás 
alkalmazására vonatkozó információkhoz 
annak meghatározása céljából, hogy 
milyen mértékben járul hozzá a fedezetlen 
eladás alkalmazása a pénzügyi rendszert 
fenyegető rendszerszintű kockázat vagy a 
rendellenes piaci működéssel kapcsolatos 
kockázat előidézéséhez. A székhely szerinti 
tagállam illetékes hatóságai azt is 
biztosítják, hogy ezeket az információkat 
az általuk felügyelt összes ABAK 
tekintetében összesített formában a 
felügyeletek közötti együttműködésről 
szóló 46. cikkben meghatározott eljárás 
keretében a többi illetékes hatóság 
rendelkezésére bocsássák.

Or. en

Indokolás

Adatszolgáltatás a módszeresen jelentős fedezetlen eladásról.
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Módosítás 1174
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el az (1), (2) és (3) 
bekezdésben említett jelentési 
kötelezettségeknek, illetve azok 
gyakoriságának részletesebb 
meghatározására.

(4) A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el az (1), (2) és (3) 
bekezdésben említett jelentési 
kötelezettségeknek, illetve azok 
gyakoriságának részletesebb 
meghatározására. Ezeknek a jogi 
aktusoknak megfelelőnek és arányosnak 
kell lenniük, és ezeket hozzá kell igazítani 
azon ABAK- és ABA-típusokhoz, amelyre 
vonatkoznak, figyelembe véve többek 
között az ABAK-ok különböző típusainak 
eltérő méretét, forrásait, összetettségét, 
jellegét, befektetéseit, befektetési 
stratégiáit és technikáit, struktúráit és 
befektetőit.

Or. en

Indokolás

Míg az ABAK-nak biztosítania kell az illetékes hatóság számára minden egyes általa kezelt 
alap éves jelentését (az év végét követően hat hónapon belül – lásd fent), illetve negyedévente 
a kezelt alapok listáját, a 21. cikk többi követelménye csak azon alapok esetében célszerű, 
amelyek rendszeresen nyilvános piacokon kereskednek (a 21. cikk (1) bekezdése esetében), 
illetve amelyek visszaváltási jogokkal rendelkeznek (a 21. cikk (2) bekezdése esetében). Nem 
célszerű ezeket olyan alapokra alkalmazni, amelyek csak nem jegyzett értékpapírokba vagy 
zárt végű alapokba fektetnek be.

Ezenkívül az irányelvnek jobban figyelembe kellene vennie a különböző ABA-típusok 
sajátosságait.
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Módosítás 1175
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el az (1), (2) és (3) 
bekezdésben említett jelentési 
kötelezettségeknek, illetve azok 
gyakoriságának részletesebb 
meghatározására.

(4) A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el az (1), (2) és (3) 
bekezdésben említett jelentési 
kötelezettségeknek, illetve azok 
gyakoriságának részletesebb 
meghatározására. Ezeknek a jogi 
aktusoknak megfelelőnek és arányosnak 
kell lenniük, és ezeket hozzá kell igazítani
azon ABAK- és ABA-típusokhoz, amelyre 
vonatkoznak, figyelembe véve többek 
között az ABAK-ok különböző típusainak 
eltérő méretét, forrásait, összetettségét, 
jellegét, befektetéseit, befektetési 
stratégiáit és technikáit, struktúráit és 
befektetőit.

Or. en

Indokolás

Az ABAK-nak biztosítania kell az illetékes hatóság számára minden egyes általa kezelt alap 
éves jelentését, illetve negyedévente a kezelt alapok listáját. A 21. cikk többi követelménye 
csak azon alapok esetében célszerű, amelyek rendszeresen nyilvános piacokon kereskednek (a 
21. cikk (1) bekezdése esetében), illetve amelyek visszaváltási jogokkal rendelkeznek (a 21. 
cikk (2) bekezdése esetében). Nem célszerű ezeket olyan alapokra alkalmazni, amelyek csak 
nem jegyzett értékpapírokba vagy zárt végű alapokba fektetnek be.

Módosítás 1176
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el az (1), (2) és (3) 
bekezdésben említett jelentési 

(4) A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el az (1), (2) és (3) 
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kötelezettségeknek, illetve azok 
gyakoriságának részletesebb 
meghatározására.

bekezdésben említett jelentési 
kötelezettségeknek, illetve azok 
gyakoriságának részletesebb 
meghatározására. Ezeknek a jogi 
aktusoknak megfelelőnek és arányosnak 
kell lenniük, és ezeket hozzá kell igazítani 
azon ABAK- és ABA-típusokhoz, amelyre 
vonatkoznak, figyelembe véve többek 
között az ABAK-ok különböző típusainak 
eltérő méretét, forrásait, összetettségét, 
jellegét, befektetéseit, befektetési 
stratégiáit és technikáit, struktúráit és 
befektetőit.

Or. en

Indokolás

A 2. szintű végrehajtási intézkedéseknek arányosnak kell lenniük, és nem büntethetik 
méltánytalanul a jogi személyeket, ha a jogszabályi megfelelés költségeihez nem kapcsolódik 
egyértelmű előny.

Módosítás 1177
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el az (1), (2) és (3) 
bekezdésben említett jelentési 
kötelezettségeknek, illetve azok 
gyakoriságának részletesebb 
meghatározására.

(4) A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el az (1), (2) és (3) 
bekezdésben említett jelentési 
kötelezettségeknek, illetve azok 
gyakoriságának részletesebb 
meghatározására. Ezeknek a jogi 
aktusoknak megfelelőnek és arányosnak 
kell lenniük, és ezeket hozzá kell igazítani 
azon ABAK- és ABA-típusokhoz, amelyre 
vonatkoznak, figyelembe véve többek 
között az ABAK-ok különböző típusainak 
eltérő méretét, forrásait, összetettségét, 
jellegét, befektetéseit, befektetési 
stratégiáit és technikáit, struktúráit és 
befektetőit.
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Or. en

Módosítás 1178
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el az (1), (2) és (3) 
bekezdésben említett jelentési 
kötelezettségeknek, illetve azok 
gyakoriságának részletesebb 
meghatározására.

(4) A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el az (1), (2) és (3) 
bekezdésben említett jelentési 
kötelezettségek részletesebb 
meghatározására – amelyek az újonnan 
kialakuló pénzügyi technikákra tekintettel 
kiigazíthatók és kiegészíthetők –, illetve 
azok gyakoriságának részletesebb 
meghatározására.

Or. en

Indokolás

A Bizottságot fel kell jogosítani arra, hogy a tájékoztatási kötelezettségeket az újonnan 
kialakuló pénzügyi technikákhoz igazítsa – máskülönben a tájékoztatási kötelezettségek célját 
„innovatív” technikákkal teljes egészében alá lehetne ásni.

Módosítás 1179
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el a (3a) bekezdés alapján 
közzéteendő információk típusa 
tekintetében is. Ezeket a jogi aktusokat, 
amelyek célja ezen irányelv nem lényegi 
elemeinek kiegészítés útján történő 
módosítása, a 49a., 49b. és 49c. cikkel
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összhangban fogadják el.

Or. en

Indokolás

A Bizottságot fel kell jogosítani arra, hogy a tájékoztatási kötelezettségeket az újonnan 
kialakuló pénzügyi technikákhoz igazítsa – máskülönben a tájékoztatási kötelezettségek célját 
„innovatív” technikákkal teljes egészében alá lehetne ásni.

Módosítás 1180
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási
intézkedéseket fogad el az (1), (2) és (3) 
bekezdésben említett jelentési 
kötelezettségeknek, illetve azok 
gyakoriságának részletesebb 
meghatározására.

(4) A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok révén intézkedéseket
állapíthat meg az (1), (2) és (3) 
bekezdésben említett jelentési 
kötelezettségeknek, illetve azok 
gyakoriságának részletesebb 
meghatározására.

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.
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Módosítás 1181
Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 21. cikk hatálya nem terjed ki 
azokra az ipari holdingtársaságokra, 
amelyek részvényeivel az EU által 
szabályozott piacon kereskednek, 
amennyiben ezek valamely ipari üzleti 
stratégia végrehajtása céljából 
rendelkeznek részesedéssel 
leányvállalataikban vagy társult 
vállalkozásaikban, és amelyeket nem azzal 
a fő céllal hoztak létre,hogy a 
befektetőknek a leányvállalatok és 
kapcsolt vállalkozások meghatározott időn 
belüli eladása révén termeljen nyereséget.

Or. en

Indokolás

Ez a cikk olyan információk hatóságoknak történő bejelentését írja elő, amelyek csak a 
fedezeti alapok esetében lényegesek (fedezetlen eladás, likviditáskezelés stb.). Ez a 
jelentéstétel szükségtelen további jelentéstételi teherrel sújtaná a jegyzett ipari 
holdingtársaságokat.

Módosítás 1182
Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A 21. cikk nem alkalmazandó a 
visszaváltási jogok nélküli zárt végű 
alapokra.

Or. en
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Indokolás

Ez a cikk olyan információk hatóságoknak történő bejelentését írja elő, amelyek csak a 
fedezeti alapok esetében lényegesek (fedezetlen eladás, likviditáskezelés stb.). Ez a 
jelentéstétel szükségtelen további jelentéstételi teherrel sújtaná a zárt végű alapokat.

Módosítás 1183
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. cikk
Titoktartás

Ez az irányelv nem akadályozhatja meg az 
ABAK-okat abban, hogy bejelentsék 
illetékes hatóságuknak, hogy az általuk 
szolgáltatott bizonyos információk 
kereskedelmi titkok vagy bizalmas 
információk, annak a lehetőségnek a 
sérelme nélkül, hogy az illetékes hatóság 
ezen irányelv alapján megoszthatja az 
információkat más illetékes hatóságokkal.

Or. en

Indokolás

While an AIFM should provide to the competent authority the annual report for each fund 
which it manages (within six months of the year end - see above), and a list of funds managed 
every quarter, the other requirements of Article 21 are only appropriate (in the case of 21.1) 
for funds which regularly trade on public markets and (in the case of 21.2) those which have 
redemption rights. It is not appropriate to apply them to funds which invest only in unquoted 
securities or closed-ended funds.
Furthermore, as well as protecting personal data, trade secrets and confidential information 
should be protected from disclosure to persons other than competent authorities, so that 
companies in which AIFM invest are not prejudiced.


