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Módosítás 1433
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ABA-k részvényeinek vagy befektetési 
jegyeinek forgalmazása a székhely szerinti 
tagállamban

Az Unióban székhellyel rendelkező ABA-
k részvényeinek vagy befektetési jegyeinek 
forgalmazása.

Or. en

Módosítás 1434
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ABA-k részvényeinek vagy befektetési 
jegyeinek forgalmazása a székhely szerinti
tagállamban 

Engedélyezett ABA-k részvényeinek vagy 
befektetési jegyeinek forgalmazása 
valamely tagállamban.

Or. en

Indokolás

A forgalomba hozatali engedélyt annak a tagállamnak kell megadnia, amelyben az ABA-t 
forgalmazni fogják.

Módosítás 1435
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az engedélyezett ABAK-ok hivatásos 
befektetők részére akkor értékesíthetik 

1. A hivatásos befektetők részére akkor 
értékesíthetik az engedélyezett ABA-k 
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ABA-k befektetési jegyeit vagy részvényeit 
a székhelyük szerinti tagállamban, ha 
teljesülnek az e cikkben foglalt feltételek. 

részvényeit vagy befektetési jegyeit 
valamely tagállamban, ha teljesülnek az e 
cikkben foglalt feltételek.

Or. en

Indokolás

Az ABA engedélyt kap (megegyezik az előzővel).

Módosítás 1436
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az engedélyezett ABAK-ok hivatásos 
befektetők részére akkor értékesíthetik 
ABA-k befektetési jegyeit vagy 
részvényeit a székhelyük szerinti 
tagállamban, ha teljesülnek az e cikkben 
foglalt feltételek. 

1. Az engedélyezett ABAK-ok hivatásos 
befektetők részére akkor értékesíthetik az
Unióban székhellyel rendelkező ABA-k 
befektetési jegyeit vagy részvényeit a 
székhelyük szerinti és/vagy bármely más
tagállamban, ha teljesülnek az e cikkben 
foglalt feltételek.

Or. en

Indokolás

Módosítás 1437
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az engedélyezett ABAK-ok hivatásos 
befektetők részére akkor értékesíthetik 
ABA-k befektetési jegyeit vagy 
részvényeit a székhelyük szerinti 

1. Az engedélyezett ABAK-ok hivatásos 
befektetők részére akkor értékesíthetik az 
Unióban székhellyel rendelkező ABA-k 
befektetési jegyeit vagy részvényeit az 
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tagállamban, ha teljesülnek az e cikkben 
foglalt feltételek. 

ABAK székhelye szerinti tagállamban, ha 
teljesülnek az e cikkben foglalt feltételek, 

Or. en

Indokolás

A nemzeti zártkörű kibocsátási rendszereknek és az útlevél-rendszerű szabályozásnak 
egyidejűleg kell fennállniuk lehetővé téve a harmadik országbeli alapok tagállamokban 
történő értékesítését, az alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak megfelelően.

Módosítás 1438
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ABAK minden, általa forgalmazni 
kívánt ABA-ról bejelentést tesz a 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságainak.

2. Az ABAK minden, általa forgalmazni 
kívánt ABA-ról bejelentést tesz az ESMA-
nak és a székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak.

Or. en

Indokolás

Minden jelentéstételi és bejelentési kötelezettséget az ESMA – az ABAK-ok legmagasabb 
szintű felügyeleti hatósága –  számára kell teljesíteni.

Módosítás 1439
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ABAK minden, általa forgalmazni 
kívánt ABA-ról bejelentést tesz a székhelye 
szerinti tagállam illetékes hatóságainak.

2. Az ABAK minden, általa forgalmazni 
kívánt ABA esetében bejelentést tesz az
ABA székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságainak.
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Or. en

Módosítás 1440
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ABAK minden, általa forgalmazni 
kívánt ABA-ról bejelentést tesz a székhelye 
szerinti tagállam illetékes hatóságainak.

2. Az ABAK minden, általa forgalmazni 
kívánt ABA-ról bejelentést tesz a tervezett 
forgalmazás helye szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak. 

Or. en

Indokolás

A forgalomba hozatali engedélyt azon tagállamnak kell megadnia, amelyben az ABA-t 
forgalmazni fogják.

Módosítás 1441
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a forgalmazni kívánt ABA-k 
megnevezése és az ABA-k székhelye 
szerinti tagállamok megnevezése;

a) bejelentő levél – amely tartalmazza a 
forgalmazni kívánt ABA-k megnevezését 
és az ABA-k székhelye szerinti tagállamok 
megnevezését tartalamzó üzleti tervet;

Or. en
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Módosítás 1442
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a forgalmazni kívánt ABA-k 
megnevezése és az ABA-k székhelye 
szerinti tagállamok megnevezése;

a) a forgalmazni kívánt ABA-k 
megnevezése és az ABA-k székhelye 
szerinti tagállamok megnevezése;

Or. en

Módosítás 1443
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) arról szóló tanúsítvány, hogy a szóban 
forgó ABAK-ot engedélyezték;

Or. en

Módosítás 1444
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) azon tagállamok listája, amelyek 
területén az ABAK az általa kezelt ABA 
részvényeit vagy befektetési jegyeit 
hivatásos befektetők részére forgalmazni 
kívánja;

Or. en
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Módosítás 1445
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az adott ABA befektetési jegyei vagy 
részvényei lakossági befektetők számára 
történő értékesítésének kizárása érdekében 
tett intézkedésekkel kapcsolatos 
információk, beleértve azt az esetet, ha az 
ABAK független szereplők bevonásával 
nyújtja az ABA-ival kapcsolatos 
befektetési szolgáltatásait.

d) az adott ABA befektetési jegyei vagy 
részvényei lakossági befektetők számára 
történő értékesítésének kizárása érdekében 
tett intézkedésekkel kapcsolatos 
információk, beleértve azt az esetet, ha az 
ABAK adott esetben független szereplők 
bevonásával nyújtja az ABA-ival 
kapcsolatos befektetési szolgáltatásait.

Or. en

Módosítás 1446
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ABA székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságai késedelem nélkül 
eljuttatják a (2) bekezdésben 
meghatározott bejelentést a következők 
részére:
a) az ABAK székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságai, amennyiben az ABA 
székhelye nem ugyanazon tagállamban 
van; és
b) azon tagállam illetékes hatóságai, 
amelyekben az ABAK forgalmazni 
kívánja az ABA-t.

Or. en



AM\805044HU.doc 9/189 PE439.135v01-00

HU

Módosítás 1447
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai legkésőbb a (2) bekezdés szerinti
hiánytalan bejelentés kézhezvételét követő 
tíz munkanapon belül tájékoztatják az 
ABAK-ot arról, megkezdheti-e a (2) 
bekezdés szerinti bejelentésben 
megnevezett ABA forgalmazását.

3. Az ABA székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságai legkésőbb az ABAK
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságainak – amennyiben az ABA nem 
ugyanazon tagállamban rendelkezik 
székhellyel –, valamint azon tagállam 
illetékes hatóságainak, amelyekben az 
ABAK az ABA-t forgalmazni kívánja, 
hiánytalan bejelentése kézhezvételének 
időpontját követő tíz munkanapon belül 
tájékoztatják az ABAK-ot arról, 
megkezdheti-e a (2) bekezdés szerinti 
bejelentésben megnevezett ABA 
forgalmazását. Az ABA székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságai értesítik az 
ABAK székhelye szerinti illetékes 
hatóságokat – amennyiben az ABA nem 
ugyanazon tagállamban rendelkezik 
székhellyel – és azon tagállam illetékes 
hatóságait, amelyekben az ABAK az ABA-
t forgalmazni kívánja, hogy az ABAK az 
ABA részvényeinek vagy befektetési 
jegyeinek forgalmazását tervezi.

A harmadik albekezdésben említett 
végrehajtási intézkedésekre figyelemmel 
az illetékes hatóságok korlátozásokat vagy 
feltételeket szabhatnak az ABA-k e cikk 
értelmében történő forgalmazása 
tekintetében.
A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el az e bekezdés második 
albekezdése értelmében az ABA-k 
forgalmazására kiszabható korlátozások 
vagy feltételek részletesebb 
meghatározására. Ezeket az 
intézkedéseket, amelyek célja ezen 
irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
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ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.

Or. en

Módosítás 1448
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai legkésőbb a (2) bekezdés szerinti 
hiánytalan bejelentés kézhezvételét követő 
tíz munkanapon belül tájékoztatják az 
ABAK-ot arról, megkezdheti-e a (2) 
bekezdés szerinti bejelentésben 
megnevezett ABA forgalmazását.

3. A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai legkésőbb a (2) bekezdés szerinti 
hiánytalan bejelentés kézhezvételét követő 
húsz munkanapon belül tájékoztatják az 
ABAK-ot arról, megkezdheti-e a (2) 
bekezdés szerinti bejelentésben 
megnevezett ABA forgalmazását

Or. en

Módosítás 1449
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai legkésőbb a (2) bekezdés szerinti 
hiánytalan bejelentés kézhezvételét követő 
tíz munkanapon belül tájékoztatják az 
ABAK-ot arról, megkezdheti-e a (2) 
bekezdés szerinti bejelentésben 
megnevezett ABA forgalmazását.

3. A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai legkésőbb a (2) bekezdés szerinti 
hiánytalan bejelentés kézhezvételét követő 
két hónapon belül tájékoztatják az ABAK-
ot arról, megkezdheti-e a (2) bekezdés 
szerinti bejelentésben megnevezett ABA 
forgalmazását

Or. en
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Indokolás

Az illetékes hatóságoknak az engedély megadásához elengedő időre van szükségük.

Módosítás 1450
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A harmadik albekezdésben említett 
végrehajtási intézkedésekre figyelemmel 
az illetékes hatóságok korlátozásokat vagy 
feltételeket szabhatnak az ABA-k e cikk 
értelmében történő forgalmazása 
tekintetében.

törölve

Or. en

Módosítás 1451
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el az e bekezdés második 
albekezdése értelmében az ABA-k 
forgalmazására kiszabható korlátozások 
vagy feltételek 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.

törölve

Or. en
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Módosítás 1452
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el az e bekezdés második 
albekezdése értelmében az ABA-k 
forgalmazására kiszabható korlátozások 
vagy feltételek 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.

A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikk 
rendelkezéseivel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján intézkedéseket fogadhat el az e 
bekezdés második albekezdése értelmében 
az ABA-k forgalmazására kiszabható 
korlátozások vagy feltételek részletesebb 
meghatározására.

Or. en

Indokolás

Az új „komitológiai” eljárások alapján ez a megfelelő megfogalmazás, amennyiben e cikket 
megtartják.

Módosítás 1453
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 32. cikk (1) bekezdésének sérelme 
nélkül a tagállamok biztosítják, hogy az 
ABAK-ok által kezelt ABA-kat kizárólag 
hivatásos befektetőknek értékesítsék.

4. Az ABA székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságai csak akkor 
akadályozhatják meg az ABA 
forgalmazását, ha a bejelentésben 
szereplő információk alapján az ABA 
ABAK által történő kezelése nincs 
összhangban ezen irányelv egy vagy több 
rendelkezésével.
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Or. en

Módosítás 1454
Burkhard Balz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Ezen irányelv alapján az ABAK-ok a 
saját területükön forgalmazhatnak az 
Unión kívül székhellyel rendelkező ABA-t. 
Egy ilyen lehetőség megkívánja, hogy az 
ABAK székhelye az Unió területén legyen, 
illetve együttműködési megállapodás, és a 
rendszerkockázatok nyomon követése 
céljából a releváns információk hatékony 
cseréje működjön:
a) azon tagállamok illetékes hatóságai, 
ahol az ABA-t forgalmazzák és a 
harmadik országok illetékes hatóságai 
között;
b) az ABAK és annak felügyeleti szerve 
között;
c) az ABAK felügyeleti szerve és az ESMA 
között.

Or. en

Indokolás

Az irányelv célja a meglévő, szabályozatlan befektetésialap-kezelők szabályozása. 
Ugyanakkor arra törekszik, hogy megkönnyítse az elosztást az Unióban. Ezért nagyon fontos 
a következetes megközelítés.
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Módosítás 1455
Corien Wortmann-Kool

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A nemzeti jogtól függően az ABAK 
székhelye szerinti tagállama a saját 
területén engedélyezheti az ABAK-nak, 
hogy területn egy Unión kívüli székhellyel 
rendelkező ABA-t forgalmazzon. 
Amennyiben egy ABA megadja a 
befektetők számára a visszavásárlási 
jogot, egy ilyen lehetőség megkívánja, 
hogy az ABAK székhelye az Unió 
területén legyen, illetve együttműködési 
megállapodás, és a rendszerkockázatok 
nyomon követése céljából a releváns 
információk hatékony cseréje működjön:
a) azon tagállamok illetékes hatóságai, 
ahol az ABA-t forgalmazzák és a 
harmadik országok illetékes hatóságai
között;
b) az ABA és annak felügyeleti szerve 
között;
c) az ABAK felügyeleti szerve és az ESMA 
között.

Or. en

Indokolás

Az új (4a) bekezdés – amely lehetővé teszi az egyes tagállamok számára, hogy fenntartsák a 
zártkörű kibocsátásaikra vonatkozó mentességet – elengedhetetlen az EU nyugdíjalapjai és 
más befektetők jelentős károsodásának elkerülése érdekében, amely akkor következne be, ha 
nem tudnának hozzáférni a nem az EU által kezelt alapokhoz.
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Módosítás 1456
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A VI. fejezet rendelkezéseinek 
sérelme nélkül, a tagállamok a saját 
területükön lehetővé tehetik az ABAK 
számára, hogy hivatásos befektetők 
részére értékesítse a harmadik országban 
székhellyel rendelkező vagy az ezen 
irányelv hatálya alá nem tartozó ABA-k 
részvényeit vagy befektetési jegyeit.

Or. en

Indokolás

A nemzeti zártkörű kibocsátási rendszereknek és az útlevél-rendszerű szabályozásnak 
egyidejűleg kell fennállniuk, lehetővé téve a harmadik országbeli alapok tagállamokban 
történő értékesítését, az alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak megfelelően.

Módosítás 1457
Sari Essayah

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ezen irányelv sérelme nélkül a 
tagállamok a nemzeti jog alapján saját 
területükön (továbbra is) lehetővé tehetik 
az ezen irányelv hatálya alá nem tartozó, 
bármely alternatív befektetési alap 
forgalmazását hivatásos befektetők 
részére.

Or. en
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Módosítás 1458
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok lehetővé tehetik a 
harmadik országban székhellyel 
rendelkező ABA-t kezelő, engedélyezett 
ABAK-ok számára, hogy a területükön 
ilyen ABA-k részvényeit vagy befektetési 
jegyeit hivatásos befektetők részére 
értékesítsék.

Or. en

Indokolás

Ez, a szubszidiaritás elvével összhangban, lehetővé teszi az EU joghatósága alá tartozó 
országok számára – amennyiben így döntenek – a jelenlegi, harmadik országban folyó 
tevékenységek folytatását. Az engedélyezett ABAK teljes és átlátható szabályozását uniós 
illetékes hatóság végzi. 

Módosítás 1459
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A (2) bekezdés f) pontjában szereplő 
megállapodások azon tagállamok 
jogszabályainak és felügyeletének hatálya 
alá tartoznak, amelyekben az ABA-t 
forgalmazni fogják. 

Or. en
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Módosítás 1460
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a (2) bekezdésben említett bejelentő 
levelet és tanúsítványt a nemzetközi 
pénzügyi szférában szokásos nyelven 
bocsássák rendelkezésre.
A tagállamok biztosítják a (3) bekezdésben 
említett dokumentumok elektronikus úton 
történő továbbításának, illetve 
benyújtásának az illetékes hatóságok 
általi elfogadását is.

Or. en

Módosítás 1461
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4c. A (3) bekezdéssel összhangban közölt 
adatok bármelyikének változása esetén az 
ABAK legalább a változás hatálybalépése 
előtt egy hónappal írásbeli értesítést küld 
a változásról az ABA székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságainak.
Az ABA székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságai haladéktalanul 
tájékoztatják az ABAK székhelye szerinti 
tagállam – amennyiben az ABA nem 
ugyanazon tagállamban rendelkezik 
székhellyel –, valamint az ABA 
forgalmazása szerinti tagállam illetékes 
hatóságait a változásokról.

Or. en
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Módosítás 1462
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4d) A 32. cikk (1) bekezdésének sérelme 
nélkül, a tagállamok biztosítják, hogy az 
ABAK által kezelt ABA-t kizárólag 
hivatásos befektetők részére értékesítsék.

Or. en

Módosítás 1463
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4e.  A Bizottság a 49. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a következők részletesebb 
meghatározására:
a) a bejelentő levél szabványos formája és 
tartalma;
b) a tanúsítvány szabványos formája és 
tartalma.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikke szerint a rendes jogalkotási eljárás 
keretében elfogadott rendeletekben előre meghatározzák a Bizottság végrehajtási 
hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályait és 
általános elveit. Az új rendelet elfogadásáig és az Unió jogalkotási tevékenysége 
megzavarásának elkerülése érdekében az átmeneti időszakban az ellenőrzést a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 



AM\805044HU.doc 19/189 PE439.135v01-00

HU

1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat* rendelkezéseivel összhangban a 
tagállamoknak kellene végezniük, amennyiben a szóban forgó rendelkezések 
összeegyeztethetők maradnak a módosított Szerződésekkel.  Az említett rendelkezésekre 
történő hivatkozásokat azonban a rendelet hatálybalépésekor az új rendelet szabályaira és 
elveire történő hivatkozásokkal kell helyettesíteni.

* HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

Módosítás 1464
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok saját területükön 
engedélyezhetik az ABA-k lakossági 
befektetőknek történő értékesítését.

1. Az Unió egyéb jogi eszközeinek sérelme 
nélkül, a tagállamok saját területükön 
engedélyezhetik az ABAK-ok számára az 
általuk kezelt ABA-k részvényeinek vagy 
befektetési jegyeinek általában a lakossági 
befektetők, vagy a lakossági befektetők 
meghatározott csoportjai számára történő 
értékesítését, függetlenül attól, hogy az 
ilyen ABA-kat hazai vagy határokon 
átnyúló értékesítés keretében 
forgalmazzák. 

A tagállamok e célból szigorúbb
követelményeket írhatnak elő az ABAK-ok 
vagy az ABA tekintetében.

Ezekben az esetekben a tagállamok a saját 
területükön kiegészítő követelményeket 
írhatnak elő a lakossági befektetők (illetve 
lakossági és hivatásos befektetők 
csoportja) számára értékesített ABA-k
működésével, szervezésével és 
értékesítésével, vagy az ilyen ABA-t kezelő
ABAK-ok tevékenységével kapcsolatban. 
A tagállamok azonban nem 
akadályozhatják az ABA lakossági 
befektetők részére történő, határon 
átnyúló értékesítését azzal, hogy a saját 
tagállamukban székhellyel rendelkező 
ABA-khoz képest szigorúbb vagy 
kiegészítő követelményeket írnak elő a 
más tagállamban székhellyel rendelkező 
ABA-k tekintetében. 

Or. en
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Indokolás

El kell ismerni, hogy bizonyos ABA-típusok – mint a befektetési társaságok – már jelenleg is 
az EU jogalkotásának hatálya alá tartoznak, beleértve a tájékoztatókról szóló és az 
átláthatóságról szóló irányelvet. A meglévő jogszabályok bizonyos jogokat biztosítanak az 
előírásaik hatálya alá tartozó ABA-k számára, többek között a határokon átnyúló értékesítés 
céljára szolgáló ABA-útlevélhez való jogot.   

Módosítás 1465
Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok saját területükön 
engedélyezhetik az ABA-k lakossági
befektetőknek történő értékesítését.

1. Az Unió egyéb jogi eszközeinek sérelme 
nélkül, a tagállamok saját területükön 
engedélyezhetik az ABAK-ok számára az 
általuk kezelt ABA-k részvényeinek vagy 
befektetési jegyeinek általában a lakossági 
befektetők, vagy a lakossági befektetők 
meghatározott csoportjai számára történő 
értékesítését, függetlenül attól, hogy az 
ilyen ABA-kat hazai vagy határon átnyúló 
értékesítés keretében forgalmazzák.

A tagállamok e célból szigorúbb
követelményeket írhatnak elő az ABAK-ok 
vagy az ABA tekintetében.

Ezekben az esetekben a tagállamok a saját 
területükön kiegészítő követelményeket 
írhatnak elő a lakossági befektetők (illeve 
lakossági és hivatásos befektetők 
csoportja) számára értékesített ABA-k 
működésével, szervezésével és 
értékesítésével, vagy az ilyen ABA-t kezelő
ABAK-ok tevékenységével kapcsolatban. 
A tagállamok azonban nem 
akadályozhatják az ABA lakossági 
befektetők részére történő, határon 
átnyúló értékesítését azzal, hogy a saját 
tagállamukban székhellyel rendelkező 
ABA-khoz képest szigorúbb vagy 
kiegészítő követelményeket írnak elő a 
más tagállamban székhellyel rendelkező 
ABA-k tekintetében.

Or. en



AM\805044HU.doc 21/189 PE439.135v01-00

HU

Indokolás

It is appropriate to acknowledge that certain types of AIF, such as investment trusts, are 
already subject to EU legislation including the Prospectus Directive and the Transparency 
Directive. The Prospectus Directive in particular, confers certain rights on those AIF which 
are subject to its requirements including the right to passport AIF for marketing purposes 
cross border. It is appropriate to allow Member States to permit the marketing of AIF to
retail investors, subject to the provision of certain additional requirements which Member 
States deem to be necessary for the purposes of providing investor protection on their 
territory. However, the AIFMD should not seek to restrict or remove such existing 
passporting rights including in respect of the marketing of these AIF to retail investors. It is 
therefore important that the requirements in the AIFMD are without prejudice to these other 
instruments of EU legislation. Where it is without prejudice to existing EU legislation, any 
additional requirements applied by Member States in respect of retail marketing should be on 
a non-discriminatory basis: that is, if an AIF established in another Member State could meet 
the requirements laid down for sale to retail investors in the first Member State, it would also 
be allowed to be sold to retail investors there.

Módosítás 1466
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok saját területükön 
engedélyezhetik az ABA-k lakossági 
befektetőknek történő értékesítését.

1. A tagállamok saját területükön 
engedélyezhetik az Unióban székhellyel 
rendelkező ABA-k lakossági 
befektetőknek történő értékesítését

Or. en

Indokolás

A lakossági befektetők védelme megkívánja a befektetési lehetőségeiknek a Közösségben 
székhellyel rendelkező ABA-kra való korlátozását. A harmadik országbeli ABA-k nem képesek 
azonos védelmet biztosítani az európai befektetők számára.
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Módosítás 1467
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok saját területükön 
engedélyezhetik az ABA-k lakossági 
befektetőknek történő értékesítését.

1. A tagállamok saját területükön 
engedélyezhetik az ABA-k lakossági 
befektetőknek történő értékesítését, 
amennyiben az egyes befektetések 
legalább 50 000 EUR értékűek.

Or. en

Indokolás

Az ABA-k forgalmazása tekintetében bevezetett küszöbértékek védelmet biztosítanak a 
lakossági befektetők („kis megtakarítók”) számára a kockázatvállalással szemben. A pénzügyi 
válság bebizonyította, hogy sok hivatásos (intézményi) befektető sem tudta beazonosítani a 
portfoliójában felmerülő kockázatokat.

Módosítás 1468
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok saját területükön 
engedélyezhetik az ABA-k lakossági 
befektetőknek történő értékesítését.

1. A tagállamok saját területükön 
engedélyezhetik az ABA-k lakossági 
befektetőknek történő értékesítését,
amennyiben az egyes befektetések 
legalább 50 000 EUR értékűek.

Or. en

Indokolás

A pénzügyi műveletek átláthatóságának szempontjából lényeges, hogy a letétkezelők maguk 
hajtsák végre a feladataikat, az elhelyezett eszközök nyomon követése céljából. Ennek 
hiányában a 20. cikk (1) bekezdésének b) pontja feleslegessé válna.
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Módosítás 1469
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok e célból szigorúbb 
követelményeket írhatnak elő az ABAK-
ok vagy az ABA tekintetében.

Az ESMA e célból iránymutatásokat 
dolgoz ki, és adott esetben szigorúbb 
követelményeket javasol az ABAK-ok 
vagy az ABA tekintetében.

Or. en

Indokolás

Az európai értékpapír-felügyeleti hatóságnak iránymutatásokat kell kidolgoznia az egyenlő 
versenyfeltételek és ezen irányelv hatékony végrehajtásának biztosítása céljából, a befektetők 
védelme és a pénzügyi stabilitás érdekében.

Módosítás 1470
Corien Wortmann-Kool

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok saját területükön nem 
engedélyezhetik az ABA lakossági 
befektetőknek történő értékesítését, ha az 
ABA 30%-ot meghaladó mértékben fektet 
be olyan ABA-kba, amelyek nem 
részesülnek az európai útlevél előnyeiből, 
kivéve, ha az Unióban székhellyel 
rendelkező és működő, zárt végű ABA-
nak a szabályozott piacra bevezetett vagy 
benyújtott engedélykérelemmel 
bevezetésre váró értékpapírjai vannak.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a tagállamok a saját területükön nem engedélyezhetik az ilyen ABA-k lakossági 
befektetők részére történő forgalmazását, az kedvezőtlen hatással jár az ilyen ABA-kba már 
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befektetett lakossági befektetők számára, mivel azok nem tudnának részt venni az ilyen ABA-k 
által végrehajtott jogosultsági részvények kibocsátásában és tőkeemelésekben.  Ez a meglévő 
uniós jogszabályok alapján összeegyeztethetetlen volna az elővételi joggal és más 
előírásokkal – mint az átláthatósági irányelv –, amelyek célja az EU valamely szabályozott 
piacára bevezetett értékpapírok kibocsátóinak részvényesei közötti tisztességes és egyenlő 
bánásmód biztosítása.

Módosítás 1471
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ABA-k lakossági befektetőknek 
történő értékesítését saját területükön 
engedélyező tagállamok az 54. cikk (1) 
bekezdésében említett időponttól számított 
egy éven belül tájékoztatják a Bizottságot 
a következőkről:

2. A 32. cikk (1) bekezdése ellenére a
tagállamok engedélyezik azon részvények 
és befektetési jegyek forgalmazását, 
amelyek a 2003/71/EK irányelvvel 
összhangban kidolgozott és közzétett 
tájékoztató alapján nyilvános kibocsátás 
alatt állnak .

a) az ABAK-ok által területükön lakossági 
befektetőknek értékesíthető ABA-típusok;
b) a tagállam által saját területén az ABA-
k lakossági befektetőknek történő 
értékesítése tekintetében előírt kiegészítő 
követelmények.
A tagállamok ezenfelül tájékoztatják a 
Bizottságot az első albekezdéssel 
összefüggő minden későbbi módosításról.

Or. en

Indokolás

A tájékoztatókról szóló irányelv célja a határokon átnyúló részvénykereskedelem lehetővé 
tétele. Ez a módosítás megerősíti, hogy az ABAK-ról szóló irányelv nem akadályozza, hogy az 
ajánlat a tájékoztatókról szóló irányelv szerint történjen.
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Módosítás 1472
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ABA-k lakossági befektetőknek 
történő értékesítését saját területükön 
engedélyező tagállamok az 54. cikk (1) 
bekezdésében említett időponttól számított 
egy éven belül tájékoztatják a Bizottságot a 
következőkről:

2. Az ABA-k lakossági befektetőknek 
történő értékesítését – amennyiben az 
egyes befektetések legalább 50 000 EUR 
értékűek – saját területükön engedélyező 
tagállamok az 54. cikk (1) bekezdésében 
említett időponttól számított egy éven belül 
tájékoztatják a Bizottságot és az ESMA-t a 
következőkről:

Or. en

Indokolás

Az ABA-k forgalmazása tekintetében bevezetett küszöbértékek védelmet biztosítanak a 
lakossági befektetők („kis megtakarítók”) számára a kockázatvállalással szemben. A pénzügyi 
válság bebizonyította, hogy sok hivatásos (intézményi) befektető sem tudta beazonosítani a 
portfoliójában felmerülő kockázatokat.

Módosítás 1473
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ABA-k lakossági befektetőknek 
történő értékesítését saját területükön 
engedélyező tagállamok az 54. cikk (1) 
bekezdésében említett időponttól számított 
egy éven belül tájékoztatják a Bizottságot a 
következőkről:

2. Az ABA-k lakossági befektetőknek 
történő értékesítését – amennyiben az 
egyes befektetések legalább 50 000 EUR 
értékűek – saját területükön engedélyező 
tagállamok az 54. cikk (1) bekezdésében 
említett időponttól számított egy éven belül 
tájékoztatják a Bizottságot és az ESMA-t a 
következőkről:

Or. en
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Indokolás

Az ABA-k forgalmazása tekintetében bevezetett küszöbértékek védelmet biztosítanak a 
lakossági befektetők („kis megtakarítók”) számára a kockázatvállalással szemben. A pénzügyi 
válság bebizonyította, hogy sok hivatásos (intézményi) befektető sem tudta beazonosítani a 
portfoliójában felmerülő kockázatokat.

Módosítás 1474
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ABA-k lakossági befektetőknek 
történő értékesítését saját területükön 
engedélyező tagállamok az 54. cikk (1) 
bekezdésében említett időponttól számított 
egy éven belül tájékoztatják a Bizottságot a 
következőkről:

2. Az ABA-k lakossági befektetőknek 
történő értékesítését saját területükön 
engedélyező tagállamok az 54. cikk (1) 
bekezdésében említett időponttól számított 
egy éven belül tájékoztatják az ESMA-t és
a Bizottságot a következőkről:

Or. en

Indokolás

Az európai értékpapír-felügyeleti hatóságnak iránymutatásokat kell kidolgoznia az egyenlő 
versenyfeltételek és ezen irányelv hatékony végrehajtásának biztosítása céljából, a befektetők 
védelme és a pénzügyi stabilitás érdekében.

Módosítás 1475
Pervenche Berès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tagállam által saját területén az ABA-k 
lakossági befektetőknek történő 
értékesítése tekintetében előírt kiegészítő 
követelmények.

b) a tagállam által saját területén az ABA-k 
lakossági befektetőknek történő 
értékesítése tekintetében előírt kiegészítő 
követelmények, az ESMA fent említett 
iránymutatásaival összhangban.

Or. en
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Indokolás

Az európai értékpapír-felügyeleti hatóságnak iránymutatásokat kell kidolgoznia az egyenlő 
versenyfeltételek és ezen irányelv hatékony végrehajtásának biztosítása céljából, a befektetők 
védelme és a pénzügyi stabilitás érdekében.

Módosítás 1476
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok ezenfelül tájékoztatják a 
Bizottságot az első albekezdéssel 
összefüggő minden későbbi módosításról.

A tagállamok ezenfelül tájékoztatják a 
Bizottságot és az ESMA-t az első 
albekezdéssel összefüggő minden későbbi 
módosításról.

Or. en

Indokolás

Az ABA-k forgalmazása tekintetében bevezetett küszöbértékek védelmet biztosítanak a 
lakossági befektetők („kis megtakarítók”) számára a kockázatvállalással szemben. A pénzügyi 
válság bebizonyította, hogy sok hivatásos (intézményi) befektető sem tudta beazonosítani a 
portfoliójában felmerülő kockázatokat.

Módosítás 1477
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok ezenfelül tájékoztatják a 
Bizottságot az első albekezdéssel 
összefüggő minden későbbi módosításról.

A tagállamok ezenfelül tájékoztatják a 
Bizottságot és az ESMA-t az első 
albekezdéssel összefüggő minden későbbi 
módosításról.

Or. en
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Indokolás

Az ABA-k forgalmazása tekintetében bevezetett küszöbértékek védelmet biztosítanak a 
lakossági befektetők („kis megtakarítók”) számára a kockázatvállalással szemben. A pénzügyi 
válság bebizonyította, hogy sok hivatásos (intézményi) befektető sem tudta beazonosítani a 
portfoliójában felmerülő kockázatokat.

Módosítás 1478
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok ezenfelül tájékoztatják a 
Bizottságot az első albekezdéssel 
összefüggő minden későbbi módosításról.

A tagállamok ezenfelül tájékoztatják az 
ESMA-t és a Bizottságot az első 
albekezdéssel összefüggő minden későbbi 
módosításról.

Or. en

Indokolás

Az európai értékpapír-felügyeleti hatóságnak iránymutatásokat kell kidolgoznia az egyenlő 
versenyfeltételek és ezen irányelv hatékony végrehajtásának biztosítása céljából, a befektetők 
védelme és a pénzügyi stabilitás érdekében.

Módosítás 1479
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 33 cikk

Más tagállamokban történő forgalmazás 
feltételei
1. Amennyiben egy engedélyezett 
ABAK valamely másik tagállamban 
kívánja hivatásos befektetőknek 
értékesíteni az általa kezelt ABAK-ok 

törölve
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befektetési jegyeit vagy részvényeit, a 
következő dokumentumokat kell 
benyújtania a székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságaihoz: 

a) bejelentő levél, amely 
tartalmazza a forgalmazni kívánt 
ABA-k megnevezését és az ABA-
k székhelye szerinti tagállamok 
megnevezését tartalmazó üzleti 
tervet;
b) az ABA-k alapszabályai 
vagy alapító okiratai;
c) az ABA leírása vagy az 
azzal kapcsolatban a befektetők 
rendelkezésére álló információk;
d) azon tagállam 
megnevezése, amelyben az általa 
kezelt valamely ABA befektetési 
jegyeit vagy részvényeit hivatásos 
befektetők részére értékesíteni 
kívánja;
e) az ABA forgalmazásával 
kapcsolatban kötött 
megállapodások, valamint adott 
esetben az érintett ABA 
befektetési jegyei vagy részvényei 
lakossági befektetők számára 
történő értékesítésének kizárása 
érdekében tett intézkedésekkel 
kapcsolatos információk. 

2. A székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságai legkésőbb a hiánytalan 
dokumentáció kézhezvételét követő tíz 
munkanapon belül továbbítják az (1) 
bekezdésben említett hiánytalan 
dokumentációt azon tagállam illetékes 
hatóságainak, amelyben az ABA-t 
forgalmazni kívánják. Ehhez csatolják a 
szóban forgó ABAK engedélyezéséről 
szóló tanúsítványt.
3. A dokumentáció továbbítását 
követően a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságai késedelem nélkül 
értesítik az ABAK-ot a továbbítás tényéről. 
Az ABAK ezen értesítés időpontjától 
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kezdődően kezdheti meg az ABA 
forgalmazását a fogadó tagállamban.
4. Az (1) bekezdés e) pontjában 
említett megállapodások a fogadó 
tagállam jogszabályainak és 
felügyeletének hatálya alá tartoznak.
5. A tagállamok biztosítják az (1) 
bekezdésben említett bejelentő levél és 
tanúsítvány valamely, a nemzetközi 
pénzügyek terén szokványos nyelven 
történő továbbítását.
A tagállamok biztosítják a (2) bekezdésben 
említett dokumentumok elektronikus úton 
történő továbbításának, illetve 
benyújtásának az illetékes hatóságok 
általi elfogadását.
6. A (2) bekezdésnek megfelelően 
közölt adatok bármelyikének változása 
esetén az ABAK legalább egy hónappal a 
változás hatályba lépése előtt írásbeli 
értesítést küld a változásról a székhelye 
szerinti tagállam illetékes hatóságainak.
A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai késedelem nélkül tájékoztatják 
a fogadó tagállam illetékes hatóságait az 
ilyen változásokról.
7. A 49. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően a 
Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el az alábbiak meghatározására:

a) a bejelentő levél szabványos 
mintájának formája és tartalma; 
b) a tanúsítvány szabványos 
mintájának formája és tartalma.

8. Az ABAK-ok csak az 54. cikk (1) 
bekezdésének második albekezdésében 
említett időponttól kezdve értékesíthetik 
egy harmadik országban székhellyel 
rendelkező ABA részvényeit vagy 
befektetési jegyeit olyan hivatásos 
befektetők számára, amelyeknek székhelye 
az ABAK székhely szerinti tagállamától 
eltérő tagállamban van.
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Or. en

Módosítás 1480
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amennyiben egy engedélyezett ABAK 
valamely másik tagállamban kívánja 
hivatásos befektetőknek értékesíteni az 
általa kezelt ABA befektetési jegyeit vagy 
részvényeit, a következő dokumentumokat 
kell benyújtania a székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságaihoz: 

Amennyiben egy engedélyezett ABAK 
valamely másik tagállamban kívánja 
hivatásos befektetőknek értékesíteni az 
általa kezelt, az Unióban székhellyel 
rendelkező ABA befektetési jegyeit vagy 
részvényeit, a következő dokumentumokat 
kell benyújtania a székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságaihoz: 

Or. en

Módosítás 1481
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amennyiben egy engedélyezett ABAK
valamely másik tagállamban kívánja
hivatásos befektetőknek értékesíteni az 
általa kezelt ABAK-ok befektetési jegyeit 
vagy részvényeit, a következő 
dokumentumokat kell benyújtania a 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságaihoz: 

1. Amennyiben az ESMA által 
engedélyezett ABA-t valamely tagállamban 
hivatásos befektetőknek értékesítenek, a 
következő dokumentumokat kell 
benyújtania az ESMA-hoz: 

Or. en
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Indokolás

Az európai útlevelet az ESMA adja meg és kezeli.

Módosítás 1482
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) azon tagállam megnevezése, amelyben 
az általa kezelt valamely ABA befektetési 
jegyeit vagy részvényeit hivatásos 
befektetők részére értékesíteni kívánja;

d) azon tagállam megnevezése, amelyben 
az ABA-t hivatásos befektetők részére 
értékesítik;

Or. en

Indokolás

Az európai útlevelet az ESMA adja meg és kezeli.

Módosítás 1483
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az ABA forgalmazásával kapcsolatban 
kötött megállapodások, valamint adott 
esetben az érintett ABA befektetési jegyei 
vagy részvényei lakossági befektetők 
számára történő értékesítésének kizárása 
érdekében tett intézkedésekkel kapcsolatos 
információk. 

törölve

Or. en

Indokolás

A 32. cikk lehetőséget nyújt a tagállamoknak arra, hogy engedélyezzék az ABA-k lakossági 
befektetők számára történő értékesítését. Azt is engedélyezni kellene a lakossági befektetők 
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számára, hogy bármely uniós tagállamban befektethessenek. Ezenkívül az ABA-
befektetésekkel rendelkező lakossági befektetőknek az új szabályozási keret létrehozása előtt, 
az ABAK-irányelv hatálybalépése után is képesnek kell lenniük az üzleti tevékenységük 
folytatására. A 33. cikk (1) bekezdésének e) pontja megakadályozza az ABA-k más 
tagállamban történő forgalmazását a lakossági befektetők számára, illetve azok határokon 
átnyúló befektetéseit az egységes európai piacon. 

Módosítás 1484
Wolf Klinz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fogadó tagállam illetékes hatóságai nem 
kérhetnek az e cikkben felsoroltaktól 
eltérő, kiegészítő dokumentumokat vagy 
információt.

Or. en

Módosítás 1485
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai legkésőbb a hiánytalan 
dokumentáció kézhezvételét követő tíz 
munkanapon belül továbbítják az (1) 
bekezdésben említett hiánytalan 
dokumentációt azon tagállam illetékes 
hatóságainak, amelyben az ABA-t 
forgalmazni kívánják. Ehhez csatolják a 
szóban forgó ABAK engedélyezéséről 
szóló tanúsítványt.

2. Az ESMA legkésőbb a hiánytalan 
dokumentáció kézhezvételét követő tíz 
munkanapon belül továbbítja az (1) 
bekezdésben említett hiánytalan 
dokumentációt azon tagállam illetékes 
hatóságainak, amelyben az ABA-t 
forgalmazni kívánják. Ehhez csatolja a 
szóban forgó ABA engedélyezéséről szóló 
tanúsítványt.

Or. en
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Indokolás

Az európai útlevelet az ESMA adja meg és kezeli.

Módosítás 1486
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai legkésőbb a hiánytalan 
dokumentáció kézhezvételét követő tíz
munkanapon belül továbbítják az (1) 
bekezdésben említett hiánytalan 
dokumentációt azon tagállam illetékes 
hatóságainak, amelyben az ABA-t 
forgalmazni kívánják. Ehhez csatolják a 
szóban forgó ABAK engedélyezéséről 
szóló tanúsítványt.

2. A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai legkésőbb a hiánytalan 
dokumentáció kézhezvételét követő húsz
munkanapon belül továbbítják az (1) 
bekezdésben említett hiánytalan 
dokumentációt azon tagállam illetékes 
hatóságainak, amelyben az ABA-t 
forgalmazni kívánják. Ehhez csatolják a 
szóban forgó ABAK engedélyezéséről 
szóló tanúsítványt. Az 5. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott eljárást kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 1487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A dokumentáció továbbítását követően a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai késedelem nélkül értesítik az 
ABAK-ot a továbbítás tényéről. Az ABAK 
ezen értesítés időpontjától kezdődően 
kezdheti meg az ABA forgalmazását a 
fogadó tagállamban.

3. A dokumentáció továbbítását követően a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai késedelem nélkül értesítik az 
ABAK-ot a továbbítás tényéről. A 
dokumentáció továbbítását követő 
legfeljebb húsz munkanappal, és a fogadó 
tagállam illetékes hatóságaitól érkezett 
kifogások mérlegelését követően a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai tájékoztatják az ABAK-ot arról, 
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hogy megkezdheti-e az (1) bekezdés 
alapján benyújtott értesítésben 
meghatározott forgalmazást.

Or. en

Módosítás 1488
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A (2) bekezdésnek megfelelően közölt 
adatok bármelyikének változása esetén az 
ABAK legalább egy hónappal a változás 
hatályba lépése előtt írásbeli értesítést küld 
a változásról a székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak.

6. A (2) bekezdésnek megfelelően közölt 
adatok bármelyikének változása esetén az 
ABAK azonnal írásbeli értesítést küld a 
változásról a székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak.

Or. en

Módosítás 1489
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A 49. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően a Bizottság 
végrehajtási intézkedéseket fogad el az 
alábbiak meghatározására:

7. A Bizottság a 49a., a 49b. és 49c. cikk 
rendelkezéseivel összhangban
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján
intézkedéseket fogad el az alábbiak 
meghatározására:

a) a bejelentő levél szabványos mintájának 
formája és tartalma; 

a) a bejelentő levél szabványos mintájának 
formája és tartalma;

b) a tanúsítvány szabványos mintájának 
formája és tartalma.

b) a tanúsítvány szabványos mintájának 
formája és tartalma.

A Bizottság gondoskodik az ilyen jogi 
aktusoknak az ezen irányelv 
hatálybalépését követő, lehető 
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leghamarabb történő végrehajtásáról. 

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 1490
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai legkésőbb a hiánytalan 
dokumentáció kézhezvételét követő tíz 
munkanapon belül továbbítják a (2), 
valamint adott esetben a (3) bekezdésben 
említett hiánytalan dokumentációt azon 
tagállam illetékes hatóságainak, amelyben 
a kezelési szolgáltatásokat nyújtani 
kívánják, valamint az arról szóló 
tanúsítványt, hogy a szóban forgó ABAK-
ot engedélyezték. A továbbításról azonnal 
értesítik az ABAK-ot.

4. A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai legkésőbb a hiánytalan 
dokumentáció kézhezvételét követő két 
hónapon belül továbbítják a (2), valamint 
adott esetben a (3) bekezdésben említett 
hiánytalan dokumentációt azon tagállam 
illetékes hatóságainak, amelyben a kezelési 
szolgáltatásokat nyújtani kívánják, 
valamint az arról szóló tanúsítványt, hogy a 
szóban forgó ABAK-ot engedélyezték. A 
továbbításról azonnal értesítik az ABAK-
ot. 

Or. en

Indokolás

 Az illetékes hatóságoknak az engedély megadásához elengedő időre van szükségük.

Módosítás 1491
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai legkésőbb a hiánytalan 

4. A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai legkésőbb a hiánytalan 
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dokumentáció kézhezvételét követő tíz 
munkanapon belül továbbítják a (2), 
valamint adott esetben a (3) bekezdésben 
említett hiánytalan dokumentációt azon 
tagállam illetékes hatóságainak, amelyben 
a kezelési szolgáltatásokat nyújtani 
kívánják, valamint az arról szóló 
tanúsítványt, hogy a szóban forgó ABAK-
ot engedélyezték. A továbbításról azonnal 
értesítik az ABAK-ot.

dokumentáció kézhezvételét követő két 
hónapon belül továbbítják a (2), valamint 
adott esetben a (3) bekezdésben említett 
hiánytalan dokumentációt azon tagállam 
illetékes hatóságainak, amelyben a kezelési 
szolgáltatásokat nyújtani kívánják, 
valamint az arról szóló tanúsítványt, hogy a 
szóban forgó ABAK-ot engedélyezték. A 
továbbításról azonnal értesítik az ABAK-
ot. Az 5. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott eljárást kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 1492
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai legkésőbb a hiánytalan 
dokumentáció kézhezvételét követő tíz 
munkanapon belül továbbítják a (2), 
valamint adott esetben a (3) bekezdésben 
említett hiánytalan dokumentációt azon 
tagállam illetékes hatóságainak, amelyben 
a kezelési szolgáltatásokat nyújtani 
kívánják, valamint az arról szóló 
tanúsítványt, hogy a szóban forgó ABAK-
ot engedélyezték. A továbbításról azonnal 
értesítik az ABAK-ot.

4. A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai legkésőbb a hiánytalan 
dokumentáció kézhezvételét követő tíz 
munkanapon belül továbbítják a (2), 
valamint adott esetben a (3) bekezdésben 
említett hiánytalan dokumentációt az 
ESMA-nak és azon tagállam illetékes 
hatóságainak, amelyben a kezelési 
szolgáltatásokat nyújtani kívánják, 
valamint az arról szóló tanúsítványt, hogy a 
szóban forgó ABAK-ot engedélyezték. A 
továbbításról azonnal értesítik az ABAK-
ot.

Or. en

Indokolás

Mivel az ESMA a legmagasabb szintű felügyeleti szerv, ezért felügyeleti és statisztikai célból 
tájékoztatni kell az ABAK-ok más tagállamokban végzett kezelési tevékenységeiről.
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Módosítás 1493
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK a továbbításról szóló értesítés 
kézhezvételét követően megkezdheti a
szolgáltatások nyújtását a fogadó 
tagállamban.

A dokumentáció továbbítását követő 
legfeljebb húsz munkanappal, és a fogadó 
tagállam illetékes hatóságaitól érkezett 
kifogások mérlegelését követően a 
székhely s z e r in t i  tagállam illetékes 
hatóságai tájékoztatják az ABAK-ot arról, 
hogy megkezdheti-e szolgáltatások 
nyújtását a fogadó tagállamban.

Or. en

Módosítás 1494
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A (2), valamint adott esetben a (3) 
bekezdésnek megfelelően közölt adatok 
bármelyikének változása esetén az ABAK 
legalább egy hónappal a változás hatályba 
lépése előtt írásbeli értesítést küld a 
változásról a székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak.

A (2), valamint adott esetben a (3) 
bekezdésnek megfelelően közölt adatok 
bármelyikének változása esetén az ABAK 
azonnal írásbeli értesítést küld a 
változásról a székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak.

Or. en
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Módosítás 1495
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai tájékoztatják a fogadó tagállam 
illetékes hatóságait az ilyen változásokról.

A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai tájékoztatják az ESMA-t és a 
fogadó tagállam illetékes hatóságait az 
ilyen változásokról.

Or. en

Indokolás

Mivel az ESMA a legmagasabb szintű felügyeleti szerv, ezért felügyeleti és statisztikai célból 
tájékoztatni kell az ABAK-ok más tagállamokban végzett kezelési tevékenységeiről.

Módosítás 1496
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az ABAK székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságai felelnek az ABAK 
rendszerei és szervezete megfelelőségének 
felügyeletéért annak érdekében, hogy az 
ABAK megfeleljen az általa kezelt 
valamennyi ABA alapítására és 
működésére vonatkozó kötelezettségeknek 
és szabályoknak.
A kezelési szolgáltatások helye szerinti 
tagállam illetékes hatóságai felelnek az 
ABAK az említett tagállam azon 
szabályainak való megfelelőségének 
felügyeletéért, amelyek az ABA 
alapítására és működésére vonatkoznak, 
beleértve az értékesítésre vonatkozó 
szabályokat is.
Bármilyen hatáskörükbe tartozó szabály 
megsértésének orvoslása érdekében a 
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kezelési szolgáltatások helye szerinti 
tagállam illetékes hatóságai képesek 
lesznek az ABAK székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságaival folytatott 
együttműködésre. Szükség esetén végső 
megoldásként – és az ABAK székhelye 
szerinti illetékes hatóságok tájékoztatását 
követően – a kezelési szolgáltatások helye 
szerinti tagállamok illetékes hatóságai 
közvetlenül intézkedést hozhatnak az 
ABAK-kal szemben.

Or. en

Módosítás 1497
Wolf Klinz, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35 cikk
Harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABA-k Közösség területén 
történő forgalmazásának feltételei

törölve

Az ABAK egy harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA részvényeit 
vagy befektetési jegyeit csak akkor 
forgalmazhatja egy tagállami székhellyel 
rendelkező hivatásos befektetőknek, ha a 
harmadik ország az adott tagállammal 
olyan megállapodást kötött, amely teljes 
mértékben megfelel az OECD adóügyi 
modellegyezményének 26. cikkében 
meghatározott normáknak és biztosítja az 
adóügyi információk tényleges cseréjét.
Amennyiben valamely ABAK harmadik 
országban székhellyel rendelkező ABA 
részvényeit vagy befektetési jegyeit 
forgalmazza, a székhely szerinti tagállam 
szükség esetén meghosszabbíthatja a 31. 
cikk (3) bekezdésében említett időtartamot 
annak ellenőrzése érdekében, hogy 
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teljesülnek-e ezen irányelv feltételei.
Mielőtt valamely harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA részvényeinek 
vagy befektetési jegyeinek forgalmazását 
az ABAK részére engedélyezné, a székhely 
szerinti tagállam különös figyelmet fordít 
az ABAK által adott esetben a 38. cikkel 
összhangban tett intézkedésekre.

Or. en

Módosítás 1498
Marta Andreasen

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35 cikk
Harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABA-k Közösség területén 
történő forgalmazásának feltételei

törölve

Az ABAK egy harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA részvényeit 
vagy befektetési jegyeit csak akkor 
forgalmazhatja egy tagállami székhellyel 
rendelkező hivatásos befektetőknek, ha a 
harmadik ország az adott tagállammal 
olyan megállapodást kötött, amely teljes 
mértékben megfelel az OECD adóügyi 
modellegyezményének 26. cikkében 
meghatározott normáknak és biztosítja az 
adóügyi információk tényleges cseréjét.
Amennyiben valamely ABAK harmadik 
országban székhellyel rendelkező ABA 
részvényeit vagy befektetési jegyeit 
forgalmazza, a székhely szerinti tagállam 
szükség esetén meghosszabbíthatja a 31. 
cikk (3) bekezdésében említett időtartamot 
annak ellenőrzése érdekében, hogy 
teljesülnek-e ezen irányelv feltételei.
Mielőtt valamely harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA részvényeinek 



PE439.135v01-00 42/189 AM\805044HU.doc

HU

vagy befektetési jegyeinek forgalmazását 
az ABAK részére engedélyezné, a székhely 
szerinti tagállam különös figyelmet fordít 
az ABAK által adott esetben a 38. cikkel 
összhangban tett intézkedésekre.

Or. en

Indokolás

A harmadik országból származó alapokra, illetve alapok harmadik országokban történő 
forgalmazására vonatkozóan alkalmazott kiegészítő szabályozás, vagy további költségek 
kiszabása protekcionista lépés, amely azzal a kockázattal jár, hogy a szóban forgó országok 
büntető intézkedéseket hoznak. Ez komolyan korlátozza a hivatásos európai befektetők körét 
is. Nem várt, további következmény lehet a tőkének Európából a nagyobb megtérülést hozó 
régiókba valók kimenekítése.

Módosítás 1499
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABA-k Közösség területén 
történő forgalmazásának feltételei

Az ABA székhelye szerinti harmadik 
országba történő befektetés feltételei

Or. en

Indokolás

Annak elkerülésére, hogy a befektetők megkerüljék az irányelv rendelkezéseit, a befektetési 
lehetőségek megfelelő korlátozására van szükség.

Módosítás 1500
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK egy harmadik országban A 4. cikk ellenére a tagállamok 
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székhellyel rendelkező ABA részvényeit 
vagy befektetési jegyeit csak akkor 
forgalmazhatja egy tagállami székhellyel 
rendelkező hivatásos befektetőknek, ha a 
harmadik ország az adott tagállammal 
olyan megállapodást kötött, amely teljes 
mértékben megfelel az OECD adóügyi 
modellegyezményének 26. cikkében 
meghatározott normáknak és biztosítja az 
adóügyi információk tényleges cseréjét.

engedélyezhetik a harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABAK számára, 
hogy –joghatósági területén – egy 
harmadik országban székhellyel rendelkező 
ABA részvényeit vagy befektetési jegyeit 
hivatásos befektetőknek forgalmazza, 
amennyiben:

Amennyiben valamely ABAK harmadik 
országban székhellyel rendelkező ABA 
részvényeit vagy befektetési jegyeit 
forgalmazza, a székhely szerinti tagállam 
szükség esetén meghosszabbíthatja a 31. 
cikk (3) bekezdésében említett időtartamot 
annak ellenőrzése érdekében, hogy 
teljesülnek-e ezen irányelv feltételei.

a) az ABA-t kezelő ABAK székhelye
valamely tagállamban van, és a 4. cikk 
értelmében engedélyezett; vagy 

Mielőtt valamely harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA részvényeinek 
vagy befektetési jegyeinek forgalmazását 
az ABAK részére engedélyezné, a székhely 
szerinti tagállam különös figyelmet fordít 
az ABAK által adott esetben a 38. cikkel 
összhangban tett intézkedésekre.

b) az ABA vagy ABAK székhelye szerinti 
harmadik ország az IOSCO-val, vagy 
fedezeti alap felügyeletére vonatkozó 
hasonló szabályokkal összhangban álló 
jogszabályokat hajtott végre; vagy

c) az ABAK székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatósága, illetve az ABA vagy az 
ABAK székhelye szerinti harmadik ország 
felügyeleti hatósága(i) között megfelelő 
együttműködési megállapodás van 
érvényben.

Or. en

Indokolás

A mai pénzügyi piacok világszerte összekapcsolódnak, ami lehetőségeket teremt a 
növekedésre és a fejlődésre; nekünk biztosítanunk kell Európában az életképes pénzügyi 
piacokat. Ez a módosítás lehetővé teszi jelenleg a harmadik országokban folytatott megfelelő 
befektetési gyakorlatok folytatását, valamint az EU vagyonkezelői és hivatásos befektetői 
(beleértve a nyugdíjalapokat is) számára érdekes lehetőségeket nyújt. Ugyanakkor megerősíti 
a lényeges követelmények teljesítését előíró szabályozási keret meglétét.
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Módosítás 1501
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK egy harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA részvényeit 
vagy befektetési jegyeit csak akkor 
forgalmazhatja egy tagállami székhellyel 
rendelkező hivatásos befektetőknek, ha a 
harmadik ország az adott tagállammal 
olyan megállapodást kötött, amely teljes 
mértékben megfelel az OECD adóügyi 
modellegyezményének 26. cikkében 
meghatározott normáknak és biztosítja az 
adóügyi információk tényleges cseréjét.

1. A tagállamok ezen irányelvvel 
összhangban engedélyezhetik a harmadik 
országokban székhellyel rendelkező 
ABAK-ok számára valamely ABA 
befektetési jegyeinek vagy részvényeinek 
hivatásos befektetők részére történő, ezen 
irányelv feltételeinek megfelelő 
értékesítését az Unió területén, feltéve, ha:

Amennyiben valamely ABAK harmadik 
országban székhellyel rendelkező ABA 
részvényeit vagy befektetési jegyeit 
forgalmazza, a székhely szerinti tagállam 
szükség esetén meghosszabbíthatja a 31. 
cikk (3) bekezdésében említett időtartamot 
annak ellenőrzése érdekében, hogy 
teljesülnek-e ezen irányelv feltételei.

a) a harmadik ország tekintetében a (3) 
bekezdés a) pontjával összhangban olyan 
határozat született, amely megállapítja, 
hogy annak a prudenciális szabályozással 
és a folyamatos felügyelettel kapcsolatos 
jogszabályai egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel, és azokat ténylegesen 
végre is hajtják;

Mielőtt valamely harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA részvényeinek 
vagy befektetési jegyeinek forgalmazását 
az ABAK részére engedélyezné, a székhely 
szerinti tagállam különös figyelmet fordít 
az ABAK által adott esetben a 38. cikkel 
összhangban tett intézkedésekre.

b) a harmadik ország tekintetében a (3) 
bekezdés b) pontjával összhangban olyan 
határozat született, amely megállapítja, 
hogy az adott harmadik ország tényleges, 
az Unió által az abban az országban 
székhellyel rendelkező ABAK-oknak 
biztosított hozzáféréssel azonos mértékű 
hozzáférést biztosít saját piacaihoz az 
Unióban székhellyel rendelkező ABAK-
oknak;
c) az ABAK benyújtja az 5. és 31. cikkben 
említett információkat azon tagállam 
illetékes hatóságainak, amelyben 
engedélyezését kéri;
d) együttműködési megállapodás jött létre 
az adott tagállam illetékes hatósága és az 
ABAK felügyeleti szerve között, amely 
biztosítja az azon hatások nyomon 
követése szempontjából fontos 
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információk tényleges cseréjét, amelyek az 
ABAK tevékenységei következtében 
érinthetik a rendszerszintű fontossággal 
bíró pénzügyi intézmények stabilitását, 
valamint az ABAK tevékenysége által 
érintett piacok rendes működését;
e) a harmadik ország az 
engedélykérelemmel érintett tagállammal 
olyan megállapodást kötött, amely teljes 
mértékben megfelel az OECD adóügyi 
modellegyezményének 26. cikkében 
meghatározott normáknak és biztosítja az 
adóügyi információk tényleges cseréjét.
2. A Bizottság az ESMA-val folytatott 
konzultációt követően, a 49a., 49b. és 49c. 
cikk rendelkezéseivel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el az alábbiak meghatározására:
a) a harmadik országok prudenciális 
szabályozásra és folyamatos felügyeletre 
vonatkozó jogszabályainak 
egyenértékűségével és tényleges 
végrehajtásával kapcsolatos általános 
egyenértékűségi kritériumok a III., IV. és 
V. fejezetben meghatározott 
követelmények alapján;
b) az annak értékeléséhez szükséges 
általános kritériumok, hogy egyes 
harmadik országok tényleges, a Közösség 
által a harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak biztosított 
hozzáféréssel azonos mértékű hozzáférést 
biztosítanak-e saját piacaikhoz a 
Közösségben székhellyel rendelkező 
ABAK-oknak.
3. A (2) bekezdésben említett kritériumok 
alapján a Bizottság a 49. cikk (2) 
bekezdésében említett szabályozási 
eljárással összhangban végrehajtási 
intézkedéseket fogad el, amelyek 
megállapítják, hogy: 
a) valamely harmadik országnak az 
ABAK-ok prudenciális szabályozásával és 
folyamatos felügyeletével kapcsolatos 
jogszabályai egyenértékűek ezen irányelv 
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rendelkezéseivel, és azokat ténylegesen 
végrehajtják;
b) valamely harmadik ország tényleges, az 
Unió által az adott harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABAK-oknak 
biztosított hozzáféréssel legalább azonos 
mértékű hozzáférést biztosít saját 
piacaihoz a Közösségben székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak.

Or. en

Indokolás

The equivalence regime initially foreseen for the authorisation of AIFM established in third 
countries should apply to the marketing in the Community and by AIFM registered and 
authorised in the EU of AIF domiciled in third countries.

According to Article 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union, rules and 
general principles concerning mechanisms for the control by Member States of the 
Commission’s exercise of its implementing powers shall be laid down in advance by a 
regulation adopted in accordance with the ordinary legislative procedure. Pending the 
adoption of that new regulation and in order to avoid any disruption in the Union's legislative 
action during the interim period, control by Member States should be carried out in 
accordance with the provisions of Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying 
down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission*, 
insofar as those provisions remain compatible with the amended Treaties. References to those 
provisions should nevertheless be replaced with refereneces to the rules and principles set out 
in the new regulation as soon as that regulation enters into force.

* OJ L 184, 17.7.1999, p. 23

Módosítás 1502
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK egy harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA részvényeit 
vagy befektetési jegyeit csak akkor 
forgalmazhatja egy tagállami székhellyel 
rendelkező hivatásos befektetőknek, ha a 
harmadik ország az adott tagállammal
olyan megállapodást kötött, amely teljes 

Az ABAK egy harmadik országban akkor 
forgalmazhatja egy ABA részvényeit vagy 
befektetési jegyeit tagállami székhellyel 
rendelkező hivatásos befektetőknek, ha a 
harmadik ország az ABAK székhely 
szerinti tagállamával olyan megállapodást 
kötött, amely teljes mértékben megfelel az 
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mértékben megfelel az OECD adóügyi 
modellegyezményének 26. cikkében 
meghatározott normáknak és biztosítja az 
adóügyi információk tényleges cseréjét.

OECD adóügyi modellegyezményének 26. 
cikkében meghatározott normáknak és 
biztosítja az adóügyi információk tényleges 
cseréjét.

Amennyiben valamely ABAK harmadik 
országban székhellyel rendelkező ABA 
részvényeit vagy befektetési jegyeit 
forgalmazza, a székhely szerinti tagállam 
szükség esetén meghosszabbíthatja a 31. 
cikk (3) bekezdésében említett időtartamot 
annak ellenőrzése érdekében, hogy 
teljesülnek-e ezen irányelv feltételei.
Mielőtt valamely harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA részvényeinek 
vagy befektetési jegyeinek forgalmazását 
az ABAK részére engedélyezné, a székhely 
szerinti tagállam különös figyelmet fordít 
az ABAK által adott esetben a 38. cikkel 
összhangban tett intézkedésekre.

Or. en

Indokolás

Az ABAK az irányelv rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az ABA székhelyétől függetlenül.

Módosítás 1503
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK egy harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA részvényeit 
vagy befektetési jegyeit csak akkor 
forgalmazhatja egy tagállami székhellyel 
rendelkező hivatásos befektetőknek, ha a 
harmadik ország az adott tagállammal 
olyan megállapodást kötött, amely teljes 
mértékben megfelel az OECD adóügyi 
modellegyezményének 26. cikkében 
meghatározott normáknak és biztosítja az 
adóügyi információk tényleges cseréjét.

A 2009/65/EK irányelvvel összhangban 
engedélyezett ÁÉKBV befektetési 
társaságok, a 2006/48/EK irányelv hatálya 
alá tartozó hitelintézetek, a 2003/41/EK
irányelv hatálya alá tartozó intézmények, 
valamint a 73/239/EGK, a 2002/83/EK 
irányelv és a 2005/68/EK irányelv hatálya 
alá tartozó intézmények nem 
rendelkezhetnek közvetve vagy közvetlenül 
olyan ABA részvényeivel vagy befektetési 
jegyeivel, amelyet az Unióban nem 
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engedélyeztek.
Amennyiben valamely ABAK harmadik 
országban székhellyel rendelkező ABA 
részvényeit vagy befektetési jegyeit 
forgalmazza, a székhely szerinti tagállam 
szükség esetén meghosszabbíthatja a 31. 
cikk (3) bekezdésében említett időtartamot 
annak ellenőrzése érdekében, hogy 
teljesülnek-e ezen irányelv feltételei.
Mielőtt valamely harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA részvényeinek 
vagy befektetési jegyeinek forgalmazását 
az ABAK részére engedélyezné, a székhely 
szerinti tagállam különös figyelmet fordít 
az ABAK által adott esetben a 38. cikkel 
összhangban tett intézkedésekre.

Or. en

Indokolás

Annak elkerülésére, hogy a befektetők megkerüljék az irányelv rendelkezéseit, a befektetési 
lehetőségek megfelelő korlátozására van szükség.

Módosítás 1504
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK egy harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA részvényeit 
vagy befektetési jegyeit csak akkor 
forgalmazhatja egy tagállami székhellyel 
rendelkező hivatásos befektetőknek, ha a 
harmadik ország az adott tagállammal 
olyan megállapodást kötött, amely teljes 
mértékben megfelel az OECD adóügyi 
modellegyezményének 26. cikkében 
meghatározott normáknak és biztosítja az 
adóügyi információk tényleges cseréjét.

törölve

Or. en
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Indokolás

Harmadik országban székhellyel rendelkező ABA-kat pusztán ebből az okból nem érheti 
hátrányos megkülönböztetés. Az ugyanis protekcionista intézkedés lenne.

Módosítás 1505
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK egy harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA részvényeit 
vagy befektetési jegyeit csak akkor 
forgalmazhatja egy tagállami székhellyel 
rendelkező hivatásos befektetőknek, ha a 
harmadik ország az adott tagállammal 
olyan megállapodást kötött, amely teljes 
mértékben megfelel az OECD adóügyi 
modellegyezményének 26. cikkében 
meghatározott normáknak és biztosítja az 
adóügyi információk tényleges cseréjét.

A tagállamok a saját területükön lehetővé 
tehetik az ABAK számára, hogy egy 
harmadik országban székhellyel rendelkező 
ABA részvényeit vagy befektetési jegyeit 
forgalmazza, amennyiben az ABAK 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságai és a harmadik ország 
felügyeleti szerve között megfelelő 
együttműködési megállapodás áll fenn.

Or. en

Indokolás

Az adóügyi információcsere nem lényeges az irányelv kifejezett célja szempontjából – amely 
az ABAK-ok engedélyezésére és felügyeletére irányadó egységes megközelítés előírása a 
vonatkozó kockázatok és az azok által a közösségi befektetőkre és piacokra gyakorolt hatások 
tekintetében ((2) preambulumbekezdés). Ehelyett javasoltak a megfelelő együttműködési 
megállapodások.

Módosítás 1506
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK egy harmadik országban
székhellyel rendelkező ABA részvényeit 

A tagállamok a saját területükön lehetővé 
tehetik az ABAK számára, hogy egy 
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vagy befektetési jegyeit csak akkor 
forgalmazhatja egy tagállami székhellyel 
rendelkező hivatásos befektetőknek, ha a 
harmadik ország az adott tagállammal 
olyan megállapodást kötött, amely teljes 
mértékben megfelel az OECD adóügyi 
modellegyezményének 26. cikkében 
meghatározott normáknak és biztosítja az 
adóügyi információk tényleges cseréjét.

harmadik országban székhellyel rendelkező 
ABA részvényeit vagy befektetési jegyeit 
forgalmazza, amennyiben az ABAK 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságai és a harmadik ország 
felügyeleti szerve között megfelelő 
együttműködési megállapodás áll fenn.

Or. en

Indokolás

A megítélések szerint az adóügyi információcsere nem lényeges az irányelv kifejezett célja 
szempontjából. Fontos lehetővé tenni a zártkörű kibocsátásra vonatkozó nemzeti rendszerek 
egyidejű meglétét, hogy az EU piacaira káros protekcionista intézkedéseket csökkentsék. 
Megfelelő együttműködési megállapodásokat kell előirányozni.

Módosítás 1507
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK egy harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA részvényeit 
vagy befektetési jegyeit csak akkor 
forgalmazhatja egy tagállami székhellyel 
rendelkező hivatásos befektetőknek, ha a 
harmadik ország az adott tagállammal 
olyan megállapodást kötött, amely teljes 
mértékben megfelel az OECD adóügyi 
modellegyezményének 26. cikkében 
meghatározott normáknak és biztosítja az 
adóügyi információk tényleges cseréjét.

Az ABAK egy harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA részvényeit 
vagy befektetési jegyeit csak akkor 
forgalmazhatja egy tagállami székhellyel 
rendelkező hivatásos befektetőknek, ha a 
harmadik ország a Bizottság által az összes 
tagállam nevében aláírt többoldalú 
megállapodást kötött, amely előírja: 

a) az adóügyi információk tényleges 
cseréjét az OECD adóügyi 
modellegyezményének 26. cikke alapján, 
és
b) tényleges információcserét az illetékes 
hatóságokkal az 5. cikkben, valamint a 
IV. és az V. fejezetben meghatározott 
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információk tekintetében.

Or. en

Indokolás

A harmadik országban székhellyel rendelkező ABA-k EU-ban történő forgalmazása a 
Bizottság által a tagállamok nevében aláírt („kiterjesztés elve”), tényleges együttműködési 
megállapodáshoz (általános információcsere és adóügyi együttműködés) kötött.

Módosítás 1508
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK egy harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA részvényeit 
vagy befektetési jegyeit csak akkor 
forgalmazhatja egy tagállami székhellyel 
rendelkező hivatásos befektetőknek, ha a 
harmadik ország az adott tagállammal 
olyan megállapodást kötött, amely teljes 
mértékben megfelel az OECD adóügyi 
modellegyezményének 26. cikkében 
meghatározott normáknak és biztosítja az 
adóügyi információk tényleges cseréjét.

A tagállamok a saját területükön lehetővé 
tehetik az ABAK számára, hogy egy 
harmadik országban székhellyel 
rendelkező ABA részvényeit vagy 
befektetési jegyeit forgalmazza,
amennyiben az ABAK székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságai és a 
harmadik ország felügyeleti szerve között 
megfelelő együttműködési megállapodás 
áll fenn. A harmadik országoknak 
megfelelő jogszabályokkal kell 
rendelkezniük a lehetséges adóelkerülés 
és pénzmosás ellen.

Or. en

Módosítás 1509
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK egy harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA részvényeit 
vagy befektetési jegyeit csak akkor 
forgalmazhatja egy tagállami székhellyel 

Az ABAK egy harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA részvényeit 
vagy befektetési jegyeit csak akkor 
forgalmazhatja egy tagállami székhellyel 
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rendelkező hivatásos befektetőknek, ha a 
harmadik ország az adott tagállammal 
olyan megállapodást kötött, amely teljes 
mértékben megfelel az OECD adóügyi 
modellegyezményének 26. cikkében 
meghatározott normáknak és biztosítja az 
adóügyi információk tényleges cseréjét.

rendelkező hivatásos befektetőknek, ha a 
harmadik ország szerepel az OECD azon 
listáján, amely a nemzetközileg elfogadott 
adójogszabályokat lényegében végrehajtó 
országokat sorolja fel.

Or. en

Indokolás

Az a követelmény, amely szerint egy harmadik országbeli ABA székhely szerinti országának 
információcsere-egyezménnyel kell rendelkeznie minden olyan uniós tagállammal, 
amelyekben az alapot forgalmazni kívánják, szükségtelenül terhelő és valószínűleg jelentős 
gyakorlati korlátozást jelent a tagállamok számára abban, hogy a saját területükön a zártkörű 
kibocsátásra vonatkozó nemzeti rendszerek alóli mentességek alapján engedélyezzék az ilyen 
ABA-k forgalmazását. Ez ahhoz is vezethet, hogy a tagállamok között következetlenség alakul 
ki az ilyen alapokkal való bánásmód tekintetében. 

Módosítás 1510
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK egy harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA részvényeit 
vagy befektetési jegyeit csak akkor 
forgalmazhatja egy tagállami székhellyel 
rendelkező hivatásos befektetőknek, ha a 
harmadik ország az adott tagállammal 
olyan megállapodást kötött, amely teljes 
mértékben megfelel az OECD adóügyi 
modellegyezményének 26. cikkében 
meghatározott normáknak és biztosítja az 
adóügyi információk tényleges cseréjét.

Az ABAK egy harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA részvényeit 
vagy befektetési jegyeit csak akkor 
forgalmazhatja egy tagállami székhellyel 
rendelkező hivatásos befektetőknek, ha a 
harmadik ország az adott tagállammal 
olyan megállapodást kötött, amely 
megfelel az OECD adóügyi 
modellegyezményének 26. cikkében 
meghatározott normáknak és biztosítja az 
adóügyi információk tényleges cseréjét.

Or. en



AM\805044HU.doc 53/189 PE439.135v01-00

HU

Módosítás 1511
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben valamely ABAK harmadik 
országban székhellyel rendelkező ABA 
részvényeit vagy befektetési jegyeit 
forgalmazza, a székhely szerinti tagállam 
szükség esetén meghosszabbíthatja a 31. 
cikk (3) bekezdésében említett időtartamot 
annak ellenőrzése érdekében, hogy 
teljesülnek-e ezen irányelv feltételei.

törölve

Or. en

Indokolás

Harmadik országban székhellyel rendelkező ABA-kat pusztán ebből az okból nem érheti 
hátrányos megkülönböztetés. Az ugyanis protekcionista intézkedés lenne.

Módosítás 1512
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben valamely ABAK harmadik 
országban székhellyel rendelkező ABA 
részvényeit vagy befektetési jegyeit 
forgalmazza, a székhely szerinti tagállam 
szükség esetén meghosszabbíthatja a 31. 
cikk (3) bekezdésében említett időtartamot 
annak ellenőrzése érdekében, hogy 
teljesülnek-e ezen irányelv feltételei.

törölve

Or. en

Indokolás

A megítélések szerint az adóügyi információcsere nem lényeges az irányelv kifejezett célja 
szempontjából. Fontos lehetővé tenni a zártkörű kibocsátásra vonatkozó nemzeti rendszerek 
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egyidejű meglétét, hogy az EU piacaira káros protekcionista intézkedéseket csökkentsék. 
Megfelelő együttműködési megállapodásokat kell előirányozni.

Módosítás 1513
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mielőtt valamely harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA részvényeinek 
vagy befektetési jegyeinek forgalmazását 
az ABAK részére engedélyezné, a székhely 
szerinti tagállam különös figyelmet fordít 
az ABAK által adott esetben a 38. cikkel 
összhangban tett intézkedésekre.

törölve

Or. en

Indokolás

A megítélések szerint az adóügyi információcsere nem lényeges az irányelv kifejezett célja 
szempontjából. Fontos lehetővé tenni a zártkörű kibocsátásra vonatkozó nemzeti rendszerek 
egyidejű meglétét, hogy az EU piacaira káros protekcionista intézkedéseket csökkentsék. 
Megfelelő együttműködési megállapodásokat kell előirányozni.

Módosítás 1514
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
35a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35a. cikk
Harmadik országbeli ABA
A tagállamok biztosítják, hogy az EU 
területén székhellyel rendelkező, 
engedélyezett ABAK csak olyan harmadik 
országban szeékhellyel rendelkező ABA-t 
kezelhet, amely ezen irányelv feltételei 
alapján és a 31. cikkben meghatározott 
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eljárásoknak megfelelően forgalmaz 
részvényeket és befektetési jegyeket 
hivatásos befektetők részére az adott 
tagállamban, amennyiben megfelelő, a 
hatékony információcserét biztosító 
együttműködési megállapodások 
működnek az említett tagállam és a 
harmadik ország illetékes hatóságai 
között.

Or. en

Indokolás

Amennyiben az európai ABAK harmadik országban székhellyel rendelkező ABA-t forgalmaz 
hivatásos befektetők részére a Közösségben, az illetékes hatóságoknak hozzá kell tudniuk férni 
az európai befektetők védelméhez szükséges minden információhoz. 

Módosítás 1515
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
35 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35a. cikk
Harmadik országbeli ABA
A tagállamok nem akadályozhatják a 
tagállami székhelyű hivatásos befektetőket 
abban, hogy harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA-ba 
fektessenek be.

Or. en

Indokolás

A mai pénzügyi piacok világszerte összekapcsolódnak, ami növekedési és fejlesztési 
lehetőségeket teremt; nekünk biztosítanunk kell Európában az életképes pénzügyi piacokat. Ez 
a módosítás lehetővé teszi jelenleg a harmadik országokban folytatott megfelelő befektetési 
gyakorlatok folytatását, valamint az EU vagyonkezelői és hivatásos befektetői (beleértve a 
nyugdíjalapokat is) számára érdekes lehetőségeket nyújt. Ugyanakkor megerősíti a lényeges 
követelmények teljesítését előíró szabályozási keret meglétét.
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Módosítás 1516
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
35 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35a. cikk
Harmadik országbeli ABA
Tagállami székhelyű hivatásos befektetők 
befektethetnek harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA-ba, 
amennyiben az adott tagállam nemzeti 
joga azt engedélyezi.

Or. en

Indokolás

Lehetővé teszi a munkavállalói nyugdíjalapok számára, hogy a tagállam nemzeti joga alapján 
továbbra is befektessenek harmadik országbeli ABA-ba.

Módosítás 1517
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
35 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35a. cikk
Az ABA székhelye szerinti harmadik 
országba történő befektetés feltételei
A tagállamok valamelyikében székhellyel 
rendelkező hivatásos befektetők 
befektethetnek egy harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA-ba. 
Amennyiben az ilyen ABA engedélyezi a 
befektetőknek a visszaváltás lehetőségét, 
az ABA-t vagy egy tagállamban 
székhellyel rendelkező, és a 4. cikkel 
összhangban engedélyezett ABAK-nak 
kell kezelnie, vagy a harmadik országnak, 
amelyben az ABA székhelye található, 
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információ-megosztásra vonatkozó, a 
nemzetközi normákat figyelembe vevő 
együttműködési megállapodással kell 
rendelkeznie.

Or. en

Indokolás

New Article 35a ensures that professional investors remain free to invest in AIF domiciled in 
third countries, provided that certain conditions are met. However, as proposed in the 
Rapporteur’s draft report, the requirement imposed in new Article 35a is likely to impose a 
substantial practical limitation on the ability for AIF domiciled outside the Community to be 
marketed within Member States under national private placement exemptions and on the 
ability of investors to invest in such AIF on their own initiative.  This is disproportionate in 
the case of funds, such as private equity funds, which are closed-ended, since such funds are 
unlikely to present systemic risks.  Such funds should be capable of being marketed within 
individual Member States under national private placement exemptions - and investors should 
be able to invest in such funds on their own initiative without having to meet the requirement 
in new Article 35a. This approach would also significantly assist EU private equity funds of 
funds and their clients to maintain appropriate levels of risk diversification.

Módosítás 1518
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
35 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35a. cikk
Engedéllyel nem rendelkező, harmadik 
országbeli ABA-k az európai piacokon 
történő befektetésének feltételei
A 3. cikk a) pontja értelmében – a 2. 
cikkben felsorolt mentességek figyelembe 
vételével – az engedéllyel nem rendelkező 
ABA-t, amely az Unióban több mint 
100 millió EUR eszközzel rendelkezik és 
tőkeáttételt alkalmaz, nyilvántartásba kell 
venni az ESMA-nál.
Amennyiben az engedéllyel nem 
rendelkező ABA az európai piacokon akar 
működni, meg kell felelnie a 11. cikk (4) 
bekezdésében, a 12. cikk (1) 
bekezdésében, a 13. cikkben, a 13a. 
cikkben, a 24. cikkben és a 25. cikkben 
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meghatározott feltételeknek. Ebben az 
esetben az illetékes hatóság az ESMA.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi irányelv hátrányosan megkülönbözteti az európai ABA-t.  A rendszerszintű 
kockázat nem ellenőrizhető, ha a külföldi fedezeti alapokat nem tartják nyilván és azokra nem 
vonatkoznak az irányelv rendszerszintű kockázatokkal kapcsolatos előírásai.

Módosítás 1519
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
35 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35b. cikk
Harmadik országbeli ABA
A tagállamok engedélyezhetik vagy 
továbbra is engedélyezhetik, hogy a 
területükön székhellyel rendelkező 
hivatásos befektetők bármely, akár 
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABA-kba fektessenek be, a 
nemzeti jognak megfelelően.  A harmadik 
országoknak megfelelő jogszabályokkal 
kell rendelkezniük a lehetséges 
adóelkerülés és pénzmosás ellen.

Or. en
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Módosítás 1520
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
35 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35c. cikk
Engedélyezett ABA-ba történő befektetés
Az engedélyezett ABA nem fektethet be 
közvetve vagy közvetlenül az összes 
eszközei 20%-át meghaladó mértékben az 
Unióban engedéllyel nem rendelkező 
ABA-ba.

Or. en

Indokolás

Annak elkerülésére, hogy a befektetők az irányelvet megkerüljék, meg kell akadályozni az 
engedélyezett ABA-k nem engedélyezett ABA-kba történő befektetését.

Módosítás 1521
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
35 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35d. cikk
Európai kibocsátóban vagy nem jegyzett 
társaságban jelentős vagy ellenőrző 
befolyás szerzésének feltételei engedéllyel 
nem rendelkező, harmadik országbeli 
ABA számára
A 3. cikk a) pontjában meghatározott – a 
2. cikkben felsorolt mentességek 
figyelembe vételével –, engedéllyel nem 
rendelkező, harmadik országbeli ABA-
nak, amely nem jegyzett társaságban vagy 
kibocsátóban jelentős vagy ellenőrző 
részesedés megszerzése érdekében 
tőkeáttételt alkalmaz, meg kell felelnie a 
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26–30. cikk rendelkezéseiben 
foglaltaknak.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi irányelv hátrányosan megkülönbözteti az európai ABA-kat. A szabályokat 
székhelytől függetlenül minden ABA-ra alkalmazni kell.

Módosítás 1522
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
35 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35e. cikk
Harmadik országbeli ABA
1. A tagállamok biztosítják, hogy 
engedélyezett ABAK csak akkor kezelhet 
harmadik országban székhellyel 
rendelkező ABA-t, ha: 
a) a szóban forgó harmadik ország 
vonatkozó jogszabályai összhangban 
állnak a nemzetközi szervezetek által 
meghatározott normákkal, vagy az ABAK 
bizonyítani tudja, hogy az ABA a 
harmadik ország szabályai alapján 
megfelel e normáknak; és
b) az ABAK székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságai és az ABA székhelye 
szerinti harmadik ország felügyeleti szerve 
között megfelelő együttműködési 
megállapodások állnak fenn.
2. A Bizottság az (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott normák és az (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott 
együttműködési megállapodások 
tekintetében a 49a., 49b. és 49c. cikk 
rendelkezéseivel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el.
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3. E cikk egységes alkalmazásának 
biztosítása érdekében az ESMA 
iránymutatásokat dolgoz ki az (1) 
bekezdésben meghatározott normák és 
együttműködési megállapodások 
tekintetében a Bizottság által elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
alkalmazási feltételeinek 
meghatározására.

Or. en

Indokolás

A Tanács által javasolt szöveg jól kidolgozott, használni kell.

Módosítás 1522
Wolf Klinz, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36 cikk törölve
ABAK-ok igazgatási feladatainak
átruházása harmadik országban 
székhellyel rendelkező jogalanyokra
A tagállamok csak akkor engedélyezik az 
ABAK-oknak igazgatási feladatok 
harmadik országban székhellyel 
rendelkező jogalanyokra történő 
átruházását, ha az alábbi feltételek 
mindegyike megvalósul:
a) teljesülnek a 18. cikkben előírt 
követelmények;
b) a jogalany a székhelye szerinti 
harmadik országban engedéllyel 
rendelkezik igazgatási szolgáltatások 
nyújtására vagy ott bejegyezték, és 
prudenciális felügyelet alatt áll;
c) megfelelő együttműködési 
megállapodás jött létre az ABAK 
tekintetében illetékes hatóság és a 
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jogalany felügyeleti szerve között.

Or. en

Módosítás 1524
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36 cikk törölve
ABAK-ok igazgatási feladatainak 
átruházása harmadik országban 
székhellyel rendelkező jogalanyokra
A tagállamok csak akkor engedélyezik az 
ABAK-oknak igazgatási feladatok 
harmadik országban székhellyel 
rendelkező jogalanyokra történő 
átruházását, ha az alábbi feltételek 
mindegyike megvalósul:
a) teljesülnek a 18. cikkben előírt 
követelmények;
b) a jogalany a székhelye szerinti 
harmadik országban engedéllyel 
rendelkezik igazgatási szolgáltatások 
nyújtására vagy ott bejegyezték, és 
prudenciális felügyelet alatt áll;
c) megfelelő együttműködési 
megállapodás jött létre az ABAK 
tekintetében illetékes hatóság és a 
jogalany felügyeleti szerve között.

Or. en

Indokolás

A feladatok átruházására vonatkozó rendelkezéseknek tükrözniük kell a pénzügyi eszközök 
piacairól szóló irányelvben (MiFID) és annak végrehajtási irányelvében meglévő, befektetési 
szolgáltatások, illetve kritikus fontosságú vagy jelentős operatív szolgáltatások 
kiszervezésével kapcsolatos rendelkezéseket. Az említett rendelkezések kis változtatásokkal – a 
MiFID értelmében vett befektetési vállalkozásból ABAK-ká válás kifejezésének érdekében –
átkerültek a javasolt változatba. 
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Módosítás 1525
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36 cikk törölve
ABAK-ok igazgatási feladatainak 
átruházása harmadik országban 
székhellyel rendelkező jogalanyokra
A tagállamok csak akkor engedélyezik az 
ABAK-oknak igazgatási feladatok 
harmadik országban székhellyel 
rendelkező jogalanyokra történő 
átruházását, ha az alábbi feltételek 
mindegyike megvalósul:
a) teljesülnek a 18. cikkben előírt 
követelmények;
b) a jogalany a székhelye szerinti 
harmadik országban engedéllyel 
rendelkezik igazgatási szolgáltatások 
nyújtására vagy ott bejegyezték, és 
prudenciális felügyelet alatt áll;
c) megfelelő együttműködési 
megállapodás jött létre az ABAK 
tekintetében illetékes hatóság és a 
jogalany felügyeleti szerve között.

Or. en

Indokolás

Ezt a rendelkezést törölni kell annak érdekében, hogy az ABAK harmadik országbeli feladat-
átruházásai a módosított 18. cikk hatálya alá tartozzanak. 
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Módosítás 1526
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36 cikk törölve
ABAK-ok igazgatási feladatainak 
átruházása harmadik országban 
székhellyel rendelkező jogalanyokra
 A tagállamok csak akkor engedélyezik az 
ABAK-oknak igazgatási feladatok 
harmadik országban székhellyel 
rendelkező jogalanyokra történő 
átruházását, ha az alábbi feltételek 
mindegyike megvalósul:
a) teljesülnek a 18. cikkben előírt 
követelmények;
b) a jogalany a székhelye szerinti 
harmadik országban engedéllyel 
rendelkezik igazgatási szolgáltatások 
nyújtására vagy ott bejegyezték, és 
prudenciális felügyelet alatt áll;
c) megfelelő együttműködési 
megállapodás jött létre az ABAK 
tekintetében illetékes hatóság és a 
jogalany felügyeleti szerve között.

Or. en

Indokolás

A 18. cikk által szabályozott feladat-átruházás.



AM\805044HU.doc 65/189 PE439.135v01-00

HU

Módosítás 1527
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok csak akkor engedélyezik az 
ABAK-oknak igazgatási feladatok 
harmadik országban székhellyel rendelkező 
jogalanyokra történő átruházását, ha az 
alábbi feltételek mindegyike megvalósul:

A tagállamok nem engedélyezik az 
Unióban székhellyel rendelkező ABA
ABAK-jának igazgatási feladatok 
harmadik országban székhellyel rendelkező 
jogalanyokra történő átruházását.

a) teljesülnek a 18. cikkben előírt 
követelmények;
b) a jogalany a székhelye szerinti 
harmadik országban engedéllyel 
rendelkezik igazgatási szolgáltatások 
nyújtására vagy ott bejegyezték, és 
prudenciális felügyelet alatt áll;
c) megfelelő együttműködési 
megállapodás jött létre az ABAK 
tekintetében illetékes hatóság és a 
jogalany felügyeleti szerve között.

Or. en

Indokolás

Európai útlevéllel rendelkező ABA-t a befektetők védelmének érdekében teljes mértékben az 
Európai Unióban kell kezelni.

Módosítás 1528
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok csak akkor engedélyezik az 
ABAK-oknak igazgatási feladatok 
harmadik országban székhellyel rendelkező 
jogalanyokra történő átruházását, ha az 
alábbi feltételek mindegyike megvalósul:

A tagállamok csak akkor engedélyezik az 
ABAK-oknak igazgatási és kezelési
feladatok harmadik országban székhellyel 
rendelkező jogalanyokra történő 
átruházását, ha az alábbi feltételek 
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mindegyike megvalósul:

Or. en

Indokolás

A know-how és a szakértelem világszerte terjed a pénzügyi világban. A befektető érdeke, hogy 
az ABAK a legjobb know-how-ból merítsen, helyi korlátozás nélkül.

Módosítás 1529
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok csak akkor engedélyezik az 
ABAK-oknak igazgatási feladatok 
harmadik országban székhellyel rendelkező 
jogalanyokra történő átruházását, ha az 
alábbi feltételek mindegyike megvalósul:

Az ABAK-oknak csak akkor engedélyezett
igazgatási feladatok harmadik országban 
székhellyel rendelkező jogalanyokra 
történő átruházása, ha az alábbi feltételek 
mindegyike megvalósul:

Or. en

Indokolás

Lehetővé kellene tenni az alapkezelők számára, hogy bizonyos kezelési és igazgatási 
feladatokat (pl. kockázatkezelés) átruházzanak nem az EU területén található irodákra 
anélkül, hogy ehhez minden alkalommal előzetes engedélyt kellene kérni.

Módosítás 1530
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a jogalany a székhelye szerinti harmadik 
országban engedéllyel rendelkezik 
igazgatási szolgáltatások nyújtására vagy 
ott bejegyezték, és prudenciális felügyelet 
alatt áll;

b) a jogalany a székhelye szerinti harmadik 
országban engedéllyel rendelkezik 
igazgatási vagy kezelési szolgáltatások 
nyújtására vagy ott bejegyezték, és 
prudenciális felügyelet alatt áll;
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Or. en

Indokolás

A know-how és a szakértelem világszerte terjed a pénzügyi világban. A befektető érdeke, hogy 
az ABAK a legjobb know-how-ból merítsen, helyi korlátozás nélkül.

Módosítás 1531
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a jogalany a székhelye szerinti harmadik 
országban engedéllyel rendelkezik 
igazgatási szolgáltatások nyújtására vagy 
ott bejegyezték, és prudenciális felügyelet 
alatt áll;

b) a jogalany a székhelye szerinti harmadik 
országban engedéllyel rendelkezik 
igazgatási szolgáltatások nyújtására vagy 
ott bejegyezték;

Or. en

Indokolás

Lehetővé kellene tenni a kezelők számára, hogy bizonyos kezelési és igazgatási feladatokat 
(pl. kockázatkezelés) átruházzanak nem az EU területén található irodákra anélkül, hogy 
ehhez minden alkalommal előzetes engedélyt kellene kérni.

Módosítás 1532
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megfelelő együttműködési megállapodás 
jött létre az ABAK tekintetében illetékes 
hatóság és a jogalany felügyeleti szerve 
között.

c) megfelelő és hatékony együttműködési 
megállapodás – amelyet a tagállamok 
nevében a Bizottság írt alá – jött létre a 
tagállamok illetékes hatóságai és a 
jogalany felügyeleti szerve között, a 
Bizottság által a 39b. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően 
megállapított normákkal összhangban.
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Or. en

Indokolás

Igazgatási feladatoknak harmadik országban székhellyel rendelkező jogalanyra történő 
átruházásához a Bizottság által a tagállamok nevében aláírt („kiterjesztés elve”), hatékony 
együttműködési megállapodás szükséges (információcsere).

Módosítás 1533
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a szolgáltatások a valamely 
tagállamban nyilvántartott ABAK 
közvetlen ellenőrzése alatt állnak, és a 
végrehajtásuk annak felelőssége. 

Or. en

Indokolás

A know-how és a szakértelem világszerte terjed a pénzügyi világban. A befektető érdeke, hogy 
az ABAK a legjobb know-how-ból merítsen, helyi korlátozás nélkül.

Módosítás 1534
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37 cikk törölve
Harmadik országban székhellyel 
rendelkező értékbecslő
1. A tagállamok csak akkor engedélyezik 
harmadik országban székhellyel 
rendelkező értékbecslő kijelölését, ha az 
alábbi feltételek mindegyike megvalósul:
a) teljesülnek a 16. cikkben előírt 
követelmények;
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b) a harmadik ország tekintetében a (3) 
bekezdéssel összhangban olyan határozat 
született, amely megállapítja, hogy a 
területén székhellyel rendelkező 
értékbecslők által alkalmazott értékelési 
standardok és szabályok egyenértékűek a 
Közösségben alkalmazandókkal.
2. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a harmadik országok értékelési 
standardjai és szabályai – az (1) bekezdés 
b) pontjában említett –
egyenértékűségének értékelése során 
alkalmazandó kritériumok 
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.
3. A (2) bekezdésben említett kritériumok 
alapján a Bizottság a 49. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban végrehajtási intézkedéseket 
fogad el, amelyek megállapíthatják, hogy 
a valamely harmadik ország jogszabályai 
szerinti értékelési standardok és szabályok 
egyenértékűek a Közösségben 
alkalmazandókkal.

Or. en

Indokolás

A feladatok átruházására vonatkozó rendelkezéseknek tükrözniük kell a pénzügyi eszközök 
piacairól szóló irányelvben (MiFID) és annak végrehajtási irányelvében meglévő, befektetési 
szolgáltatások, illetve kritikus fontosságú vagy jelentős operatív szolgáltatások 
kiszervezésével kapcsolatos rendelkezéseket. Az említett rendelkezések kis változtatásokkal – a 
MiFID értelmében vett befektetési vállalkozásból ABAK-ká válás kifejezésének érdekében –
átkerültek a javasolt változatba.
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Módosítás 1535
Wolf Klinz, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37 cikk törölve
Harmadik országban székhellyel 
rendelkező értékbecslő
1. A tagállamok csak akkor engedélyezik 
harmadik országban székhellyel 
rendelkező értékbecslő kijelölését, ha az 
alábbi feltételek mindegyike megvalósul:
a) teljesülnek a 16. cikkben előírt 
követelmények;
b) a harmadik ország tekintetében a (3) 
bekezdéssel összhangban olyan határozat 
született, amely megállapítja, hogy a 
területén székhellyel rendelkező 
értékbecslők által alkalmazott értékelési 
standardok és szabályok egyenértékűek a 
Közösségben alkalmazandókkal.
2. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a harmadik országok értékelési 
standardjai és szabályai – az (1) bekezdés 
b) pontjában említett –
egyenértékűségének értékelése során 
alkalmazandó kritériumok 
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.
3. A (2) bekezdésben említett kritériumok 
alapján a Bizottság a 49. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban végrehajtási intézkedéseket 
fogad el, amelyek megállapíthatják, hogy 
a valamely harmadik ország jogszabályai 
szerinti értékelési standardok és szabályok 
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egyenértékűek a Közösségben 
alkalmazandókkal.

Or. en

Módosítás 1536
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37 cikk törölve
Harmadik országban székhellyel 
rendelkező értékbecslő
1. A tagállamok csak akkor engedélyezik 
harmadik országban székhellyel 
rendelkező értékbecslő kijelölését, ha az 
alábbi feltételek mindegyike megvalósul:
a) teljesülnek a 16. cikkben előírt 
követelmények;
b) a harmadik ország tekintetében a (3) 
bekezdéssel összhangban olyan határozat 
született, amely megállapítja, hogy a 
területén székhellyel rendelkező 
értékbecslők által alkalmazott értékelési 
standardok és szabályok egyenértékűek a 
Közösségben alkalmazandókkal.
2. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a harmadik országok értékelési 
standardjai és szabályai – az (1) bekezdés 
b) pontjában említett –
egyenértékűségének értékelése során 
alkalmazandó kritériumok 
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.
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3. A (2) bekezdésben említett kritériumok 
alapján a Bizottság a 49. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban végrehajtási intézkedéseket 
fogad el, amelyek megállapíthatják, hogy 
a valamely harmadik ország jogszabályai 
szerinti értékelési standardok és szabályok 
egyenértékűek a Közösségben 
alkalmazandókkal.

Or. en

Indokolás

Ezt a rendelkezést el kell törölni, mivel az ABAK harmadik országbeli feladat-átruházásai a 
módosított 18. cikk hatálya alá fognak tartozni. 

Módosítás 1537
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37 cikk törölve
Harmadik országban székhellyel 
rendelkező értékbecslő
1. A tagállamok csak akkor engedélyezik 
harmadik országban székhellyel 
rendelkező értékbecslő kijelölését, ha az 
alábbi feltételek mindegyike megvalósul:
a) teljesülnek a 16. cikkben előírt 
követelmények;
b) a harmadik ország tekintetében a (3) 
bekezdéssel összhangban olyan határozat 
született, amely megállapítja, hogy a 
területén székhellyel rendelkező 
értékbecslők által alkalmazott értékelési 
standardok és szabályok egyenértékűek a 
Közösségben alkalmazandókkal.
2. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a harmadik országok értékelési 
standardjai és szabályai – az (1) bekezdés 
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b) pontjában említett –
egyenértékűségének értékelése során 
alkalmazandó kritériumok 
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.
3. A (2) bekezdésben említett kritériumok 
alapján a Bizottság a 49. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban végrehajtási intézkedéseket 
fogad el, amelyek megállapíthatják, hogy 
a valamely harmadik ország jogszabályai 
szerinti értékelési standardok és szabályok 
egyenértékűek a Közösségben 
alkalmazandókkal.

Or. en

Indokolás

Az értékelési feladatot, valamint annak a 18. cikk értelmében vett átruházását vagy másra 
bízását a 16. cikkben megfelelően meg kell határozni.

Módosítás 1538
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37 cikk törölve
Harmadik országban székhellyel 
rendelkező értékbecslő
1. A tagállamok csak akkor engedélyezik 
harmadik országban székhellyel 
rendelkező értékbecslő kijelölését, ha az 
alábbi feltételek mindegyike megvalósul:
a) teljesülnek a 16. cikkben előírt 
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követelmények;
b) a harmadik ország tekintetében a (3)
bekezdéssel összhangban olyan határozat 
született, amely megállapítja, hogy a 
területén székhellyel rendelkező 
értékbecslők által alkalmazott értékelési 
standardok és szabályok egyenértékűek a 
Közösségben alkalmazandókkal.
2. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a harmadik országok értékelési 
standardjai és szabályai – az (1) bekezdés 
b) pontjában említett –
egyenértékűségének értékelése során 
alkalmazandó kritériumok 
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.
3. A (2) bekezdésben említett kritériumok 
alapján a Bizottság a 49. cikk (2)
bekezdésében említett eljárással 
összhangban végrehajtási intézkedéseket 
fogad el, amelyek megállapíthatják, hogy 
a valamely harmadik ország jogszabályai 
szerinti értékelési standardok és szabályok 
egyenértékűek a Közösségben 
alkalmazandókkal.

Or. en

Indokolás

Az értékelés nagyon érzékeny kérdés, nem hagyható harmadik országbeli szereplőre, még 
egyenértékűségi rendszer fennállása esetén sem.
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Módosítás 1539
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok csak akkor engedélyezik
harmadik országban székhellyel rendelkező 
értékbecslő kijelölését, ha az alábbi 
feltételek mindegyike megvalósul:

Az illetékes hatóságok kivételesen 
lehetővé tehetik az Unióban székhellyel 
rendelkező ABAK számára harmadik 
országban székhellyel rendelkező 
értékbecslő kijelölését, amennyiben a 
harmadik országban található eszközöket 
az Unióban székhellyel rendelkező 
értékbecslő nem tudja pontosan értékelni.

a) teljesülnek a 16. cikkben előírt 
követelmények;
b) a harmadik ország tekintetében a (3) 
bekezdéssel összhangban olyan határozat 
született, amely megállapítja, hogy a 
területén székhellyel rendelkező 
értékbecslők által alkalmazott értékelési 
standardok és szabályok egyenértékűek a 
Közösségben alkalmazandókkal.
2. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket
fogad el a harmadik országok értékelési 
standardjai és szabályai – az (1) bekezdés 
b) pontjában említett –
egyenértékűségének értékelése során 
alkalmazandó kritériumok 
meghatározására.

A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikkek 
rendelkezéseivel összhangban
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogad el az Unióban székhellyel 
rendelkező értékbecslő által pontosan nem 
értékelhető eszközök értékelése során 
alkalmazandó kritériumok 
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.
3. A (2) bekezdésben említett kritériumok 
alapján a Bizottság a 49. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban végrehajtási intézkedéseket 
fogad el, amelyek megállapíthatják, hogy 
a valamely harmadik ország jogszabályai 
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szerinti értékelési standardok és szabályok 
egyenértékűek a Közösségben 
alkalmazandókkal.

Or. en

Indokolás

Az értékelés lényeges a befektetők védelme szempontjából. Ezt a feladatot, amennyire csak 
lehetséges végre kell hajtani a Közösségben.

Módosítás 1540
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok csak akkor engedélyezik 
harmadik országban székhellyel rendelkező 
értékbecslő kijelölését, ha az alábbi 
feltételek mindegyike megvalósul:

A tagállamok csak akkor engedélyezik 
harmadik országban székhellyel rendelkező 
értékbecslő kijelölését, ha az alábbi 
feltételek mindegyike megvalósul:

a) teljesülnek a 16. cikkben előírt 
követelmények;

a) a harmadik országbeli értékbecslő
székhellyel rendelkezik valamely 
tagállamban; és

b) a harmadik ország tekintetében a (3) 
bekezdéssel összhangban olyan határozat 
született, amely megállapítja, hogy a 
területén székhellyel rendelkező 
értékbecslők által alkalmazott értékelési 
standardok és szabályok egyenértékűek a 
Közösségben alkalmazandókkal.

b)  teljesülnek a 16. cikkben meghatározott 
feltételek.

Or. en

Indokolás

Az alapkezelők számára lehetővé kell tenni, hogy a szolgáltatásnyújtókat (adminisztrátorok, 
értékbecslők, letétkezelők) megkülönböztessék annak alapján, hogy az EU-ban székhellyel 
rendelkeznek, de a központjuk az EU-n kívülre helyezhető.
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Módosítás 1541
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) megfelelő és hatékony együttműködési 
megállapodás – amelyet a tagállamok 
nevében a Bizottság írt alá – van a 
tagállamok illetékes hatóságai és a 
jogalany felügyeleti szerve között, a 
Bizottság által a 39a. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően 
megállapított normákkal összhangban.

Or. en

Indokolás

Harmadik országban székhellyel rendelkező értékbecslő kinevezéséhez a Bizottság által a 
tagállamok nevében aláírt („kiterjesztés elve”) hatékony együttműködési megállapodásra 
(információcsere és adóügy) van szükség.

Módosítás 1542
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket
fogad el a harmadik országok értékelési 
standardjai és szabályai – az (1) bekezdés 
b) pontjában említett – egyenértékűségének 
értékelése során alkalmazandó kritériumok 
meghatározására.

2. A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikk 
rendelkezéseivel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogad el a harmadik országok értékelési 
standardjai és szabályai – az (1) bekezdés 
b) pontjában említett – egyenértékűségének 
értékelése során alkalmazandó kritériumok 
meghatározására.

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

A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
fent említett jogi aktusok …….*-ig 
hatályba lépjenek.
* HL: kérjük, írja be a dátumot: ezen 
irányelv hatálybelépése után két évvel.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 1543
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A (2) bekezdésben említett kritériumok 
alapján a Bizottság a 49. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban végrehajtási intézkedéseket
fogad el, amelyek megállapíthatják, hogy a 
valamely harmadik ország jogszabályai 
szerinti értékelési standardok és szabályok 
egyenértékűek a Közösségben 
alkalmazandókkal.

3.  A (2) bekezdésben említett kritériumok 
alapján a Bizottság a 49a., 49b. és 49c. 
cikk rendelkezéseivel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogad el, amelyek megállapíthatják, hogy a 
valamely harmadik ország jogszabályai 
szerinti értékelési standardok és szabályok 
egyenértékűek a Közösségben 
alkalmazandókkal.

A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
fent említett jogi aktusok …….*-ig 
hatályba lépjenek.
*HL: kérjük, írja be a dátumot: ezen 
irányelv hatálybelépése után két évvel.

Or. en

Indokolás

Ha ez a cikk megmarad, az új komitológiai eljárások szerint ez a megfelelő megfogalmazás.
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Módosítás 1544
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38 cikk törölve

A harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABA-kkal kapcsolatos 
letétkezelői feladatok átruházása

1. A 17. cikk (4) bekezdésétől eltérve 
a tagállamok a harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA tekintetében 
engedélyezik, hogy az adott ABA 17. 
cikkel összhangban kijelölt letétkezelője 
egy vagy több feladatának ellátását 
átruházza valamely, ugyanazon harmadik 
országban székhellyel rendelkező 
alletéteményesre, feltéve, ha az adott 
harmadik ország jogszabályi rendelkezései 
egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel, és azokat ténylegesen 
végre is hajtják.
A következő feltételeknek is teljesülniük 
kell:
a) a harmadik ország tekintetében a 
(4) bekezdéssel összhangban olyan 
határozat született, amely megállapítja, 
hogy az ország területén székhellyel 
rendelkező alletéteményesek tényleges és 
a közösségi jogban előírt rendelkezésekkel 
egyenértékű prudenciális szabályozás és 
felügyelet alatt állnak;
b) kellőképpen biztosított a székhely 
szerinti tagállam és a harmadik ország 
illetékes hatóságai közötti együttműködés;
c) a harmadik ország tekintetében a 
(4) bekezdéssel összhangban olyan 
határozat született, amely megállapítja, 
hogy annak a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzését célzó normái 
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egyenértékűek a közösségi jogban előírt 
rendelkezésekkel.
2. A letétkezelő befektetőkkel 
szembeni felelősségét nem befolyásolja az, 
hogy feladatai mindegyikének vagy 
valamelyikének ellátását harmadik 
országbeli letétkezelőre ruházta át.
3. A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el a harmadik 
országok prudenciális szabályozása, 
felügyelete és standardjai – az (1) 
bekezdésben említett –
egyenértékűségének értékelése során 
alkalmazandó kritériumok 
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.
4. A (3) bekezdésben említett 
kritériumok alapján a Bizottság a 49. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban végrehajtási intézkedéseket 
fogad el, amelyek megállapíthatják, hogy 
valamely harmadik ország prudenciális 
szabályozása, felügyelete és standardjai 
egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel.

Or. en

Indokolás

A feladatok átruházására vonatkozó rendelkezéseknek tükrözniük kell a pénzügyi eszközök 
piacairól szóló irányelvben (MiFID) és annak végrehajtási irányelvében meglévő, befektetési 
szolgáltatások, illetve kritikus fontosságú vagy jelentős operatív szolgáltatások 
kiszervezésével kapcsolatos rendelkezéseket. Az említett rendelkezések kis változtatásokkal – a 
MiFID értelmében vett befektetési vállalkozásból ABAK-ká válás kifejezésének érdekében –
átkerültek a javasolt változatba. 
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Módosítás 1545
Wolf Klinz, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38 cikk törölve

A harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABA-kkal kapcsolatos 
letétkezelői feladatok átruházása

1. A 17. cikk (4) bekezdésétől eltérve 
a tagállamok a harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA tekintetében 
engedélyezik, hogy az adott ABA 17. 
cikkel összhangban kijelölt letétkezelője 
egy vagy több feladatának ellátását 
átruházza valamely, ugyanazon harmadik 
országban székhellyel rendelkező 
alletéteményesre, feltéve, ha az adott 
harmadik ország jogszabályi rendelkezései 
egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel, és azokat ténylegesen 
végre is hajtják.
A következő feltételeknek is teljesülniük 
kell:
a harmadik ország tekintetében a (4) 
bekezdéssel összhangban olyan határozat 
született, amely megállapítja, hogy az 
ország területén székhellyel rendelkező 
alletéteményesek tényleges és a közösségi 
jogban előírt rendelkezésekkel 
egyenértékű prudenciális szabályozás és 
felügyelet alatt állnak;
kellőképpen biztosított a székhely szerinti 
tagállam és a harmadik ország illetékes 
hatóságai közötti együttműködés;
a harmadik ország tekintetében a (4) 
bekezdéssel összhangban olyan határozat 
született, amely megállapítja, hogy annak 
a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzését célzó normái 
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egyenértékűek a közösségi jogban előírt 
rendelkezésekkel.
2. A letétkezelő befektetőkkel 
szembeni felelősségét nem befolyásolja az, 
hogy feladatai mindegyikének vagy 
valamelyikének ellátását harmadik 
országbeli letétkezelőre ruházta át.
3. A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el a harmadik 
országok prudenciális szabályozása, 
felügyelete és standardjai – az (1) 
bekezdésben említett –
egyenértékűségének értékelése során 
alkalmazandó kritériumok 
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.
4. A (3) bekezdésben említett 
kritériumok alapján a Bizottság a 49. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban végrehajtási intézkedéseket 
fogad el, amelyek megállapíthatják, hogy 
valamely harmadik ország prudenciális 
szabályozása, felügyelete és standardjai 
egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel.

Or. en
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Módosítás 1546
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38 cikk törölve

A harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABA-kkal kapcsolatos 
letétkezelői feladatok átruházása

1. A 17. cikk (4) bekezdésétől eltérve 
a tagállamok a harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA tekintetében 
engedélyezik, hogy az adott ABA 17. 
cikkel összhangban kijelölt letétkezelője 
egy vagy több feladatának ellátását 
átruházza valamely, ugyanazon harmadik 
országban székhellyel rendelkező 
alletéteményesre, feltéve, ha az adott 
harmadik ország jogszabályi rendelkezései 
egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel, és azokat ténylegesen 
végre is hajtják.
A következő feltételeknek is teljesülniük 
kell:
a harmadik ország tekintetében a (4) 
bekezdéssel összhangban olyan határozat 
született, amely megállapítja, hogy az 
ország területén székhellyel rendelkező 
alletéteményesek tényleges és a közösségi 
jogban előírt rendelkezésekkel 
egyenértékű prudenciális szabályozás és 
felügyelet alatt állnak;
kellőképpen biztosított a székhely szerinti 
tagállam és a harmadik ország illetékes 
hatóságai közötti együttműködés;
a harmadik ország tekintetében a (4) 
bekezdéssel összhangban olyan határozat 
született, amely megállapítja, hogy annak 
a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzését célzó normái 
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egyenértékűek a közösségi jogban előírt 
rendelkezésekkel.
2. A letétkezelő befektetőkkel 
szembeni felelősségét nem befolyásolja az, 
hogy feladatai mindegyikének vagy 
valamelyikének ellátását harmadik 
országbeli letétkezelőre ruházta át.
3. A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el a harmadik 
országok prudenciális szabályozása, 
felügyelete és standardjai – az (1) 
bekezdésben említett –
egyenértékűségének értékelése során 
alkalmazandó kritériumok 
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.
4. A (3) bekezdésben említett 
kritériumok alapján a Bizottság a 49. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban végrehajtási intézkedéseket 
fogad el, amelyek megállapíthatják, hogy 
valamely harmadik ország prudenciális 
szabályozása, felügyelete és standardjai 
egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel.

Or. en

Indokolás

A feladat-átruházás a 18. cikkben kerül megfelelő szabályozásra.
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Módosítás 1547
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38 cikk törölve

A harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABA-kkal kapcsolatos 
letétkezelői feladatok átruházása

1. A 17. cikk (4) bekezdésétől eltérve 
a tagállamok a harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA tekintetében 
engedélyezik, hogy az adott ABA 17. 
cikkel összhangban kijelölt letétkezelője 
egy vagy több feladatának ellátását 
átruházza valamely, ugyanazon harmadik 
országban székhellyel rendelkező 
alletéteményesre, feltéve, ha az adott 
harmadik ország jogszabályi rendelkezései 
egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel, és azokat ténylegesen 
végre is hajtják.
A következő feltételeknek is teljesülniük 
kell:
a harmadik ország tekintetében a (4) 
bekezdéssel összhangban olyan határozat 
született, amely megállapítja, hogy az 
ország területén székhellyel rendelkező 
alletéteményesek tényleges és a közösségi 
jogban előírt rendelkezésekkel 
egyenértékű prudenciális szabályozás és 
felügyelet alatt állnak;
kellőképpen biztosított a székhely szerinti 
tagállam és a harmadik ország illetékes 
hatóságai közötti együttműködés;
a harmadik ország tekintetében a (4) 
bekezdéssel összhangban olyan határozat 
született, amely megállapítja, hogy annak 
a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzését célzó normái 
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egyenértékűek a közösségi jogban előírt 
rendelkezésekkel.
2. A letétkezelő befektetőkkel 
szembeni felelősségét nem befolyásolja az, 
hogy feladatai mindegyikének vagy 
valamelyikének ellátását harmadik 
országbeli letétkezelőre ruházta át.
3. A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el a harmadik 
országok prudenciális szabályozása, 
felügyelete és standardjai – az (1) 
bekezdésben említett –
egyenértékűségének értékelése során 
alkalmazandó kritériumok 
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.
4. A (3) bekezdésben említett 
kritériumok alapján a Bizottság a 49. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban végrehajtási intézkedéseket 
fogad el, amelyek megállapíthatják, hogy 
valamely harmadik ország prudenciális 
szabályozása, felügyelete és standardjai 
egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel.

Or. en

Indokolás

A letétkezelői feladatok átruházása káros hatással van a befektető védelmére, az ABAK-ra és 
a felügyeleti szerveknek a feladataik ellátására irányuló képességére.
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Módosítás 1548
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38 cikk törölve

A harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABA-kkal kapcsolatos 
letétkezelői feladatok átruházása

1. A 17. cikk (4) bekezdésétől eltérve 
a tagállamok a harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA tekintetében 
engedélyezik, hogy az adott ABA 17. 
cikkel összhangban kijelölt letétkezelője 
egy vagy több feladatának ellátását 
átruházza valamely, ugyanazon harmadik 
országban székhellyel rendelkező 
alletéteményesre, feltéve, ha az adott 
harmadik ország jogszabályi rendelkezései 
egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel, és azokat ténylegesen 
végre is hajtják.
A következő feltételeknek is teljesülniük 
kell:
a harmadik ország tekintetében a (4) 
bekezdéssel összhangban olyan határozat 
született, amely megállapítja, hogy az 
ország területén székhellyel rendelkező 
alletéteményesek tényleges és a közösségi 
jogban előírt rendelkezésekkel 
egyenértékű prudenciális szabályozás és 
felügyelet alatt állnak;
kellőképpen biztosított a székhely szerinti 
tagállam és a harmadik ország illetékes 
hatóságai közötti együttműködés;
a harmadik ország tekintetében a (4) 
bekezdéssel összhangban olyan határozat 
született, amely megállapítja, hogy annak 
a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzését célzó normái 
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egyenértékűek a közösségi jogban előírt 
rendelkezésekkel.
2. A letétkezelő befektetőkkel 
szembeni felelősségét nem befolyásolja az, 
hogy feladatai mindegyikének vagy 
valamelyikének ellátását harmadik 
országbeli letétkezelőre ruházta át.
3. A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el a harmadik 
országok prudenciális szabályozása, 
felügyelete és standardjai – az (1) 
bekezdésben említett –
egyenértékűségének értékelése során 
alkalmazandó kritériumok 
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.
4. A (3) bekezdésben említett 
kritériumok alapján a Bizottság a 49. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban végrehajtási intézkedéseket 
fogad el, amelyek megállapíthatják, hogy 
valamely harmadik ország prudenciális 
szabályozása, felügyelete és standardjai 
egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel.

Or. en

Indokolás

The provisions of Article 38 are of very limited practical assistance to a depositary. Under 
Article 38 the depositary's ability to delegate to a non-EU credit institution is restricted to 
sub-depositary's domiciled in the same country as that of the AIF's domicile but the nature of 
global custody is such that it is often necessary to have a sub-depositary or sub-custodian in 
the market in which investments are held (which will generally not be the country of domicile 
of the AIF). In practice, therefore, this provision will prevent AIF from investing in many non-
EU jurisdictions, especially developing countries requiring investment to tackle poverty. 
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Módosítás 1549
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kellőképpen biztosított a székhely 
szerinti tagállam és a harmadik ország
illetékes hatóságai közötti együttműködés;

b) megfelelő és hatékony együttműködési 
megállapodás – amelyet a tagállamok 
nevében a Bizottság írt alá – a tagállamok 
illetékes hatóságai és a jogalany 
felügyeleti szerve között, a Bizottság által 
a 39a. cikk rendelkezéseinek megfelelően 
megállapított normákkal összhangban.

Or. en

Indokolás

A letétkezelői feladatok harmadik országban székhellyel rendelkező jogalanyra történő 
átruházásához a Bizottság által a tagállamok nevében aláírt („kiterjesztés elve”) hatékony 
együttműködési megállapodásra (információcsere és adóügy) van szükség.

Módosítás 1550
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket
fogad el a harmadik országok prudenciális 
szabályozása, felügyelete és standardjai –
az (1) bekezdésben említett –
egyenértékűségének értékelése során 
alkalmazandó kritériumok 
meghatározására.

3. A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikk 
rendelkezéseivel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogad el a harmadik országok prudenciális 
szabályozása, felügyelete és standardjai –
az (1) bekezdésben említett –
egyenértékűségének értékelése során 
alkalmazandó kritériumok 
meghatározására.

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

A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
fent említett jogi aktusok …….*-ig 
hatályba lépjenek.
*HL: kérjük, írja be a dátumot: ezen 
irányelv hatálybelépése után két évvel.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 1551
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A (3) bekezdésben említett kritériumok 
alapján a Bizottság a 49. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással
összhangban végrehajtási intézkedéseket 
fogad el, amelyek megállapíthatják, hogy 
valamely harmadik ország prudenciális 
szabályozása, felügyelete és standardjai 
egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel.

4. A (3) bekezdésben említett kritériumok 
alapján a Bizottság a 49a, 49b. és 49c. cikk 
rendelkezéseivel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogad el, amelyek megállapíthatják, hogy 
valamely harmadik ország prudenciális 
szabályozása, felügyelete és standardjai 
egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel.

A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
fent említett jogi aktusok …….*-ig 
hatályba lépjenek.
*HL: kérjük, írja be a dátumot: ezen 
irányelv hatálybelépése után két évvel.

Or. en

Indokolás

Ha ez a cikk megmarad, az új komitológiai eljárások szerint ez a megfelelő megfogalmazás.
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Módosítás 1552
Wolf Klinz, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39 cikk törölve

Harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABAK-ok engedélyezése

1. A tagállamok ezen irányelvvel 
összhangban engedélyezhetik a harmadik 

országokban székhellyel rendelkező 
ABAK-ok számára valamely ABA 

befektetési jegyeinek vagy részvényeinek 
hivatásos befektetők részére történő, ezen 

irányelv feltételeinek megfelelő 
értékesítését a Közösség területén, feltéve, 

ha:
a harmadik ország tekintetében a (3) 
bekezdés a) pontjával összhangban olyan 
határozat született, amely megállapítja, 
hogy annak prudenciális szabályozással 
és folyamatos felügyelettel kapcsolatos
jogszabályai egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel, és azokat ténylegesen 
végre is hajtják;
a harmadik ország tekintetében a (3) 
bekezdés b) pontjával összhangban olyan 
határozat született, amely megállapítja, 
hogy az adott harmadik ország tényleges, 
a Közösség által az abban az országban 
székhellyel rendelkező ABAK-oknak 
biztosított hozzáféréssel azonos mértékű 
hozzáférést biztosít saját piacaihoz a 
Közösségben székhellyel rendelkező 
ABAK-oknak;
az ABAK benyújtja az 5. és 31. cikkben 
említett információkat azon tagállam 
illetékes hatóságainak, amelyben 
engedélyezését kéri;
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együttműködési megállapodás jött létre az 
adott tagállam illetékes hatósága és az 
ABAK felügyeleti szerve között, amely 
biztosítja az azon hatások nyomon 
követése szempontjából fontos 
információk tényleges cseréjét, amelyek az 
ABAK tevékenységei következtében 
érinthetik a rendszerszintű fontossággal 
bíró pénzügyi intézmények stabilitását, 
valamint az ABAK tevékenysége által 
érintett piacok rendes működését
a harmadik ország az engedélykérelemmel 
érintett tagállammal olyan megállapodást 
kötött, amely teljes mértékben megfelel az 
OECD adóügyi modellegyezményének 26. 
cikkében meghatározott normáknak és 
biztosítja az adóügyi információk 
tényleges cseréjét.
2. A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el az alábbiak 
meghatározására:
a harmadik országok prudenciális 
szabályozásra és folyamatos felügyeletre 
vonatkozó jogszabályainak 
egyenértékűségével és tényleges 
végrehajtásával kapcsolatos általános 
egyenértékűségi kritériumok a III., IV. és 
V. fejezetben meghatározott 
követelmények alapján;
az annak értékeléséhez szükséges 
általános kritériumok, hogy egyes 
harmadik országok tényleges, a Közösség 
által a harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak biztosított 
hozzáféréssel azonos mértékű hozzáférést 
biztosítanak-e saját piacaikhoz a 
Közösségben székhellyel rendelkező 
ABAK-oknak.
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.
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3. A (2) bekezdésben említett 
kritériumok alapján a Bizottság a 49. cikk
(2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban végrehajtási intézkedéseket 
fogad el, amelyek megállapítják, hogy: 
valamely harmadik országnak az ABAK-
ok prudenciális szabályozásával és 
folyamatos felügyeletével kapcsolatos 
jogszabályai egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel, és azokat ténylegesen 
végrehajtják;
valamely harmadik ország tényleges, a 
Közösség által az adott harmadik 
országban székhellyel rendelkező ABAK-
oknak biztosított hozzáféréssel legalább 
azonos mértékű hozzáférést biztosít saját 
piacaihoz a Közösségben székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak. 

Or. en
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Módosítás 1553
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39 cikk
törölve

Harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABAK-ok engedélyezése

1. A tagállamok ezen irányelvvel 
összhangban engedélyezhetik a harmadik 
országokban székhellyel rendelkező 
ABAK-ok számára valamely ABA 
befektetési jegyeinek vagy részvényeinek 
hivatásos befektetők részére történő, ezen 
irányelv feltételeinek megfelelő 
értékesítését a Közösség területén, feltéve, 
ha:
a harmadik ország tekintetében a (3) 
bekezdés a) pontjával összhangban olyan 
határozat született, amely megállapítja, 
hogy annak prudenciális szabályozással 
és folyamatos felügyelettel kapcsolatos 
jogszabályai egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel, és azokat ténylegesen 
végre is hajtják;
a harmadik ország tekintetében a (3) 
bekezdés b) pontjával összhangban olyan 
határozat született, amely megállapítja, 
hogy az adott harmadik ország tényleges, 
a Közösség által az abban az országban 
székhellyel rendelkező ABAK-oknak 
biztosított hozzáféréssel azonos mértékű 
hozzáférést biztosít saját piacaihoz a 
Közösségben székhellyel rendelkező 
ABAK-oknak;
az ABAK benyújtja az 5. és 31. cikkben 
említett információkat azon tagállam 
illetékes hatóságainak, amelyben 
engedélyezését kéri;
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együttműködési megállapodás jött létre az 
adott tagállam illetékes hatósága és az 
ABAK felügyeleti szerve között, amely 
biztosítja az azon hatások nyomon 
követése szempontjából fontos 
információk tényleges cseréjét, amelyek az 
ABAK tevékenységei következtében 
érinthetik a rendszerszintű fontossággal 
bíró pénzügyi intézmények stabilitását, 
valamint az ABAK tevékenysége által 
érintett piacok rendes működését
a harmadik ország az engedélykérelemmel 
érintett tagállammal olyan megállapodást 
kötött, amely teljes mértékben megfelel az 
OECD adóügyi modellegyezményének 26. 
cikkében meghatározott normáknak és 
biztosítja az adóügyi információk 
tényleges cseréjét.
2. A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el az alábbiak 
meghatározására:
a harmadik országok prudenciális 
szabályozásra és folyamatos felügyeletre 
vonatkozó jogszabályainak 
egyenértékűségével és tényleges 
végrehajtásával kapcsolatos általános 
egyenértékűségi kritériumok a III., IV. és 
V. fejezetben meghatározott 
követelmények alapján;
az annak értékeléséhez szükséges 
általános kritériumok, hogy egyes 
harmadik országok tényleges, a Közösség 
által a harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak biztosított 
hozzáféréssel azonos mértékű hozzáférést 
biztosítanak-e saját piacaikhoz a 
Közösségben székhellyel rendelkező 
ABAK-oknak.
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.
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3. A (2) bekezdésben említett 
kritériumok alapján a Bizottság a 49. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban végrehajtási intézkedéseket 
fogad el, amelyek megállapítják, hogy: 
valamely harmadik országnak az ABAK-
ok prudenciális szabályozásával és 
folyamatos felügyeletével kapcsolatos 
jogszabályai egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel, és azokat ténylegesen 
végrehajtják;
valamely harmadik ország tényleges, a 
Közösség által az adott harmadik 
országban székhellyel rendelkező ABAK-
oknak biztosított hozzáféréssel legalább 
azonos mértékű hozzáférést biztosít saját 
piacaihoz a Közösségben székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak. 

Or. en

Indokolás

E módosított irányelvben a 39. cikkre nincs szükség.
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Módosítás 1554
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39 cikk
törölve

Harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABAK-ok engedélyezése

1. A tagállamok ezen irányelvvel 
összhangban engedélyezhetik a harmadik 
országokban székhellyel rendelkező 
ABAK-ok számára valamely ABA 
befektetési jegyeinek vagy részvényeinek 
hivatásos befektetők részére történő, ezen 
irányelv feltételeinek megfelelő 
értékesítését a Közösség területén, feltéve, 
ha:
a harmadik ország tekintetében a (3) 
bekezdés a) pontjával összhangban olyan 
határozat született, amely megállapítja, 
hogy annak prudenciális szabályozással 
és folyamatos felügyelettel kapcsolatos 
jogszabályai egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel, és azokat ténylegesen 
végre is hajtják;
a harmadik ország tekintetében a (3) 
bekezdés b) pontjával összhangban olyan 
határozat született, amely megállapítja, 
hogy az adott harmadik ország tényleges, 
a Közösség által az abban az országban 
székhellyel rendelkező ABAK-oknak 
biztosított hozzáféréssel azonos mértékű 
hozzáférést biztosít saját piacaihoz a 
Közösségben székhellyel rendelkező 
ABAK-oknak;
az ABAK benyújtja az 5. és 31. cikkben 
említett információkat azon tagállam 
illetékes hatóságainak, amelyben 
engedélyezését kéri;
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együttműködési megállapodás jött létre az 
adott tagállam illetékes hatósága és az 
ABAK felügyeleti szerve között, amely 
biztosítja az azon hatások nyomon 
követése szempontjából fontos 
információk tényleges cseréjét, amelyek az 
ABAK tevékenységei következtében 
érinthetik a rendszerszintű fontossággal 
bíró pénzügyi intézmények stabilitását, 
valamint az ABAK tevékenysége által 
érintett piacok rendes működését
a harmadik ország az engedélykérelemmel 
érintett tagállammal olyan megállapodást 
kötött, amely teljes mértékben megfelel az 
OECD adóügyi modellegyezményének 26. 
cikkében meghatározott normáknak és 
biztosítja az adóügyi információk 
tényleges cseréjét.
2. A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el az alábbiak 
meghatározására:
a harmadik országok prudenciális 
szabályozásra és folyamatos felügyeletre 
vonatkozó jogszabályainak 
egyenértékűségével és tényleges 
végrehajtásával kapcsolatos általános 
egyenértékűségi kritériumok a III., IV. és 
V. fejezetben meghatározott 
követelmények alapján;
az annak értékeléséhez szükséges 
általános kritériumok, hogy egyes 
harmadik országok tényleges, a Közösség 
által a harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak biztosított 
hozzáféréssel azonos mértékű hozzáférést 
biztosítanak-e saját piacaikhoz a 
Közösségben székhellyel rendelkező 
ABAK-oknak.
Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági el j á r á s s a l  összhangban 
fogadják el.
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3. A (2) bekezdésben említett 
kritériumok alapján a Bizottság a 49. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban végrehajtási intézkedéseket 
fogad el, amelyek megállapítják, hogy: 
valamely harmadik országnak az ABAK-
ok prudenciális szabályozásával és 
folyamatos felügyeletével kapcsolatos 
jogszabályai egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel, és azokat ténylegesen 
végrehajtják;
valamely harmadik ország tényleges, a 
Közösség által az adott harmadik 
országban székhellyel rendelkező ABAK-
oknak biztosított hozzáféréssel legalább 
azonos mértékű hozzáférést biztosít saját 
piacaihoz a Közösségben székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak. 

Or. en

Indokolás

Az Unióban leányvállalattal nem rendelkező, Unión kívüli szereplők számára termékek 
forgalmazásának engedélyezése példa nélkül álló, és komoly prudenciális kockázatot hordoz. 
Nem szabad engedélyezni.
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Módosítás 1555
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39 cikk törölve

Harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABAK-ok engedélyezése

1. A tagállamok ezen irányelvvel 
összhangban engedélyezhetik a harmadik 
országokban székhellyel rendelkező 
ABAK-ok számára valamely ABA 
befektetési jegyeinek vagy részvényeinek 
hivatásos befektetők részére történő, ezen 
irányelv feltételeinek megfelelő 
értékesítését a Közösség területén, feltéve, 
ha:
a harmadik ország tekintetében a (3) 
bekezdés a) pontjával összhangban olyan 
határozat született, amely megállapítja, 
hogy annak prudenciális szabályozással 
és folyamatos felügyelettel kapcsolatos 
jogszabályai egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel, és azokat ténylegesen 
végre is hajtják;
a harmadik ország tekintetében a (3) 
bekezdés b) pontjával összhangban olyan 
határozat született, amely megállapítja, 
hogy az adott harmadik ország tényleges, 
a Közösség által az abban az országban 
székhellyel rendelkező ABAK-oknak 
biztosított hozzáféréssel azonos mértékű 
hozzáférést biztosít saját piacaihoz a 
Közösségben székhellyel rendelkező 
ABAK-oknak;
az ABAK benyújtja az 5. és 31. cikkben 
említett információkat azon tagállam 
illetékes hatóságainak, amelyben 
engedélyezését kéri;
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együttműködési megállapodás jött létre az 
adott tagállam illetékes hatósága és az 
ABAK felügyeleti szerve között, amely 
biztosítja az azon hatások nyomon 
követése szempontjából fontos 
információk tényleges cseréjét, amelyek az 
ABAK tevékenységei következtében 
érinthetik a rendszerszintű fontossággal 
bíró pénzügyi intézmények stabilitását, 
valamint az ABAK tevékenysége által 
érintett piacok rendes működését
a harmadik ország az engedélykérelemmel 
érintett tagállammal olyan megállapodást 
kötött, amely teljes mértékben megfelel az 
OECD adóügyi modellegyezményének 26. 
cikkében meghatározott normáknak és 
biztosítja az adóügyi információk 
tényleges cseréjét.
2. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el az alábbiak meghatározására:
a harmadik országok prudenciális 
szabályozásra és folyamatos felügyeletre 
vonatkozó jogszabályainak 
egyenértékűségével és tényleges 
végrehajtásával kapcsolatos általános 
egyenértékűségi kritériumok a III., IV. és 
V. fejezetben meghatározott 
követelmények alapján;
az annak értékeléséhez szükséges 
általános kritériumok, hogy egyes 
harmadik országok tényleges, a Közösség 
által a harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak biztosított 
hozzáféréssel azonos mértékű hozzáférést 
biztosítanak-e saját piacaikhoz a 
Közösségben székhellyel rendelkező 
ABAK-oknak.
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.
3. A (2) bekezdésben említett kritériumok 
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alapján a Bizottság a 49. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban végrehajtási intézkedéseket 
fogad el, amelyek megállapítják, hogy: 
valamely harmadik országnak az ABAK-
ok prudenciális szabályozásával és 
folyamatos felügyeletével kapcsolatos 
jogszabályai egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel, és azokat ténylegesen 
végrehajtják;
valamely harmadik ország tényleges, a 
Közösség által az adott harmadik 
országban székhellyel rendelkező ABAK-
oknak biztosított hozzáféréssel legalább 
azonos mértékű hozzáférést biztosít saját 
piacaihoz a Közösségben székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak. 

Or. en

Indokolás

Az adóügyi információcsere nem lényeges az irányelv kifejezett célja szempontjából. Az 
irányelvnek nem kell kiszorítania az egyes tagállamok zártkörű kibocsátásra vonatkozó 
nemzeti rendszerét – amennyiben van ilyen. Ezenkívül nem helyes korlátozni azokat a 
befektetőket, akik számára a tagállamok zártkörű kibocsátásra vonatkozó rendszerei 
engedélyezhetik – az irányelv megfogalmazása szerint – a „hivatásos befektetők” részére 
történő forgalmazást, mivel emiatt a tagállamoknak esetleg módosítaniuk kell a nemzeti joguk 
rendelkezéseit.

Módosítás 1556
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok ezen irányelvvel 
összhangban engedélyezhetik a harmadik 
országokban székhellyel rendelkező 
ABAK-ok számára valamely ABA 
befektetési jegyeinek vagy részvényeinek 
hivatásos befektetők részére történő, ezen 
irányelv feltételeinek megfelelő 
értékesítését a Közösség területén, feltéve, 

1. A tagállamok ezen irányelvvel 
összhangban engedélyezhetik a harmadik 
országokban székhellyel rendelkező 
ABAK-ok számára valamely ABA 
befektetési jegyeinek vagy részvényeinek 
hivatásos befektetők részére történő, ezen 
irányelv feltételeinek megfelelő 
értékesítését az Unió területén, feltéve, 
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ha:

a) a harmadik ország tekintetében a 
(3) bekezdés a) pontjával összhangban 
olyan határozat született, amely 
megállapítja, hogy annak prudenciális 
szabályozással és folyamatos felügyelettel 
kapcsolatos jogszabályai egyenértékűek 
ezen irányelv rendelkezéseivel, és azokat 
ténylegesen végre is hajtják;
b) a harmadik ország tekintetében a 
(3) bekezdés b) pontjával összhangban 
olyan határozat született, amely 
megállapítja, hogy az adott harmadik 
ország tényleges, a Közösség által az 
abban az országban székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak biztosított 
hozzáféréssel azonos mértékű hozzáférést 
biztosít saját piacaihoz a Közösségben 
székhellyel rendelkező ABAK-oknak;
c) az ABAK benyújtja az 5. és 31. 
cikkben említett információkat azon 
tagállam illetékes hatóságainak, amelyben 
engedélyezését kéri;
d) együttműködési megállapodás jött 
létre az adott tagállam illetékes hatósága 
és az ABAK felügyeleti szerve között, 
amely biztosítja az azon hatások nyomon 
követése szempontjából fontos 
információk tényleges cseréjét, amelyek az 
ABAK tevékenységei következtében 
érinthetik a rendszerszintű fontossággal 
bíró pénzügyi intézmények stabilitását, 
valamint az ABAK tevékenysége által 
érintett piacok rendes működését
e) a harmadik ország az 
engedélykérelemmel érintett tagállammal 
olyan megállapodást kötött, amely teljes 
mértékben megfelel az OECD adóügyi 
modellegyezményének 26. cikkében 
meghatározott normáknak és biztosítja az 
adóügyi információk tényleges cseréjét.

hogy a székhelyük szerinti országban 
hasonló felügyelet és szabályozás hatálya 
alá tartoznak.

Or. en
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Indokolás

A harmadik országban székhellyel rendelkező ABAK-ok kizárása a piac megosztását 
eredményezné, amely káros az egységes európai pénzügyi piacra.

Módosítás 1557
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok ezen irányelvvel 
összhangban engedélyezhetik a harmadik 
országokban székhellyel rendelkező 
ABAK-ok számára valamely ABA 
befektetési jegyeinek vagy részvényeinek 
hivatásos befektetők részére történő, ezen 
irányelv feltételeinek megfelelő 
értékesítését a Közösség területén, feltéve, 
ha:

1. A tagállamok engedélyezhetik az Unió 
területén hivatásos befektetők számára, 
hogy ezen irányelv feltételeinek 
megfelelően, saját kezdeményezésükre az 
Unióban vagy harmadik országban 
székhellyel rendelkező, és harmadik 
országban székhellyel rendelkező ABAK
által kezelt ABA-ba befektessenek, feltéve, 
ha:

Or. en

Indokolás

Justification

This Article shall allow to create a level playing field between AIFM established outside the 
Community and AIFM established inside the Community. The conditions for AIFM 
established in third countries to manage AIF, whether domiciled inside or outside the 
Community in which European domiciled investors are permitted to invest, shall not be 
lighter than those which are applicable to AIFM established in the Community. Provided that 
the conditions of equivalence regarding AIFM are met, professional investors shall be able to 
invest both in EU AIF and non-EU AIF managed by non-EU AIFM. This Article shall also 
clarify that non-EU AIFM are permitted to manage AIF domiciled inside the Community and 
that such AIF will not be regarded as self-managed AIF having to comply with the provisions 
of the Directive applicable to AIFM.
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Módosítás 1558
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok ezen irányelvvel 
összhangban engedélyezhetik a harmadik 
országokban székhellyel rendelkező 
ABAK-ok számára valamely ABA 
befektetési jegyeinek vagy részvényeinek 
hivatásos befektetők részére történő, ezen 
irányelv feltételeinek megfelelő 
értékesítését a Közösség területén, feltéve, 
ha:

1. A tagállamok ezen irányelvvel 
összhangban engedélyezik a harmadik 
országokban székhellyel rendelkező 
ABAK-ok számára valamely ABA 
befektetési jegyeinek vagy részvényeinek 
hivatásos befektetők részére történő, ezen 
irányelv feltételeinek megfelelő 
értékesítését az Unió területén, feltéve, ha: 

Or. en

Módosítás 1559
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok ezen irányelvvel 
összhangban engedélyezhetik a harmadik 
országokban székhellyel rendelkező 
ABAK-ok számára valamely ABA 
befektetési jegyeinek vagy részvényeinek 
hivatásos befektetők részére történő, ezen 
irányelv feltételeinek megfelelő 
értékesítését a Közösség területén, feltéve, 
ha:

A tagállamok ezen irányelvvel 
összhangban engedélyezik a harmadik 
országokban székhellyel rendelkező 
ABAK-ok számára valamely ABA 
befektetési jegyeinek vagy részvényeinek 
hivatásos befektetők részére történő, ezen 
irányelv feltételeinek megfelelő 
értékesítését az Unió területén, feltéve, ha:

Or. en

Indokolás

Az ABAK-ok és az ABA-k számára az európai uniós belső piac létrehozásának egyetlen módja 
a harmadik országokkal való ésszerű egyenértékűségen alapuló rendszer kidolgozása, az EK-
Szerződés által biztosított tőke szabad mozgásával összhangban.
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Módosítás 1560
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a harmadik ország tekintetében a (3) 
bekezdés a) pontjával összhangban olyan 
határozat született, amely megállapítja, 
hogy annak prudenciális szabályozással 
és folyamatos felügyelettel kapcsolatos 
jogszabályai egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel, és azokat ténylegesen 
végre is hajtják;

törölve

Or. en

Indokolás

Az ABAK-ok és az ABA-k számára az európai uniós belső piac létrehozásának egyetlen módja 
a harmadik országokkal való ésszerű egyenértékűségen alapuló rendszer kidolgozása, az EK-
Szerződés által biztosított tőke szabad mozgásával összhangban.

Módosítás 1561
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a harmadik ország tekintetében a (3) 
bekezdés a) pontjával összhangban olyan 
határozat született, amely megállapítja, 
hogy annak prudenciális szabályozással 
és folyamatos felügyelettel kapcsolatos 
jogszabályai egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel, és azokat ténylegesen 
végre is hajtják;

a) a harmadik országbeli ABAK vagy 
ABA a tagállamban fizikailag jelen van;

Or. en
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Indokolás

Azon nem uniós ABAK-okat és ABA-kat, amelyek 1) az EU egyik tagállamában fizikailag jelen 
vannak és amelyek 2) valamely uniós tagállam szabályozójánál nyilvántartásba vették, az 
irányelv alapján az uniós ABAK-okkal és ABA-kkal azonosan kell kezelni.

Módosítás 1562
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a harmadik ország tekintetében a (3) 
bekezdés a) pontjával összhangban olyan 
határozat született, amely megállapítja, 
hogy annak prudenciális szabályozással és 
folyamatos felügyelettel kapcsolatos 
jogszabályai egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel, és azokat ténylegesen 
végre is hajtják;

a) az ABAK-ot a székhelye szerinti 
harmadik országban engedélyezték vagy 
nyilvántartásba vették, és a harmadik 
ország tekintetében a (3) bekezdés a) 
pontjával összhangban olyan határozat 
született, amely megállapítja, hogy annak 
prudenciális szabályozással és folyamatos 
felügyelettel kapcsolatos jogszabályai 
ésszerű mértékben egyenértékűek ezen 
irányelv rendelkezéseivel, és azokat 
ténylegesen végre is hajtják;

Or. en

Módosítás 1563
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a harmadik ország tekintetében a (3) 
bekezdés b) pontjával összhangban olyan 
határozat született, amely megállapítja, 
hogy az adott harmadik ország tényleges, 
a Közösség által az abban az országban 
székhellyel rendelkező ABAK-oknak 
biztosított hozzáféréssel azonos mértékű 
hozzáférést biztosít saját piacaihoz a 
Közösségben székhellyel rendelkező 

törölve
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ABAK-oknak;

Or. en

Módosítás 1564
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a harmadik ország tekintetében a (3) 
bekezdés b) pontjával összhangban olyan 
határozat született, amely megállapítja, 
hogy az adott harmadik ország tényleges, 
a Közösség által az abban az országban 
székhellyel rendelkező ABAK-oknak 
biztosított hozzáféréssel azonos mértékű 
hozzáférést biztosít saját piacaihoz a 
Közösségben székhellyel rendelkező 
ABAK-oknak;

törölve

Or. en

Indokolás

Az ABAK-ok és az ABA-k számára az európai uniós belső piac létrehozásának egyetlen módja 
a harmadik országokkal való ésszerű egyenértékűségen alapuló rendszer kidolgozása, az EK-
Szerződés által biztosított tőke szabad mozgásával összhangban.

Módosítás 1565
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a harmadik ország tekintetében a (3) 
bekezdés b) pontjával összhangban olyan 
határozat született, amely megállapítja, 
hogy az adott harmadik ország tényleges, 
a Közösség által az abban az országban 

b) a harmadik országbeli ABAK-ot vagy 
ABA-t a tagállami szabályozónál 
nyilvántartásba vették;
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székhellyel rendelkező ABAK-oknak 
biztosított hozzáféréssel azonos mértékű 
hozzáférést biztosít saját piacaihoz a 
Közösségben székhellyel rendelkező 
ABAK-oknak;

Or. en

Indokolás

Azon nem uniós ABAK-okat és ABA-kat, amelyek 1) az EU egyik tagállamában fizikailag jelen 
vannak és amelyeket 2) valamely EU-s tagállam szabályozójánál nyilvántartásba vették, az 
irányelv alapján az uniós ABAK-okkal és ABA-kkal azonosan kell kezelni.

Módosítás 1566
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ABAK benyújtja az 5. és 31. cikkben 
említett információkat azon tagállam 
illetékes hatóságainak, amelyben 
engedélyezését kéri;

c) a harmadik országbeli ABAK vagy 
ABA bizonyítja, hogy az ezen irányelvben 
meghatározottak alapján megfelel a 
forgalomba hozatali engedély minden 
követelményének;

Or. en

Indokolás

Azon nem uniós ABAK-okat és ABA-kat, amelyek 1) az EU egyik tagállamában fizikailag jelen 
vannak és amelyeket 2) valamely EU-s tagállam szabályozójánál nyilvántartásba vették, az 
irányelv alapján az uniós ABAK-okkal és ABA-kkal azonosan kell kezelni.

Módosítás 1567
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) együttműködési megállapodás jött létre törölve
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az adott tagállam illetékes hatósága és az 
ABAK felügyeleti szerve között, amely 
biztosítja az azon hatások nyomon 
követése szempontjából fontos 
információk tényleges cseréjét, amelyek az 
ABAK tevékenységei következtében 
érinthetik a rendszerszintű fontossággal 
bíró pénzügyi intézmények stabilitását, 
valamint az ABAK tevékenysége által 
érintett piacok rendes működését

Or. en

Indokolás

Azon nem uniós ABAK-okat és ABA-kat, amelyek 1) az EU egyik tagállamában fizikailag jelen 
vannak és amelyeket 2) valamely EU-s tagállam szabályozójánál nyilvántartásba vették, az 
irányelv alapján az uniós ABAK-okkal és ABA-kkal azonosan kell kezelni.

Módosítás 1568
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) együttműködési megállapodás jött létre 
az adott tagállam illetékes hatósága és az 
ABAK felügyeleti szerve között, amely 
biztosítja az azon hatások nyomon 
követése szempontjából fontos 
információk tényleges cseréjét, amelyek az 
ABAK tevékenységei következtében 
érinthetik a rendszerszintű fontossággal 
bíró pénzügyi intézmények stabilitását, 
valamint az ABAK tevékenysége által 
érintett piacok rendes működését

d) az ABAK-ot a székhelye szerinti 
harmadik országban engedélyezték vagy 
nyilvántartásba vették, a felügyeleti szerve 
pedig aláírója az IOSCO konzultációról, 
együttműködésről és információcseréről 
szóló többoldalú egyetértési 
nyilatkozatnak, vagy más hasonló 
együttműködési megállapodás jött létre az 
adott tagállam illetékes hatósága és az 
ABAK felügyeleti szerve között;

Or. en

Indokolás

Az ABAK-ok és az ABA-k számára európai uniós belső piac létrehozásának egyetlen módja, a 
harmadik országokkal való ésszerű egyenértékűségen alapuló rendszer kidolgozása, az EK-
Szerződés által biztosított tőke szabad mozgásával összhangban.
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Módosítás 1569
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) együttműködési megállapodás jött létre 
az adott tagállam illetékes hatósága és az 
ABAK felügyeleti szerve között, amely 
biztosítja az azon hatások nyomon 
követése szempontjából fontos 
információk tényleges cseréjét, amelyek az 
ABAK tevékenységei következtében 
érinthetik a rendszerszintű fontossággal
bíró pénzügyi intézmények stabilitását, 
valamint az ABAK tevékenysége által 
érintett piacok rendes működését

d) az ABAK-ot a székhelye szerinti 
harmadik országban engedélyezték vagy 
nyilvántartásba vették, a felügyeleti szerve 
pedig aláírója az IOSCO konzultációról, 
együttműködésről és információcseréről 
szóló többoldalú egyetértési 
nyilatkozatnak, vagy más hasonló 
együttműködési megállapodás jött létre az 
adott tagállam illetékes hatósága és az 
ABAK felügyeleti szerve között;

Or. en

Indokolás

Az ABAK-ok és az ABA-k számára az európai uniós belső piac létrehozásának egyetlen módja
a harmadik országokkal való ésszerű egyenértékűségen alapuló rendszer kidolgozása, az EK-
Szerződés által biztosított tőke szabad mozgásával összhangban.

Módosítás 1570
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) együttműködési megállapodás jött létre 
az adott tagállam illetékes hatósága és az 
ABAK felügyeleti szerve között, amely 
biztosítja az azon hatások nyomon 
követése szempontjából fontos információk 
tényleges cseréjét, amelyek az ABAK 
tevékenységei következtében érinthetik a 
rendszerszintű fontossággal bíró pénzügyi 
intézmények stabilitását, valamint az 

d) az ABAK harmadik országbeli 
felügyeleti szerve aláírója az IOSCO 
konzultációról, együttműködésről és 
információcseréről szóló többoldalú 
egyetértési nyilatkozatnak, vagy 
együttműködési megállapodás jött létre az 
adott tagállam illetékes hatósága és az 
ABAK felügyeleti szerve között, amely 
biztosítja az azon hatások nyomon 
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ABAK tevékenysége által érintett piacok 
rendes működését

követése szempontjából fontos információk 
tényleges cseréjét, amelyek az ABAK 
tevékenységei következtében érinthetik a 
rendszerszintű fontossággal bíró pénzügyi 
intézmények stabilitását, valamint az 
ABAK tevékenysége által érintett piacok 
rendes működését;

Or. en

Módosítás 1571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) együttműködési megállapodás jött létre 
az adott tagállam illetékes hatósága és az 
ABAK felügyeleti szerve között, amely 
biztosítja az azon hatások nyomon 
követése szempontjából fontos információk 
tényleges cseréjét, amelyek az ABAK 
tevékenységei következtében érinthetik a 
rendszerszintű fontossággal bíró pénzügyi 
intézmények stabilitását, valamint az 
ABAK tevékenysége által érintett piacok 
rendes működését

d) az ABAK székhelye szerinti harmadik 
ország illetékes hatósága azon tagállam 
illetékes hatóságaival létrejött többoldalú 
együttműklödési megállapodást kötött, 
amelyben az ABAK az ABA részvényeit 
vagy befektetési jegyeit forgalmazni 
kívánja. A 35. cikkel összhangban, az 
említett megállapodás biztosítja azon 
hatások nyomon követése szempontjából 
fontos információk tényleges cseréjét, 
amelyek az ABAK tevékenységei 
következtében érinthetik a rendszerszintű 
fontossággal bíró pénzügyi intézmények 
stabilitását, valamint az ABAK 
tevékenysége által érintett piacok rendes 
működését, az 5. cikkben, valamint a IV. 
és az V. fejezetben meghatározottak 
szerint, a Bizottság által a 39a. cikkben 
meghatározott normákkal összhangban.

Or. en

Indokolás

Az EU-ban harmadik országban székhellyel rendelkező ABAK engedélyezéséhez a Bizottság 
által a tagállamok nevében aláírt („kiterjesztés elve”) hatékony együttműködési 
megállapodásra (információcsere és adóügy) van szükség, amelyet ténylegesen alkalmaznak.
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Módosítás 1572
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a harmadik ország az 
engedélykérelemmel érintett tagállammal 
olyan megállapodást kötött, amely teljes 
mértékben megfelel az OECD adóügyi 
modellegyezményének 26. cikkében 
meghatározott normáknak és biztosítja az 
adóügyi információk tényleges cseréjét.

törölve

Or. en

Indokolás

Az ABAK-ok és az ABA-k számára az európai uniós belső piac létrehozásának egyetlen módja 
a harmadik országokkal való ésszerű egyenértékűségen alapuló rendszer kidolgozása, az EK-
Szerződés által biztosított tőke szabad mozgásával összhangban.

Módosítás 1573
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a harmadik ország az 
engedélykérelemmel érintett tagállammal 
olyan megállapodást kötött, amely teljes 
mértékben megfelel az OECD adóügyi 
modellegyezményének 26. cikkében 
meghatározott normáknak és biztosítja az 
adóügyi információk tényleges cseréjét.

törölve

Or. en

Indokolás

Azon nem uniós ABAK-okat és ABA-kat, amelyek 1) az EU egyik tagállamában fizikailag jelen 
vannak és amelyeket 2) valamely EU-s tagállam szabályozójánál nyilvántartásba vették, az 
irányelv alapján az uniós ABAK-okkal és ABA-kkal azonosan kell kezelni.
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Módosítás 1574
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a harmadik ország az 
engedélykérelemmel érintett tagállammal
olyan megállapodást kötött, amely teljes 
mértékben megfelel az OECD adóügyi 
modellegyezményének 26. cikkében 
meghatározott normáknak és biztosítja az 
adóügyi információk tényleges cseréjét.

e) a harmadik ország a tagállam nevében 
eljáró Bizottsággal olyan megállapodást 
kötött, amely alapján az ABAK 
engedélykérelmet nyújtott be az OECD 
adóügyi modellegyezményének 26. 
cikkében meghatározott normák alapján, 
biztosítva az adóügyi információk 
tényleges cseréjét, a Bizottság által a 39a. 
cikk alapján meghatározott normákkal 
összhangban.

Or. en

Módosítás 1575
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a harmadik ország az 
engedélykérelemmel érintett tagállammal 
olyan megállapodást kötött, amely teljes
mértékben megfelel az OECD adóügyi 
modellegyezményének 26. cikkében 
meghatározott normáknak és biztosítja az 
adóügyi információk tényleges cseréjét.

e) a harmadik ország az 
engedélykérelemmel érintett tagállammal 
olyan megállapodást kötött, amely 
megfelel az OECD adóügyi 
modellegyezményének 26. cikkében 
meghatározott normáknak és biztosítja az 
adóügyi információk tényleges cseréjét;

Or. en
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Módosítás 1576
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A harmadik országban székhellyel 
rendelkező, és az Unióban ezen irányelv 
feltételei alapján ABA-k részvényeit vagy 
befektetési jegyeit hivatásos befektetők 
részére forgalmazni kívánó ABAK által 
benyújtott engedélykérelemmel 
megkeresett tagállam illetékes hatóságai 
csak akkor adják meg az engedélyt, ha 
kellőképpen meggyőződtek arról, hogy az 
ABAK a forgalmazás során képes lesz 
eleget tenni ezen irányelv feltételeinek. A 
harmadik országban székhellyel 
rendelkező ABAK-nak ilyen engedélyt 
megadó tagállamot ezen irányelv céljából 
az ABAK székhelye szerinti tagállamnak 
kell tekinteni.
Az engedély az ABA részvényeinek vagy 
befektetési jegyeinek forgalmazása 
tekintetében minden tagállamban 
érvényes, és a valamely tagállam által e 
cikk alapján engedélyezett, harmadik 
országbeli ABAK-ra a IV., V. és VI. 
fejezet rendelkezései alapján ugyanazon 
jogok és kötelezettségek vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

Az ABAK-ok és az ABA-k számára az európai uniós belső piac létrehozásának egyetlen módja 
a harmadik országokkal való ésszerű egyenértékűségen alapuló rendszer kidolgozása, az EK-
Szerződés által biztosított tőke szabad mozgásával összhangban.
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Módosítás 1577
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el az alábbiak meghatározására:

törölve

a) a harmadik országok prudenciális 
szabályozásra és folyamatos felügyeletre 
vonatkozó jogszabályainak 
egyenértékűségével és tényleges 
végrehajtásával kapcsolatos általános 
egyenértékűségi kritériumok a III., IV. és 
V. fejezetben meghatározott 
követelmények alapján;
b) az annak értékeléséhez szükséges 
általános kritériumok, hogy egyes 
harmadik országok tényleges, a Közösség 
által a harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak biztosított 
hozzáféréssel azonos mértékű hozzáférést 
biztosítanak-e saját piacaikhoz a 
Közösségben székhellyel rendelkező 
ABAK-oknak.
Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.

Or. en

Indokolás

Az ABAK-ok és az ABA-k számára az európai uniós belső piac létrehozásának egyetlen módja
a harmadik országokkal való az ésszerű egyenértékűségen alapuló rendszer kidolgozása, az 
EK-Szerződés által biztosított tőke szabad mozgásával összhangban.
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Módosítás 1578
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket
fogad el az alábbiak meghatározására:

2. A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikk 
rendelkezéseivel összhangban
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogad el az alábbiak meghatározására:

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 1579
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a harmadik országok prudenciális 
szabályozásra és folyamatos felügyeletre 
vonatkozó jogszabályainak 
egyenértékűségével és tényleges 
végrehajtásával kapcsolatos általános 
egyenértékűségi kritériumok a III., IV. és 
V. fejezetben meghatározott 
követelmények alapján;

a) a harmadik országok prudenciális 
szabályozásra és folyamatos felügyeletre 
vonatkozó jogszabályainak 
egyenértékűségével és tényleges 
végrehajtásával kapcsolatos általános és 
ésszerű egyenértékűségi kritériumok, 
figyelembe véve az IOSCO vagy más 
nemzetközi szervezet – amelynek az 
illetékes hatóság, a tagállam, a Bizottság 
vagy az ESMA a részese – által 
kibocsátott, az adott ABAK vagy az általa 
kezelt ABA típusára közvetlenül 
vonatkozó nemzetközi szabályozást; a 
szabályozás és a felügyelet típusa és 
szintje változó lehet, különösen az ABAK-
ok és az ABA-k különböző típusai, mérete 
vagy összetettsége alapján.

Or. en



PE439.135v01-00 118/189 AM\805044HU.doc

HU

Módosítás 1580
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az annak értékeléséhez szükséges 
általános kritériumok, hogy egyes 
harmadik országok tényleges, a Közösség 
által a harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak biztosított 
hozzáféréssel azonos mértékű hozzáférést 
biztosítanak-e saját piacaikhoz a 
Közösségben székhellyel rendelkező 
ABAK-oknak.

törölve

Or. en

Módosítás 1581
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az annak értékeléséhez szükséges 
általános kritériumok, hogy egyes 
harmadik országok tényleges, a Közösség 
által a harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak biztosított 
hozzáféréssel azonos mértékű hozzáférést 
biztosítanak-e saját piacaikhoz a 
Közösségben székhellyel rendelkező 
ABAK-oknak.

törölve

Or. en

Indokolás

A harmadik országban székhellyel rendelkező ABAK-ok kizárása a piac felosztását 
eredményezné, amely káros az egységes európai pénzügyi piacra.
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Módosítás 1582
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 2 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

A harmadik országban székhellyel rendelkező ABAK-ok kizárása a piac megosztását 
eredményezné, amely káros az egységes európai pénzügyi piacra.

Módosítás 1583
Sharon Bowles

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
fent említett jogi aktusok …….*-ig 
hatályba lépjenek.
*HL: kérjük, írja be a dátumot: ezen 
irányelv hatálybelépése után két évvel.

Or. en

Indokolás

Ha ez a cikk megmarad, az új komitológiai eljárások szerint ez a megfelelő megfogalmazás.
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Módosítás 1584
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A (2) bekezdésben említett kritériumok 
alapján a Bizottság a 49. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban végrehajtási intézkedéseket 
fogad el, amelyek megállapítják, hogy: 

törölve

a) valamely harmadik országnak az 
ABAK-ok prudenciális szabályozásával és 
folyamatos felügyeletével kapcsolatos 
jogszabályai egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel, és azokat ténylegesen 
végrehajtják;
b) valamely harmadik ország tényleges, a 
Közösség által az adott harmadik 
országban székhellyel rendelkező ABAK-
oknak biztosított hozzáféréssel legalább 
azonos mértékű hozzáférést biztosít saját 
piacaihoz a Közösségben székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak. 

Or. en

Indokolás

Az ABAK-ok és az ABA-k számára az európai uniós belső piac létrehozásának egyetlen módja
a harmadik országokkal való ésszerű egyenértékűségen alapuló rendszer kidolgozása, az EK-
Szerződés által biztosított tőke szabad mozgásával összhangban.

Módosítás 1585
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A (2) bekezdésben említett kritériumok 
alapján a Bizottság a 49. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 

törölve
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összhangban végrehajtási intézkedéseket 
fogad el, amelyek megállapítják, hogy: 
a) valamely harmadik országnak az 
ABAK-ok prudenciális szabályozásával és 
folyamatos felügyeletével kapcsolatos 
jogszabályai egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel, és azokat ténylegesen 
végrehajtják;
b) valamely harmadik ország tényleges, a 
Közösség által az adott harmadik 
országban székhellyel rendelkező ABAK-
oknak biztosított hozzáféréssel legalább 
azonos mértékű hozzáférést biztosít saját 
piacaihoz a Közösségben székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak. 

Or. en

Indokolás

A harmadik országban székhellyel rendelkező ABAK-ok kizárása a piac megosztását 
eredményezné, amely káros az egységes európai pénzügyi piacra.

Módosítás 1586
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A (2) bekezdésben említett kritériumok 
alapján a Bizottság a 49. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással
összhangban végrehajtási intézkedéseket
fogad el, amelyek megállapítják, hogy: 

3. A (2) bekezdésben említett kritériumok 
alapján a Bizottság a 49a., 49b. és 49c. 
cikk rendelkezéseivel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el, amelyek megállapítják, hogy:

Or. en

Indokolás

Ha ez a cikk megmarad, az új komitológiai eljárások szerint ez a megfelelő megfogalmazás.
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Módosítás 1587
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) valamely harmadik országnak az 
ABAK-ok prudenciális szabályozásával és 
folyamatos felügyeletével kapcsolatos 
jogszabályai egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel, és azokat ténylegesen 
végrehajtják;

a) valamely harmadik országnak az 
ABAK-ok prudenciális szabályozásával és 
folyamatos felügyeletével kapcsolatos 
jogszabályai ésszerű mértékben
egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel – az ABAK és az ABA 
méretével, típusával és összetettségével 
összhangban – és azokat ténylegesen 
végrehajtják;

Or. en

Módosítás 1588
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) valamely harmadik ország tényleges, a 
Közösség által az adott harmadik 
országban székhellyel rendelkező ABAK-
oknak biztosított hozzáféréssel legalább 
azonos mértékű hozzáférést biztosít saját 
piacaihoz a Közösségben székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak.

törölve

Or. en
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Módosítás 1589
Sharon Bowles

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
fent említett jogi aktusok …….*-ig 
hatályba lépjenek.
*HL: kérjük, írja be a dátumot: ezen 
irányelv hatálybelépése után két évvel.

Or. en

Indokolás

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

</Amend>

<Amend>Módosítás 1590
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A harmadik országban székhellyel 
rendelkező ABAK-nak ezt az engedélyt 
megadó tagállamot ezen irányelv céljából 
az ABAK székhelye szerinti tagállamnak 
kell tekinteni. 
Az engedély az ABA részvényeinek vagy 
befektetési jegyeinek forgalmazása 
tekintetében minden tagállamban 
érvényes, és a valamely tagállam által e 
cikk alapján engedélyezett, harmadik 
országbeli ABAK-ra a III. fejezet 16. és 
17. cikkében, valamint a IV., V. és VI. 
fejezetben meghatározott jogok és 
kötelezettségek vonatkoznak, ezen 
irányelv II. fejezete alapján engedélyezett, 
ABAK-ként történő forgalmazásra.

Or. en
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Módosítás 1591
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A 39. cikk (1) és (2) bekezdése 
alapján harmadik országban székhellyel 
rendelkező ABAK engedélyezése ellenére 
a tagállamok a nemzeti jogukkal 
összhangban engedélyezhetik harmadik 
országbeli ABAK által kezelt ABA 
forgalmazását.

Or. en

Indokolás

Az ABAK-ok és az ABA-k számára az európai uniós belső piac létrehozásának egyetlen módja 
a harmadik országokkal való ésszerű egyenértékűségen alapuló rendszer kidolgozása, az EK-
Szerződés által biztosított tőke szabad mozgásával összhangban.

Módosítás 1592
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
39 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39a. cikk
Egyezmények alkalmazása és 
felülvizsgálata
A Bizottság e fejezet értelmében a 
harmadik országokkal aláírt 
megállapodásokra alkalmazandó 
normákat fogad el és azokat rendszeresen 
felülvizsgálja. 
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E fejezet értelmében a Bizottság a 
tagállamokkal együtt rendszeres 
időközönként felülvizsgálja a harmadik 
országokkal megkötött megállapodásokat 
annak ellenőrzésére, hogy a szóban forgó 
harmadik országok ténylegesen betartják-
e az egyezményeket.  A Bizottság a 
felülvizsgálatok eredményéről jelentést 
küld a tagállamoknak, amelyek azokat 
figyelembe veszik annak értékelésekor, 
hogy az ezen irányelv alapján kiadott vagy 
kiadni készült engedélyeket meg kell-e 
adni, fel kell-e függeszteni vagy vissza 
kell-e vonni.
A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikk 
rendelkezéseivel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el a normák elfogadásakor és 
felülvizsgálatakor követendő eljárások, a 
megfelelőség felülvizsgálata és a tényleges 
együttműködés biztosításának feltételei, 
valamint az engedélyekről szóló jelentés 
következményeinek pontos 
meghatározására.

Or. en

Indokolás

A Bizottság időszakonként felülvizsgálja az együttműködési megállapodások tényleges 
működését.

Módosítás 1593
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy tagállam több illetékes 
hatóságot is kijelöl, erről értesíti a 
Bizottságot, és tájékoztatja a feladatok 
megosztásáról.

Amennyiben egy tagállam több illetékes 
hatóságot is kijelöl, erről értesíti a 
Bizottságot és az ESMA-t, és tájékoztatja a 
feladatok megosztásáról.

Az ESMA megfelelő módszereket vezet be 
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annak ellenőrzésére, hogy az ABAK 
megfelel-e az ezen irányelvben 
meghatározott kötelezettségeinek.

Or. en

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Az ESMA-nak kellene az ABAK legmagasabb szintű felügyeleti szervének lennie, az egyenlő 
versenyfeltételek, ezen irányelv következetes végrehajtása, valamint a pénzügyi stabilitás és 
teljesség biztosítása céljából. Ezért ezt szükséges megemlíteni az illetékes hatóságokról szóló 
e cikkben.

Módosítás 1594
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy tagállam több illetékes 
hatóságot is kijelöl, erről értesíti a 
Bizottságot, és tájékoztatja a feladatok 
megosztásáról.

Amennyiben egy tagállam több illetékes 
hatóságot is kijelöl, erről értesíti a 
Bizottságot és az ESMA-t, és tájékoztatja a 
feladatok megosztásáról.

Or. en

Indokolás

Az európai szabályozónak tisztában kell lennie minden tagállam illetékes hatóságának 
felépítésével. 

Módosítás 1595
Sari Essayah

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Illetékes hatóságok csak a nemzeti jog 
által elismert állami hatóságok vagy 
szervek által kinevezett állami hatóságok 
vagy szervek lehetnek.
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Or. en

Indokolás

Módosítás 1596
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok hatáskörei Az ESMA és az illetékes hatóságok 
hatáskörei.

Or. en

Indokolás

Az európai értékpapír-felügyeleti hatóságnak kellene lennie az ABAK-ok legmagasabb szintű 
felügyeleti szervének  az egyenlő versenyfeltételek, és ezen irányelv hatékony végrehajtásának 
biztosítása céljából, a befektetők védelme és a pénzügyi stabilitás érdekében. Ezért annak 
hatásköreit meg kell említeni ebben a cikkben.

Módosítás 1597
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az illetékes hatóságokat fel kell ruházni 
minden olyan felügyeleti és vizsgálati 
hatáskörrel, amely feladataik ellátásához 
szükséges. E hatásköröket a következő 
módok bármelyikén gyakorolhatják:

1. Az ESMA-t és az illetékes hatóságokat 
fel kell ruházni minden olyan felügyeleti és 
vizsgálati hatáskörrel, amely feladataik 
ellátásához szükséges. E hatásköröket a 
következő módok bármelyikén 
gyakorolhatják:

Or. en

Indokolás

Az európai értékpapír-felügyeleti hatóságnak kellene lennie az ABAK-ok legmagasabb szintű 
felügyeleti szervének az egyenlő versenyfeltételek és ezen irányelv hatékony végrehajtásának 
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biztosítása céljából, a befektetők védelme és a pénzügyi stabilitás érdekében. Ezért annak 
hatásköreit meg kell említeni ebben a cikkben.

Módosítás 1598
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az illetékes hatóságokat fel kell ruházni 
minden olyan felügyeleti és vizsgálati 
hatáskörrel, amely feladataik ellátásához 
szükséges. E hatásköröket a következő 
módok bármelyikén gyakorolhatják:

1. A tagállamok és az ESMA által kijelölt
illetékes hatóságokat fel kell ruházni 
minden olyan felügyeleti és vizsgálati 
hatáskörrel, amely feladataik ellátásához 
szükséges. E hatásköröket a következő 
módok bármelyikén gyakorolhatják:

Or. en

Indokolás

Az ESMA-nak ugyanazon hatásköröket kell megadni, mint a nemzeti hatóságoknak.

Módosítás 1599
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az illetékes hatóságok legalább az 
alábbi vizsgálati hatáskörökkel 
rendelkeznek:

2. Az ESMA és az illetékes hatóságok 
legalább az alábbi vizsgálati hatáskörökkel 
rendelkeznek:

Or. en

Indokolás

Az európai értékpapír-felügyeleti hatóságnak kellene lennie az ABAK-ok legmagasabb szintű 
felügyeleti szervének az egyenlő versenyfeltételek és ezen irányelv hatékony végrehajtásának 
biztosítása céljából, a befektetők védelme és a pénzügyi stabilitás érdekében. Ezért annak 
hatásköreit meg kell említeni ebben a cikkben.
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Módosítás 1600
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az illetékes hatóságok legalább az 
alábbi vizsgálati hatáskörökkel 
rendelkeznek:

2. Az illetékes hatóságok legalább az 
alábbi, bármikor gyakorolható vizsgálati 
hatáskörökkel rendelkeznek: 

Or. en

Indokolás

Módosítás 1601
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
41 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41a. cikk
Az ESMA hatáskörei
Az ESMA iránymutatásokat dolgoz ki – és 
azokat rendszeresen felülvizsgálja – a 
tagállamok illetékes hatóságai számára, 
az engedélyezési hatáskörükre és az ezen 
irányelv által előírt jelentéstételi 
kötelezettségük gyakorlására 
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Az ESMA-nak iránymutatásokat kell kidolgoznia az egyenlő versenyfeltételek és ezen irányelv
következetes alkalmazásának biztosítására.
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Módosítás 1602
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A székhely szerinti tagállam biztosítja, 
hogy az illetékes hatóságok megtehessék a 
következő intézkedéseket:

1. A székhely szerinti tagállam biztosítja, 
hogy az illetékes hatóságok az ESMA által 
megfogalmazott iránymutatásokkal 
összhangban megtehessék a következő 
intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Az európai értékpapír-felügyeleti hatóságnak iránymutatásokat kell kidolgoznia az egyenlő 
versenyfeltételek és ezen irányelv hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében.

Módosítás 1603
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A székhely szerinti tagállam biztosítja, 
hogy az illetékes hatóságok megtehessék a 
következő intézkedéseket:

1. A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok megtehessék a 
következő intézkedéseket:

Or. en

Indokolás

A tagállamok számára hatékony felügyeleti hatásköröket kell biztosítani a módosított 
keretben.
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Módosítás 1604
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A székhely szerinti tagállam biztosítja, 
hogy az illetékes hatóságok megtehessék a 
következő intézkedéseket:

1. A székhely szerinti tagállam biztosítja, 
hogy az illetékes hatóságok legalább a 
következő hatáskörökkel rendelkeznek:

Or. en

Módosítás 1605
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok megfelelő hatáskörrel 
rendelkezzenek a piacok egészséges 
működésének biztosításához szükséges 
összes intézkedés meghozatalához azokban 
az esetekben, amikor egy pénzügyi eszköz 
piacán egy vagy több ABA tevékenysége 
veszélyeztethetné az érintett piac 
egészséges működését.

2. A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok megfelelő hatáskörrel 
rendelkezzenek a piacok egészséges 
működésének biztosításához szükséges, az 
ESMA által előírt összes intézkedés 
meghozatalához azokban az esetekben, 
amikor egy pénzügyi eszköz piacán egy 
vagy több ABA tevékenysége 
veszélyeztethetné az érintett piac 
egészséges működését.

Or. en

Indokolás

Az európai értékpapír-felügyeleti hatóságnak kellene lennie az ABAK-ok legmagasabb szintű 
felügyeleti szervének az egyenlő versenyfeltételek és ezen irányelv hatékony végrehajtásának 
biztosítása céljából.
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Módosítás 1606
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az engedély visszavonására irányuló 
eljárások, valamint a tagállamok 
büntetőszankciók megállapítására irányuló 
jogának sérelme nélkül a tagállamok 
nemzeti jogukkal összhangban biztosítják, 
hogy meg lehessen hozni a szükséges 
közigazgatási intézkedéseket, illetve 
közigazgatási szankciókat lehessen 
kiszabni azon személyekkel szemben, akik 
felelősek az ezen irányelv végrehajtása 
során elfogadott rendelkezések be nem 
tartásáért. A tagállamok biztosítják, hogy 
ezen intézkedések hatékonyak, arányosak 
és visszatartó erejűek legyenek.

1. A tagállamoknak meg kell állapítaniuk 
az ezen irányelv rendelkezései alapján 
elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó 
intézkedések és szankciók szabályait, és 
meg kell hozniuk az e szabályok 
végrehajtásának biztosításához szükséges 
minden intézkedést. Az engedély 
visszavonására irányuló eljárások, valamint 
a tagállamok büntetőszankciók 
megállapítására irányuló jogának sérelme 
nélkül a tagállamok nemzeti jogukkal 
összhangban biztosítják, hogy meg 
lehessen hozni a szükséges közigazgatási 
intézkedéseket, illetve közigazgatási 
szankciókat lehessen kiszabni azon 
személyekkel szemben, akik felelősek az 
ezen irányelv végrehajtása során elfogadott 
rendelkezések be nem tartásáért. A 
tagállamok biztosítják, hogy ezen 
intézkedések hatékonyak, arányosak és 
visszatartó erejűek legyenek.

Or. en

Módosítás 1607
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az engedély visszavonására irányuló 
eljárások, valamint a tagállamok 
büntetőszankciók megállapítására irányuló 
jogának sérelme nélkül a tagállamok 
nemzeti jogukkal összhangban biztosítják, 

1. Az engedély visszavonására irányuló 
eljárások, valamint a tagállamok 
büntetőszankciók megállapítására irányuló 
jogának sérelme nélkül a tagállamok az 
ESMA iránymutatásaival és a nemzeti 
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hogy meg lehessen hozni a szükséges 
közigazgatási intézkedéseket, illetve 
közigazgatási szankciókat lehessen 
kiszabni azon személyekkel szemben, akik 
felelősek az ezen irányelv végrehajtása 
során elfogadott rendelkezések be nem 
tartásáért. A tagállamok biztosítják, hogy 
ezen intézkedések hatékonyak, arányosak 
és visszatartó erejűek legyenek.

jogukkal összhangban biztosítják, hogy 
meg lehessen hozni a szükséges 
közigazgatási intézkedéseket, illetve 
közigazgatási szankciókat lehessen 
kiszabni azon személyekkel szemben, akik 
felelősek az ezen irányelv végrehajtása 
során elfogadott rendelkezések be nem 
tartásáért A tagállamok biztosítják, hogy 
ezen intézkedések hatékonyak, arányosak 
és visszatartó erejűek legyenek.

Or. en

Indokolás

Az európai értékpapír-felügyeleti hatóságnak iránymutatásokon keresztül kell biztosítania az 
egyenlő versenyfeltételeket és ezen irányelv hatékony végrehajtását.

Módosítás 1608
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok illetékes hatóságai minden 
esetben együttműködnek egymással, 
amennyiben ez az ezen irányelv értelmében 
fennálló feladataik teljesítéséhez vagy az 
ezen irányelv vagy nemzeti jog szerinti 
hatásköreik gyakorlásához szükséges.

1. A tagállamok illetékes hatóságai minden 
esetben együttműködnek egymással, az 
ESMA-val és az ESRB-vel, amennyiben ez 
az ezen irányelv értelmében fennálló 
feladataik teljesítéséhez vagy az ezen 
irányelv vagy nemzeti jog szerinti 
hatásköreik gyakorlásához szükséges.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak együtt kell működniük az új európai felügyeleti szervekkel.
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Módosítás 1609
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok illetékes hatóságai minden 
esetben együttműködnek egymással, 
amennyiben ez az ezen irányelv értelmében 
fennálló feladataik teljesítéséhez vagy az 
ezen irányelv vagy nemzeti jog szerinti 
hatásköreik gyakorlásához szükséges.

1. A tagállamok illetékes hatóságai minden 
esetben együttműködnek az ESMA-val és
egymással, amennyiben ez az ezen irányelv 
értelmében fennálló feladataik 
teljesítéséhez vagy az ezen irányelv vagy 
nemzeti jog szerinti hatásköreik 
gyakorlásához szükséges.

Or. en

Indokolás

A tagállamok illetékes hatóságai és az ESMA közötti együttműködés és információcsere 
létfontosságú az egyenlő versenyfeltételek, ezen irányelv hatékony végrehajtása és a pénzügyi 
stabilitás biztosítása céljából.

Módosítás 1610
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok illetékes hatóságai azonnal 
egymás rendelkezésére bocsátják az ezen 
irányelv szerinti feladataik ellátásához 
szükséges információkat.

4. A tagállamok illetékes hatóságai azonnal 
az ESMA és egymás rendelkezésére 
bocsátják az ezen irányelv szerinti 
feladataik ellátásához szükséges 
információkat.

Or. en

Indokolás

A tagállamok illetékes hatóságai és az ESMA közötti együttműködés és információcsere 
létfontosságú az egyenlő versenyfeltételek, ezen irányelv hatékony végrehajtása és a pénzügyi 
stabilitás biztosítása céljából.
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Módosítás 1611
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 49. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően a Bizottság 
végrehajtási intézkedéseket fogad el az 
illetékes hatóságok közötti információcsere 
eljárásaira vonatkozóan.

5. A 49a., 49b. és 49c. cikk 
rendelkezéseivel összhangban a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogad el az illetékes hatóságok közötti 
információcsere eljárásaira vonatkozóan.

A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
fent említett jogi aktusok …….*-ig 
hatályba lépjenek.
*HL: kérjük, írja be a dátumot: ezen 
irányelv hatálybelépése után két évvel.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 1612
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK-ok tevékenységének potenciális 
rendszerszintű következményeivel
kapcsolatos információcsere

Az ABAK-ok tevékenységével kapcsolatos 
információcsere

Or. en



PE439.135v01-00 136/189 AM\805044HU.doc

HU

Módosítás 1613
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK-ok ezen irányelv szerinti 
engedélyezéséért és felügyeletéért felelős 
illetékes hatóságok tájékoztatást nyújtanak 
más tagállamok illetékes hatóságainak, 
amennyiben ez lényeges az egyes ABAK-
oknak vagy az ABAK-ok összességének 
tevékenysége következtében a 
rendszerszintű fontossággal bíró pénzügyi 
intézményekre, illetve az adott ABAK-ok 
tevékenységével érintett piacok egészséges 
működésére nézve fennálló potenciális 
kockázatok nyomon követése és az azokra 
való reagálás szempontjából. Tájékoztatni 
kell a 2009. január 23-i 2009/77/EK 
bizottsági határozattal1 létrehozott európai 
értékpapír-piaci szabályozók bizottságát 
(CESR) is, amely a kapott információkat 
továbbítja a többi tagállam illetékes 
hatóságainak..

1. Az ABAK-ok ezen irányelv szerinti 
engedélyezéséért és felügyeletéért felelős 
illetékes hatóságok tájékoztatást nyújtanak 
más tagállamok illetékes hatóságainak, 
amennyiben ez lényeges az egyes ABAK-
oknak vagy az ABAK-ok összességének 
tevékenysége következtében a 
rendszerszintű fontossággal bíró pénzügyi 
intézményekre, illetve az adott ABAK-ok 
tevékenységével érintett piacok egészséges 
működésére nézve fennálló potenciális 
kockázatok nyomon követése és az azokra 
való reagálás szempontjából. 

Az ezen irányelv alapján az ABAK-ok 
engedélyezéséért és felügyeletéért felelős 
illetékes hatóságok szintén biztosítják az 
ESMA tényleges tájékoztatását különösen:
- az ezen irányelv – különösen a 25. cikk 
– alapján az ESMA tekintetében fennálló 
jelentéstételi kötelezettségeik 
betartásával;
- az ESMA részéről felmerülő kérés –
akár a felügyeletük alatt álló ABAK-kal, 
akár az ABAK-ok által kezelt ABA-kal 
kapcsolatos, akár általános jellegű –
azonnali teljesítésével,
- az ABAK tevékenységei – az általa 
kezelt ABA-ra is tekintettel – által okozni 
képes kár kockázatértékelésére vonatkozó 
következtetéseinek – beleértve az ABAK 
székhelye szerinti tagállam illetékes 

                                               
1 HL L 25., 2009.1.29., 18–22. o.



AM\805044HU.doc 137/189 PE439.135v01-00

HU

hatóságai által e tekintetben javasolt 
intézkedéseket is – az ESMA számára 
történő azonnali elküldésével; és
- az általuk létrehozott vagy a 
birtokukban lévő, az ESMA feladata 
szempontjából lényegesnek ítélt 
információk ESMA számára történő 
eljuttatásával. 
Az ESMA továbbítja a másik tagállam 
illetékes hatóságainak az ABAK székhelye 
szerinti tagállam illetékes hatóságai által 
küldött, és a másik tagállam illetékes 
hatóságai által végzett felügyelet céljából 
lényeges információkat.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 1614
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK-ok ezen irányelv szerinti 
engedélyezéséért és felügyeletéért felelős 
illetékes hatóságok tájékoztatást nyújtanak 
más tagállamok illetékes hatóságainak, 
amennyiben ez lényeges az egyes ABAK-
oknak vagy az ABAK-ok összességének 
tevékenysége következtében a 
rendszerszintű fontossággal bíró pénzügyi 
intézményekre, illetve az adott ABAK-ok
tevékenységével érintett piacok egészséges 

1. Az ABA-k ezen irányelv szerinti 
engedélyezéséért és felügyeletéért felelős 
illetékes hatóságok tájékoztatást nyújtanak 
az ESMA-nak és az ESRB-nek, 
amennyiben ez lényeges az egyes ABA-
knak vagy az ABA-k összességének 
tevékenysége következtében a 
rendszerszintű fontossággal bíró pénzügyi 
intézményekre, illetve az adott ABA-k
tevékenységével érintett piacok egészséges 
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működésére nézve fennálló potenciális 
kockázatok nyomon követése és az azokra 
való reagálás szempontjából. Tájékoztatni 
kell a 2009. január 23-i 2009/77/EK 
bizottsági határozattal1 létrehozott 
európai értékpapír-piaci szabályozók 
bizottságát (CESR) is, amely a kapott 
információkat továbbítja a többi tagállam 
illetékes hatóságainak.

működésére nézve fennálló potenciális 
kockázatok nyomon követése és az azokra 
való reagálás szempontjából. Az ESMA a 
kapott információkat továbbítja a többi 
tagállam illetékes hatóságainak.

Or. en

Indokolás

Az ESMA-nak európai szinten felelősnek kell lennie a rendszerszintű kockázatokra vonatkozó 
információk központosításáért.

Módosítás 1615
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK-ok ezen irányelv szerinti 
engedélyezéséért és felügyeletéért felelős 
illetékes hatóságok tájékoztatást nyújtanak 
más tagállamok illetékes hatóságainak, 
amennyiben ez lényeges az egyes ABAK-
oknak vagy az ABAK-ok összességének 
tevékenysége következtében a 
rendszerszintű fontossággal bíró pénzügyi 
intézményekre, illetve az adott ABAK-ok 
tevékenységével érintett piacok egészséges 
működésére nézve fennálló potenciális 
kockázatok nyomon követése és az azokra 
való reagálás szempontjából. Tájékoztatni 
kell a 2009. január 23-i 2009/77/EK 
bizottsági határozattal1 létrehozott európai 
értékpapír-piaci szabályozók bizottságát 
(CESR) is, amely a kapott információkat 
továbbítja a többi tagállam illetékes 
hatóságainak..

Az ABAK-ok ezen irányelv szerinti 
engedélyezéséért és felügyeletéért felelős 
illetékes hatóságok tájékoztatást nyújtanak 
más tagállamok illetékes hatóságainak, 
amennyiben ez lényeges az egyes ABAK-
oknak vagy az ABAK-ok összességének 
tevékenysége következtében a 
rendszerszintű fontossággal bíró pénzügyi 
intézményekre, illetve az adott ABAK-ok 
tevékenységével érintett piacok egészséges 
működésére nézve fennálló potenciális 
kockázatok nyomon követése és az azokra 
való reagálás szempontjából. Az ESMA-t 
és az ESRB-t is tájékoztatni kell és a 
kapott információkat továbbítják a többi 
tagállam illetékes hatóságainak.
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HL L 25., 2009.1.29., 18. o.

Or. en

Indokolás

Teljes mértékben támogatja az új európai felügyeleti struktúra létrehozását.

Módosítás 1616
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az egyes ABAK-ok tekintetében
illetékes hatóságok negyedévente közlik a 
felelősségük alá tartozó ABAK-ok 
tevékenységeivel kapcsolatos összesített 
információkat az EK-Szerződés 114. 
cikkének (2) bekezdése értelmében 
létrehozott Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottsággal.

2. A [a pénzügyi rendszer közösségi 
makroprudenciális felügyeletéről és az 
Európai Rendszerkockázati Testület 
létrehozásáról szóló]…./EK rendelet 15. 
cikkében megállapított feltételek alapján
az ABAK székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságai közlik az ESRB-vel a 
felelősségük alá tartozó ABAK-ok 
tevékenységeivel kapcsolatos összesített 
információkat.

Or. en

Indokolás

A rendszerszintű kockázatok hatékony felügyelete és nyomon követése érdekében olyan 
mechanizmusra van szükség, amelynek keretében pontosítják és hatékonyan megszervezik a 
tagállamok és az európai hatóságok közötti információcserét; az ESMA-t hatáskörökkel 
ruháznák fel, amelyek lehetővé tennék számára, hogy megkapja a fontos információkat, 
rendszeresen vagy eseti alapon beavatkozzon a nemzeti hatóságokkal vagy az alapkezelőkkel 
szemben, kötelező jogi erejű technikai előírásokat fogadjon el a pénzpiacok integritásával és 
stabilitásával kapcsolatos kockázatok azonosítása és kezelése céljából, ideértve a túlzott 
tőkeáttételből adódó rendszerszintű kockázatokat is.
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Módosítás 1617
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az illetékes hatóságok által kapott 
minden, ABAK-kal kapcsolatos 
információt kérésre közölni kell a 
Bizottsággal, amely rendszeres statisztikai 
jelentéseket bocsát ki az információkkal 
kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 1618
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el az (1) és (2) bekezdés értelmében 
cserélendő információk feltételeinek, 
tartalmának és gyakoriságának 
meghatározására.

3. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el az (1) bekezdés értelmében 
cserélendő, és az (1) bekezdés értelmében 
a Bizottsággal közlendő információk 
feltételeinek, tartalmának és 
gyakoriságának meghatározására.

Or. en

Módosítás 1619
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el az (1) és (2) bekezdés értelmében 
cserélendő információk feltételeinek, 

3. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el az (1) és (2) bekezdés értelmében 
cserélendő információk feltételeinek, 
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tartalmának és gyakoriságának 
meghatározására.

tartalmának és gyakoriságának 
meghatározására.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 1620
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket
fogad el az (1) és (2) bekezdés értelmében 
cserélendő információk feltételeinek, 
tartalmának és gyakoriságának 
meghatározására.

3. A Bizottság – a 49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban – felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el az (1) és (2) 
bekezdés értelmében cserélendő 
információk feltételeinek, tartalmának és 
gyakoriságának 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.

A Bizottság biztosítja, hogy az említett jogi 
aktusok …*-ig hatályba lépnek.
* HL kérjük, írja be a dátumot: ezen 
irányelv hatálybalépése után két évvel.

<

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 1621
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egyik tagállam illetékes hatóságai 
kérhetik valamely más tagállam illetékes 
hatóságainak együttműködését az utóbbi 
tagállam területén történő felügyeleti 
tevékenység vagy helyszíni ellenőrzés 
vagy vizsgálat céljából, az ezen irányelv 
szerinti hatásköreik keretein belül.

1. Az egyik tagállam illetékes hatóságai 
kérhetik valamely más tagállam illetékes 
hatóságainak együttműködését az utóbbi 
tagállam területén történő felügyeleti 
tevékenység vagy helyszíni ellenőrzés 
vagy vizsgálat céljából, az ezen irányelv 
szerinti hatásköreik keretein belül, és 
haladéktalanul tájékoztatják erről az 
ESMA-t.

Amennyiben egy illetékes hatósághoz
helyszíni ellenőrzéssel vagy vizsgálattal 
kapcsolatos megkeresést intéznek, a 
megkeresett hatóság a következők egyikét 
teszi:

Amennyiben az illetékes hatóságokhoz
helyszíni ellenőrzéssel vagy vizsgálattal 
kapcsolatos megkeresést intéznek, a 
megkeresett hatóság a következők egyikét 
teszi:

a) saját maga elvégzi az ellenőrzést vagy 
vizsgálatot;

a) saját maguk elvégzik az ellenőrzést vagy 
vizsgálatot

b) megengedi, hogy a megkereső hatóság 
hajtsa végre az ellenőrzést vagy 
vizsgálatot;

b) megengedi, hogy a megkereső hatóság 
hajtsa végre az ellenőrzést vagy 
vizsgálatot;

c) lehetővé teszi könyvvizsgálók vagy 
szakértők számára, hogy elvégezzék az 
ellenőrzést vagy vizsgálatot.

c) lehetővé teszi könyvvizsgálók vagy 
szakértők számára, hogy elvégezzék az 
ellenőrzést vagy vizsgálatot.

Az ebben a bekezdésben említett 
ellenőrzés vagy vizsgálat elvégzése során 
az illetékes hatóságok figyelembe veszik az 
ESMA által erre vonatkozóan tett 
észrevételeket.   

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 1622
Sylvie Goulard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A tagállam illetékes hatóságai 
haladéktalanul tájékoztatják az ESMA-t 
az olyan helyzetekről, amikor:
a) egy vizsgálat vagy helyszíni ellenőrzés 
végrehajtására irányuló kérelmet 
elutasítottak vagy nem teljesítettek ésszerű 
határidőn belül; vagy
b) ha tisztviselőinek arra irányuló 
engedélykérelmét, hogy elkísérjék a másik 
tagállam illetékes hatóságainak 
tisztviselőit, elutasították vagy nem 
teljesítették ésszerű határidőn belül.

Or. en

Indokolás

A rendszerszintű kockázatok hatékony felügyelete és nyomon követése érdekében olyan 
mechanizmusra van szükség, amelynek keretében pontosítják és hatékonyan megszervezik a 
tagállamok és az európai hatóságok közötti információcserét; az ESMA-t hatáskörökkel 
ruháznák fel, amelyek lehetővé tennék számára, hogy megkapja a fontos információkat, 
rendszeresen vagy eseti alapon beavatkozzon a nemzeti hatóságokkal vagy az alapkezelőkkel 
szemben, kötelező jogi erejű technikai előírásokat fogadjon el a pénzügyi piacok 
integritásával és stabilitásával kapcsolatos kockázatok azonosítása és kezelése céljából, 
ideértve a túlzott tőkeáttételből adódó rendszerszintű kockázatokat is.
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Módosítás 1623
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket
fogad el a helyszíni ellenőrzésekhez és 
vizsgálatokhoz kapcsolódó eljárások 
vonatkozásában.

4. A Bizottság – a 49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban – felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el a helyszíni 
ellenőrzésekhez és vizsgálatokhoz 
kapcsolódó eljárások vonatkozásában, 
valamint az ESMA e cikk szerinti 
tájékoztatásának módjairól.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 1624
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket
fogad el a helyszíni ellenőrzésekhez és 
vizsgálatokhoz kapcsolódó eljárások 
vonatkozásában.

4. A Bizottság – a 49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban – felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadhat el a helyszíni 
ellenőrzésekhez és vizsgálatokhoz 
kapcsolódó eljárások vonatkozásában.

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 1625
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az európai értékpapír-piaci 
szabályozók bizottsága (CESR) közvetítési 
mechanizmust hoz létre.

1. Az ESMA közvetítési mechanizmust 
hoz létre.

Or. en

Indokolás

A CESR-t hamarosan felváltja az ESMA. A módosítás célja az, hogy elősegítse ezt a váltást az 
európai felügyeleti rendszerben.

Módosítás 1626
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az európai értékpapír-piaci 
szabályozók bizottsága (CESR) közvetítési 
mechanizmust hoz létre.

1. Az ESMA közvetítési mechanizmust 
hoz létre.

Or. en
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Indokolás

Az ESMA-t figyelembe kell venni az irányelvben.

Módosítás 1627
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben illetékes hatóságok között 
egyet nem értés alakul ki valamely, ezen 
irányelv hatálya alá tartozó érintett 
illetékes hatóság értékelése, fellépése vagy 
tétlensége miatt, az illetékes hatóságok az 
ügyet a CESR elé terjesztik, és ott a gyors 
és eredményes megoldás érdekében 
megvitatják. Az illetékes hatóságok 
kellően megfontolják a CESR tanácsát. 

2. Amennyiben illetékes hatóságok között 
egyet nem értés alakul ki valamely, ezen 
irányelv hatálya alá tartozó érintett 
illetékes hatóság értékelése, fellépése vagy 
tétlensége miatt, az illetékes hatóságok az 
ügyet a CESR elé terjesztik, és ott a gyors 
és eredményes megoldás érdekében 
megvitatják. Az illetékes hatóságoknak 
kötelezően be kell tartaniuk a CESR 
határozatát.

Or. en

Módosítás 1628
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben illetékes hatóságok között 
egyet nem értés alakul ki valamely, ezen 
irányelv hatálya alá tartozó érintett 
illetékes hatóság értékelése, fellépése vagy 
tétlensége miatt, az illetékes hatóságok az 
ügyet a CESR elé terjesztik, és ott a gyors 
és eredményes megoldás érdekében 
megvitatják. Az illetékes hatóságok kellően 
megfontolják a CESR tanácsát. 

2. Amennyiben illetékes hatóságok között 
egyet nem értés alakul ki valamely, ezen 
irányelv hatálya alá tartozó érintett 
illetékes hatóság értékelése, fellépése vagy 
tétlensége miatt, az illetékes hatóságok az 
ügyet az ESMA elé terjesztik, és ott a 
gyors és eredményes megoldás érdekében 
megvitatják. Ha a véleménykülönbség 
továbbra is fennáll, az ESMA megoldást 
írhat elő az érintett illetékes hatóságoknak.
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Or. en

Indokolás

Az ESMA feladatává kell tenni, hogy megoldja a különböző tagállamok illetékes hatóságai 
közötti nézetkülönbségeket a szabályozási arbitrázs elkerülése érdekében.

Módosítás 1629
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben illetékes hatóságok között 
egyet nem értés alakul ki valamely, ezen 
irányelv hatálya alá tartozó érintett 
illetékes hatóság értékelése, fellépése vagy 
tétlensége miatt, az illetékes hatóságok az 
ügyet a CESR elé terjesztik, és ott a gyors 
és eredményes megoldás érdekében 
megvitatják. Az illetékes hatóságok kellően 
megfontolják a CESR tanácsát. 

2. Amennyiben illetékes hatóságok között 
egyet nem értés alakul ki valamely, ezen 
irányelv hatálya alá tartozó érintett 
illetékes hatóság értékelése, fellépése vagy 
tétlensége miatt, az illetékes hatóságok az 
ügyet az ESMA elé terjesztik, és ott a 
gyors és eredményes megoldás érdekében 
megvitatják. Az illetékes hatóságok kellően 
megfontolják az ESMA tanácsát.

Or. en

Indokolás

A CESR-t hamarosan felváltja az ESMA. A módosítás célja az, hogy elősegítse ezt a váltást az 
európai felügyeleti rendszerben.

Módosítás 1630Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
49 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49 cikk törölve
Bizottság
1. A Bizottság munkáját az Európai 
értékpapír-bizottság létrehozásáról szóló, 
2001. június 6-i 2001/528/EK bizottsági 
határozattal létrehozott európai 
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értékpapír-bizottság segíti.
2. Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 
Bizottságra ruházott végrehajtási 
hatáskörök gyakorlására vonatkozó 
eljárások megállapításáról szóló, 1999. 
június 28-i 1999/468/EK határozat 5. és 7. 
cikkét kell alkalmazni, annak 8. cikke 
rendelkezéseire is figyelemmel.
Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) 
bekezdésében megállapított időszak három 
hónap.
3. Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének 
(1)–(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell 
alkalmazni, annak 8. cikke 
rendelkezéseire is figyelemmel.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 1631
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
49 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása

1. A Bizottság felhatalmazást kap a 2. cikk 
(4) bekezdésében, a 9. cikk (2) 
bekezdésében, a 10. cikk (3) 
bekezdésében, a 11. cikk (5) 
bekezdésében, a 12. cikk (3) 
bekezdésében, a 13. cikkben, a 16. cikk (4) 
bekezdésében, a 18. cikk (4) 
bekezdésében, a 19. cikk (4) 
bekezdésében, a 20. cikk (3) 
bekezdésében, a 21. cikk (4) 
bekezdésében, a 24. cikk (2) 
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bekezdésében, a 25. cikk (3) 
bekezdésében, a 28. cikk (2) 
bekezdésében, a 29. cikk (4) 
bekezdésében, a 31. cikk (3) 
bekezdésében, a 33. cikk (7) 
bekezdésében, a 37. cikk (2) 
bekezdésében, a 37. cikk (3) 
bekezdésében, a 38. cikk (3) 
bekezdésében, a 38. cikk (4) 
bekezdésében, a 39. cikk (2) 
bekezdésében, a 39. cikk (3) 
bekezdésében, a 45. cikk (5) 
bekezdésében, a 46. cikk (3) 
bekezdésében, a 47. cikk (4) bekezdésében 
és az 53. cikkben említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. E 
felhatalmazás az ezen irányelv 
hatálybalépését követő ötéves időszakra 
vonatkozik.  A Bizottság legkésőbb 12 
hónappal az ötéves időszak vége előtt 
jelentést készít a felhatalmazás 
megújításáról, adott esetben mellékelve a 
felhatalmazás időtartamának 
kiterjesztésére vonatkozó jogalkotási 
javaslatot is.
2. A Bizottsága  felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul értesíti arról egyidejűleg 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
3. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó, Bizottságra 
ruházott hatáskör gyakorlásának 
feltételeit a 49b. és a 49c. cikk határozza 
meg. 

Or. en

Indokolás

Ha ez a cikk megmarad, az új komitológiai eljárások szerint ez a megfelelő megfogalmazás.
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Módosítás 1632
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
49 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49b. cikk
A felhatalmazás visszavonása

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
visszavonhatja a 2. cikk (4) bekezdésében, 
a 9. cikk (2) bekezdésében, a 10. cikk (3) 
bekezdésében, a 11. cikk (5) 
bekezdésében, a 12. cikk (3) 
bekezdésében, a 13. cikkben, a 16. cikk (4) 
bekezdésében, a 18. cikk (4) 
bekezdésében, a 19. cikk (4) 
bekezdésében, a 20. cikk (3) 
bekezdésében, a 21. cikk (4) 
bekezdésében, a 24. cikk (2) 
bekezdésében, a 25. cikk (3) 
bekezdésében, a 28. cikk (2) 
bekezdésében, a 29. cikk (4) 
bekezdésében, a 31. cikk (3) 
bekezdésében, a 33. cikk (7) 
bekezdésében, a 37. cikk (2) 
bekezdésében, a 37. cikk (3) 
bekezdésében, a 38. cikk (3) 
bekezdésében, a 38. cikk (4) 
bekezdésében, a 39. cikk (2) 
bekezdésében, a 39. cikk (3) 
bekezdésében, a 45. cikk (5) 
bekezdésében, a 46. cikk (3) 
bekezdésében, a 47. cikk (4) bekezdésében 
és az 53. cikkben megállapított 
felhatalmazást. 
2. Az az intézmény, amely belső eljárást 
indított annak eldöntése érdekében, hogy 
vissza kívánja-e vonni a felhatalmazást, 
tájékoztatja a másik intézményt és a 
Bizottságot, megjelölve a visszavonás 
tárgyát képező felhatalmazást.
3. A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat 
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haladéktalanul vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét. A határozatot az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában kell 
kihirdetni.

Or. en

Indokolás

A határidő hosszának megállapításakor tekintettel kell lenni az európai parlamenti 
eljárásokra és a törvényhozási szünetekre. Az Európai Parlament számára biztosítani kell azt 
a jogot, hogy továbbra is bármikor visszavonhassa a felhatalmazásokat. Ezt a Lisszaboni 
Szerződés biztosítja. Nincs szükség írásos indokolásra. Ez nem olyan eljárás, amelynek 
tekintetében előírják az Európai Bíróság bevonását.

Módosítás 1633
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
49 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49c. cikk
A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal szembeni kifogások

1. Az Európai Parlament és a Tanács 
kifogást emelhet a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal szemben a bejelentés 
időpontjától kezdődő négy hónapos 
határidőn belül. Az Európai Parlament 
vagy a Tanács kezdeményezésére e 
határidő két hónappal meghosszabbodik. 
A Bizottság nem fogadhat el 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
törvényhozási szünetekben vagy a
törvényhozási szüneteket közvetlenül 
megelőző két hétben.
2. Amennyiben a fenti határidő leteltéig 
sem az Európai Parlament, sem a Tanács 
nem kifogásolja az adott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust, azt közzéteszik az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában és a 
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annak rendelkezéseiben megállapított 
időpontban hatályba lép.
3. Ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács kifogásolja az adott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust, 
akkor az nem lép hatályba. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben kifogást emelő intézmény 
megadja kifogásának indokait.

Or. en

Indokolás

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

A határidő hosszának megállapításakor tekintettel kell lenni az európai parlamenti 
eljárásokra és a törvényhozási szünetekre.

Módosítás 1634
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
50 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 54. cikkben említett időpont után két 
évvel a Bizottság – nyilvános konzultáció 
alapján és az illetékes hatóságokkal 
folytatott megbeszélések fényében –
felülvizsgálja az irányelv alkalmazását és 
hatályát. A felülvizsgálat kellő mértékben 
figyelembe veszi a nemzetközi helyzet 
alakulását, valamint a harmadik 
országokkal és a nemzetközi 
szervezetekkel folytatott megbeszéléseket.

1. A Bizottság …-ig* –nyilvános 
konzultáció alapján és az illetékes 
hatóságokkal folytatott megbeszélések 
fényében – felülvizsgálja az irányelv 
alkalmazását és hatályát és értékeli az 
alábbiakra gyakorolt hatását:

a) befektethető tőke rendelkezésre állása 
az Unióban székhellyel rendelkező 
vállalkozások, különösen az innovatív 
vállalkozások tekintetében;
b) az uniós befektetések szintje a 
harmadik országok jogrendszereibe, 
különös tekintettel a fejlődő országokra;
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c) az Unióban székhellyel rendelkező vagy 
működő nyugdíjalapok befektetési 
hozama, különös tekintettel az Unióban 
meglévő demográfiai tendenciák 
kereteire.

A Bizottság jelentést tesz az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, a 
megfelelő javaslatokkal együtt. 

2. A Bizottság – az Európai Parlamenttel 
és a Tanáccsal konzultálva – megállapítja, 
hogy a piaci fejleményeket és az (1) 
bekezdéssel összhangban gyűjtött 
információkat figyelembe véve, valamint a 
fogyasztóvédelem és a versenyképesség 
tekintetében szükség van-e ezen irányelv 
módosítására.  Ha szükséges a módosítás, 
a Bizottság …*-ig javaslatot terjeszt elő az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
* HL: kérjük, írja be a dátumot: az 54. 
cikkben említett időpont után három 
évvel.

Or. en

Módosítás 1635
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 54. cikkben említett időpont után két 
évvel a Bizottság – nyilvános konzultáció 
alapján és az illetékes hatóságokkal 
folytatott megbeszélések fényében –
felülvizsgálja az irányelv alkalmazását és 
hatályát. A felülvizsgálat kellő mértékben 
figyelembe veszi a nemzetközi helyzet 
alakulását, valamint a harmadik 
országokkal és a nemzetközi 
szervezetekkel folytatott megbeszéléseket.

A Bizottság …-ig* ,– nyilvános 
konzultáció alapján, figyelembe véve a 
nemzeti adórendszereket, és az illetékes 
hatóságokkal folytatott megbeszélések 
fényében – felülvizsgálja az irányelv 
alkalmazását és hatályát. A felülvizsgálat 
kellő mértékben figyelembe veszi a 
nemzetközi helyzet alakulását, valamint a 
harmadik országokkal és a nemzetközi 
szervezetekkel folytatott megbeszéléseket.

*HL: kérjük, írja be a dátumot: az 54. 
cikkben említett időpont után két évvel.

Or. en
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Módosítás 1636
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
50 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság …*-ig javaslatot terjeszt elő 
ezen irányelv felülvizsgálatára, amely 
tartalmazza a harmadik országokkal való 
egyenértékűség meghatározásának 
kritériumait.  A Bizottság értékeli, hogy az 
Unióban székhellyel rendelkező ABAK-ok 
számára milyen feltételek mellett 
engedélyezett egy harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA részvényeinek 
vagy befektetési jegyeinek forgalmazása 
az Unió teljes területén, bejelentési 
eljárások alkalmazása mellett. A Bizottság 
ezenkívül azt is értékeli, hogy egy 
harmadik országban székhellyel 
rendelkező ABAK milyen feltételek mellett 
forgalmazhatja egy ABA befektetési 
jegyeit vagy részvényeit hivatásos 
befektetők számára az Unióban.
A Bizottság egyenértékűség 
megteremtésére törekszik a harmadik 
államokkal. Az egyenértékűségre 
vonatkozó követelmények magukban 
foglalják a szabályozási és a felügyeleti 
egyenlőséget, a piachoz jutás 
kölcsönösségét, valamint az ABAK 
székhely szerinti tagállamának illetékes 
hatóságai és a harmadik ország illetékes 
hatósága közötti információ-megosztási 
megállapodást.
*HL: kérjük, írja be a dátumot: az 54. 
cikkben említett időpont után öt évvel.

Or. en

Indokolás

A lehetséges egyenértékűséget egy ötéves felülvizsgálati időszak után újra kell értékelni. Ez 
lehetővé teszi, hogy figyelembe vegyék a globális fejleményeket, továbbá megfelelő idő álljon 
rendelkezése az irányelv érvényesülésének értékelésére



AM\805044HU.doc 155/189 PE439.135v01-00

HU

Módosítás 1637
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
50 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ezen irányelv alkalmazásának 
és hatályának felülvizsgálata előtt 
javaslatokat terjeszt elő a 2006/48/EK és a 
2006/49/EK irányelv módosítására, hogy 
megfelelő szintű tőkekövetelményeket 
biztosítson az ABA-val üzleti 
tevékenységet folytató pénzintézetek 
számára, figyelembe véve a vállalt 
kockázatot, általában véve a pénzügyi 
stabilitást és a lehetséges 
összeférhetetlenséget.

Or. en

Módosítás 1638
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
51 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Közösség területén [ezen irányelv 
átültetésének határideje] előtt 
tevékenységet folytató ABAK-ok
elfogadnak minden olyan intézkedést, 
amely szükséges ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek, és ezen 
irányelv átültetésének határidejétől 
számított egy éven belül engedélykérelmet 
nyújtanak be.

Ezen irányelv alkalmazásában az ...* előtt 
a székhely szerinti tagállamukban kezelési 
szolgáltatások nyújtására már engedéllyel 
rendelkező ABAK-ok, valamint minden 
általuk kezelt ABA-kok engedélyezettnek 
tekintendők.  Ezen irányelv 
alkalmazásában az ilyen engedélyezés az 
alábbi feltételek teljesülése esetén 
tekinthető érvényesnek:
a) ha az ABAK engedélyezés szerinti 
tagállamának joga előírja, hogy az 
ABAK-nak meg kell felelnie az 
üzletmenetre, az összeférhetetlenségre és a 
kockázatkezelésre vonatkozó 
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követelményeknek; és
b) ha az ABAK …-t* megelőzően 
tanúsította a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatósága előtt, hogy az ABAK 
képes megfelelni az ezen irányelv által 
előírt valamennyi követelménynek.
* HL: kérjük, írja be a dátumot: az 54. 
cikkben említett időpont.

Or. en

Indokolás

A székhelye szerint tagállamban már engedéllyel rendelkező ABAK-ot ezen irányelv 
értelmében engedélyezettnek kell tekinteni, bizonyos feltételek teljesülése esetén.

Módosítás 1639
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
51 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Közösség területén [ezen irányelv 
átültetésének határideje] előtt 
tevékenységet folytató ABAK-ok 
elfogadnak minden olyan intézkedést, 
amely szükséges ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek, és ezen 
irányelv átültetésének határidejétől 
számított egy éven belül engedélykérelmet 
nyújtanak be.

A Közösség területén …* előtt létrehozott
ABAK-ok elfogadnak minden olyan 
intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy 
ennek az irányelvnek megfeleljenek, és 
…**-ig engedélykérelmet nyújtanak be a 
székhely szerinti tagállamukban. Az 
ABAK-oknak nem kell megfelelniük 
ennek az irányelvnek és nem kell 
engedélykérelmet benyújtaniuk ahhoz, 
hogy a … előtt létrehozott ABA-k 
tekintetében kezelési szolgáltatásokat 
nyújtsanak. *
* HL: kérjük, írja be a dátumot: az 54. 
cikkben említett időpont.
** HL: kérjük, írja be a dátumot: az 54. 
cikkben említett időpont után három 
évvel.

Or. en



AM\805044HU.doc 157/189 PE439.135v01-00

HU

Indokolás

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

Módosítás 1640
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
51 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Közösség területén [ezen irányelv 
átültetésének határideje] előtt 
tevékenységet folytató ABAK-ok 
elfogadnak minden olyan intézkedést, 
amely szükséges ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek, és ezen 
irányelv átültetésének határidejétől
számított egy éven belül engedélykérelmet 
nyújtanak be.

A Közösség területén …* előtt létrehozott
ABAK-ok elfogadnak minden olyan 
intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy 
ennek az irányelvnek megfeleljenek, és
…**-ig engedélykérelmet nyújtanak be. Az 
ABAK-oknak nem kell megfelelniük 
ennek az irányelvnek és nem kell 
engedélykérelmet benyújtaniuk ahhoz, 
hogy a … *-ig létrehozott ABA-k 
tekintetében kezelési szolgáltatásokat 
nyújtsanak.
* HL: kérjük, írja be a dátumot: az 54. 
cikkben említett időpont.
** HL: kérjük, írja be a dátumot: az 54. 
cikkben említett időpont után három 
évvel.

Or. en

Indokolás

Az irányelvbe fontos bevezetni egy szerzett jogi záradékot és megfelelő időt adni az ABAK és 
különösen befektetőik számára az új intézkedésekhez való alkalmazkodásra, különösen amiatt, 
mert zárt végű alapokkal foglalkoznak .
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Módosítás 1641
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
51 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Közösség területén [ezen irányelv 
átültetésének határideje] előtt 
tevékenységet folytató ABAK-ok 
elfogadnak minden olyan intézkedést, 
amely szükséges ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek, és ezen 
irányelv átültetésének határidejétől 
számított egy éven belül engedélykérelmet 
nyújtanak be.

A Közösség területén …* előtt 
tevékenységet folytató ABAK-ok 
elfogadnak minden olyan intézkedést, 
amely szükséges ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek, és …**-ig 
engedélykérelmet nyújtanak be. Abban az 
esetben, ha egy adott ABA új befektetési 
jegyeit vagy részvényeit …* után nem 
bocsátják ki vagy nem hozzák forgalomba, 
ez a követelmény nem vonatkozik az ilyen 
ABA kezelésére.
* HL: kérjük, írja be a dátumot: az 54. 
cikkben említett időpont.
**HL: kérjük, írja be a dátumot: az 54. 
cikkben említett időpont után egy évvel.

Or. en

Módosítás 1642
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
51 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Közösség területén [ezen irányelv 
átültetésének határideje] előtt 
tevékenységet folytató ABAK-ok 
elfogadnak minden olyan intézkedést, 
amely szükséges ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek, és ezen 
irányelv átültetésének határidejétől 
számított egy éven belül engedélykérelmet 
nyújtanak be.

1. A Közösség területén …* előtt 
létrehozott ABAK-ok elfogadnak minden 
olyan intézkedést, amely szükséges ahhoz, 
hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek, 
és …**-ig engedélykérelmet nyújtanak be.

* HL: kérjük, írja be a dátumot: az 54. 
cikkben említett időpont.
** HL: kérjük, írja be a dátumot: az 54. 
cikkben említett időpont után három 
évvel.
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Or. en

Indokolás

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

Módosítás 1643
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
51 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Közösség területén [ezen irányelv 
átültetésének határideje] előtt 
tevékenységet folytató ABAK-ok 
elfogadnak minden olyan intézkedést, 
amely szükséges ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek, és ezen 
irányelv átültetésének határidejétől 
számított egy éven belül engedélykérelmet 
nyújtanak be.

A Közösség területén …* előtt 
tevékenységet folytató ABAK-ok 
elfogadnak minden olyan intézkedést, 
amely szükséges ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek, és …**-ig
engedélykérelmet nyújtanak be.

* HL: kérjük, írja be a dátumot: az 54. 
cikkben említett időpont.
** HL: kérjük, írja be a dátumot: az 54. 
cikkben említett időpont után két évvel.

Or. en

Indokolás

Az egyéves időszak nagyon rövidnek tűnik, és gyakorlati okokból két évre meg kell 
hosszabbítani.

Módosítás 1644
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
51 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Közösség területén [ezen irányelv 
átültetésének határideje] előtt 

A Közösség területén …* előtt 
tevékenységet folytató ABA-k és ABAK-
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tevékenységet folytató ABAK-ok 
elfogadnak minden olyan intézkedést, 
amely szükséges ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek, és ezen 
irányelv átültetésének határidejétől 
számított egy éven belül engedélykérelmet 
nyújtanak be.

ok elfogadnak minden olyan intézkedést, 
amely szükséges ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek, és …**-ig 
engedélykérelmet nyújtanak be.

* HL: kérjük, írja be a dátumot: az 54. 
cikkben említett időpont.
** HL: kérjük, írja be a dátumot: az 54. 
cikkben említett időpont után egy évvel.

Or. en

Indokolás

A befektetőknek elegendő időt kell biztosítani az ezen irányelvben foglalt új követelményeknek 
való megfeleléshez, hogy ne kényszerüljenek kedvezőtlen feltételek mellett értékesíteni 
eszközeiket.

Módosítás 1645
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
51 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy ABAK ezen irányelv alapján kérheti, 
hogy ezen irányelvvel összhangban 
engedélyezzék számára az olyan ABA-k 
forgalmazását az Unióban, amelyeket …* 
előtt hoztak létre, azzal a feltétellel, hogy 
megadják az illetékes hatóságoknak a 31. 
és 33. cikkben említett információkat, a 
befektetőknek pedig a 20. cikkben említett 
információkat.
* HL: kérjük, írja be a dátumot: az 54. 
cikkben említett időpont.

Or. en

Indokolás

Az irányelvbe fontos bevezetni egy szerzett jogi záradékot és megfelelő időt adni az ABAK és 
különösen befektetőik számára az új intézkedésekhez való alkalmazkodásra, különösen ha zárt 
végű alapokkal foglalkoznak.
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Módosítás 1646
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
51 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK folytathatja az …* előtt 
létrehozott ABA-k kezelését engedély 
nélkül, vagy ha engedélye van, nem 
köteles megfelelni ezen irányelv 
rendelkezéseinek, feltéve hogy nem 
bocsátanak ki új részvényeket és nem 
hoznak létre más új részesedéseket az 
ilyen ABA-kban, amelyeket az Unióban 
...* után hoznak fogalomba.
* HL: kérjük, írja be a dátumot: az 54. 
cikkben említett időpont.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 1647
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
51 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Amennyiben az ABAK-ok zárt végű vagy 
olyan nyílt végű ABA-kokat kezelnek, 
amelyek …*-án zárolva vannak, amelyek 
…** után nem képeznek 
tőkekövetelményeket, az ABAK-ok ezen 
irányelv értelmében …***-ig engedély 
nélkül folytathatják az ilyen ABA-k 
kezelését.
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* HL: kérjük, írja be a dátumot: irányelv 
hatálybalépése.
** HL: kérjük, írja be a dátumot: ezen 
irányelv hatálybalépése után négy évvel.
*** HL: kérjük, írja be a dátumot: ezen 
irányelv hatálybalépése után húsz évvel.

Or. en

Indokolás

Currently the proposal for the AIFM Directive only includes one transitional provision for 
AIFM managing. AIF that are currently in existence (also referred to as ‘grandfathering’). 
This provision has a very limited scope. Investors will be confronted with very significant 
costs and, potentially, losses if they would need to withdraw in a shortterm period from AIF 
that no longer qualify. The current grandfathering provision only applies to certain closed-
end funds. However, also for open-end or semi open-end funds problems can arise if a large 
group of institutional investors is forced to sell on the market because the AIF they have 
invested in can no longer be marketed and/or managed by their AIFM under the AIFM 
Directive. Therefore it is suggested to – at the very least – implement a provision stating that 
investments in a non-EU AIF of a non-EU AIFM at the time of the entry into force of the 
AIFM Directive are deemed to have taken place at the initiative of the institutional investor 
and can therefore be continued.

Módosítás 1648
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
51 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 31–33. cikket nem kell alkalmazni azon 
ABA-k befektetési jegyeinek 
forgalmazására, amelyek nyilvános 
kibocsátás alatt állnak olyan tájékoztató 
alapján, amely a2003/71/EK irányelvnek 
megfelelően készült.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 1649
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
51 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unióban székhellyel rendelkező 
hivatásos befektetők, amelyek …*-án 
befektettek egy harmadik országban 
létrehozott ABA-ba, tovább folytathatják 
az ilyen ABA-ba irányuló befektetésüket, 
mivel azt az intézményi befektető által 
kezdeményezettnek kell tekinteni.
* HL: kérjük, írja be a dátumot: irányelv
hatálybalépésének napja.

Or. en

Indokolás

Currently the proposal for the AIFM Directive only includes one transitional provision for 
AIFM managing. AIF that are currently in existence (also referred to as ‘grandfathering’). 
This provision has a very limited scope. Investors will be confronted with very significant 
costs and, potentially, losses if they would need to withdraw in a shortterm period from AIF 
that no longer qualify. The current grandfathering provision only applies to certain closed-
end funds. However, also for open-end or semi open-end funds problems can arise if a large 
group of institutional investors is forced to sell on the market because the AIF they have 
invested in can no longer be marketed and/or managed by their AIFM under the AIFM 
Directive. Therefore it is suggested to – at the very least – implement a provision stating that 
investments in a non-EU AIF of a non-EU AIFM at the time of the entry into force of the 
AIFM Directive are deemed to have taken place at the initiative of the institutional investor 
and can therefore be continued.
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Módosítás 1650
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
51 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv 35. cikkében előírt, befektetési 
politikákra vonatkozó korlátozásokat 
haladéktalanul végre kell hajtani az új 
befektetők tekintetében.

Or. en

Indokolás

A befektetőknek elegendő időt kell biztosítani az ezen irányelvben foglalt új követelményeknek 
való megfeleléshez, hogy ne kényszerüljenek kedvezőtlen feltételek mellett értékesíteni 
eszközeiket.

Módosítás 1651
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
51 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyílt végű, nem engedélyezett ABA-kba 
...* előtt történt befektetések tekintetében 
a befektetőknek három év áll 
rendelkezésükre az irányelvnek való 
megfelelésre.
* HL: kérjük, írja be a dátumot: az 54. 
cikkben említett időpont.

Or. en

Indokolás

A befektetőknek elegendő időt kell biztosítani az ezen irányelvben foglalt új követelményeknek 
való megfeleléshez, hogy ne kényszerüljenek kedvezőtlen feltételek mellett értékesíteni 
eszközeiket.
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Módosítás 1652
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
51 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A zárt végű, engedéllyel nem rendelkező 
ABA-kba ...* előtt történt befektetések 
tekintetében nem alkalmazandók a 
befektetőkre az irányelv befektetési 
politikákra vonatkozó követelményei, 
amennyiben az engedéllyel nem 
rendelkező ABA-k sem részvényeket, sem 
befektetési jegyeket nem váltnak vissza.
* HL: kérjük, írja be a dátumot: az 54. 
cikkben említett időpont.

Or. en

Indokolás

A befektetőknek elegendő időt kell biztosítani az ezen irányelvben foglalt új követelményeknek 
való megfeleléshez, hogy ne kényszerüljenek kedvezőtlen feltételek mellett értékesíteni 
eszközeiket.

Módosítás 1653
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
51 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

51a. cikk
Mikrofinanszírozással foglalkozó ABA-k

A mikrofinanszírozással foglalkozó 
befektetési alapok eszközosztályainak 
megfelelő szabályozási kerete létrehozása 
érdekében – az arányosság elvével 
összhangban – a Bizottság egy különleges 
szabályozási keretre tesz javaslatot a 
mikrofinanszírozással foglalkozó 
befektetési alapok tekintetében, például 
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azáltal, hogy bevonja azokat a 
2009/65/EK irányelv módosításaiba.

Or. en

Indokolás

Az arányosság elvének biztosítania kell bizonyos típusú alapok, például a 
mikrofinanszírozással foglalkozó alapok sajátosságaihoz igazodó, megfelelő szabályozást, 
anélkül, hogy mentesítené azokat ezen irányelv hatálya alól. Ezzel foglalkozni kell az ÁÉKBV 
V. irányelvben.

Módosítás 1654
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
52 cikk
 2004/39/EK irányelv
19 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

52 cikk törölve
A 2004/39/EK irányelv módosítása

A 2004/39/EK irányelv 19. cikkének (6) 
bekezdése a következő francia bekezdéssel 
egészül ki:
„– a szolgáltatás nem az [xx/xx/EK 
irányelv] 3. cikkének a) pontja szerinti 
ABA-hoz kapcsolódik.”

Or. en

Indokolás

Egy ABA nem összetett vagy összetett eszközként történő besorolásának továbbra is a 
pénzügyi eszközök piacairól szóló végrehajtási irányelv 38. cikkében szereplő kritériumok 
teljesítésétől függ.
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Módosítás 1655
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
53 cikk2009/65/EK irányelv
50a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

53 cikk törölve
A 2009/…/EK irányelv módosítása

A 2009/XX/EK irányelv a 
következőképpen módosul:
Az irányelv kiegészül a következő 50a. 
cikkel:
„Az ágazatközi egységesség biztosítása 
érdekében, továbbá abból a célból, hogy 
megszüntessék az érdekek 
összehangolatlanságát a hiteleket 
forgalomképes értékpapírokká és más 
pénzügyi eszközökké átcsomagoló 
vállalkozások (az értékpapírosítást 
kezdeményezők), illetve azon ÁÉKBV-k 
között, amelyek befektetnek ezekbe az 
értékpapírokba vagy más pénzügyi 
eszközökbe, a Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el az alábbi 
követelmények meghatározására:
a) azon követelmények, amelyeket az 
értékpapírosítást kezdeményezőnek 
teljesítenie kell annak érdekében, hogy az 
ÁÉKBV befektethessen az ilyen típusú, 
2011. január 1-je után kibocsátott 
értékpapírokba vagy más pénzügyi 
eszközökbe, ideértve azokat a 
követelményeket is, amelyek biztosítják, 
hogy az értékpapírosítást kezdeményező 
legalább 5 százalékos nettó gazdasági 
érdekeltséget tartson fenn;
b) azon minőségi követelmények, 
amelyeket az ilyen értékpapírokba vagy 
más pénzügyi eszközökbe befektető 
ÁÉKBV-knak teljesíteniük kell.
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
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módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
107. cikk (2) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.”

Or. en

Indokolás

E szakasz módosításához az ÁÉKBV-irányelv sok más cikkét is módosítani kell, a 
„felhatalmazáson alapuló jogi aktusok” bevezetése érdekében. Ez nem a megfelelő hely 
ahhoz, hogy ilyen fontos módosításokra tegyünk javaslatot; ehelyett Bizottságnak felül kell 
vizsgálnia az ÁÉKBV-irányelv vonatkozó szakaszait.

Módosítás 1656
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
53 cikk
2009/65/EK irányelv
 50a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

53 cikk törölve
A 2009/…/EK irányelv módosítása

A 2009/XX/EK irányelv a 
következőképpen módosul:
Az irányelv kiegészül a következő 50a. 
cikkel:
„Az ágazatközi egységesség biztosítása 
érdekében, továbbá abból a célból, hogy 
megszüntessék az érdekek 
összehangolatlanságát a hiteleket 
forgalomképes értékpapírokká és más 
pénzügyi eszközökké átcsomagoló 
vállalkozások (az értékpapírosítást 
kezdeményezők), illetve azon ÁÉKBV-k 
között, amelyek befektetnek ezekbe az 
értékpapírokba vagy más pénzügyi 
eszközökbe, a Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el az alábbi 
követelmények meghatározására:
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a) azon követelmények, amelyeket az 
értékpapírosítást kezdeményezőnek 
teljesítenie kell annak érdekében, hogy az 
ÁÉKBV befektethessen az ilyen típusú, 
2011. január 1-je után kibocsátott 
értékpapírokba vagy más pénzügyi 
eszközökbe, ideértve azokat a 
követelményeket is, amelyek biztosítják, 
hogy az értékpapírosítást kezdeményező 
legalább 5 százalékos nettó gazdasági 
érdekeltséget tartson fenn;
b) azon minőségi követelmények, 
amelyeket az ilyen értékpapírokba vagy 
más pénzügyi eszközökbe befektető 
ÁÉKBV-knak teljesíteniük kell.
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
107. cikk (2) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.”

Or. en

Módosítás 1657
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
53 cikk 2009/65/EK irányelv
50a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2009/XX/EK irányelv a 
következőképpen módosul:

A 2009/65/EK irányelv a következőképpen 
módosul:

Az irányelv kiegészül a következő 50a. 
cikkel:

Az irányelv kiegészül a következő 50a. 
cikkel:

„Az ágazatközi egységesség biztosítása 
érdekében, továbbá abból a célból, hogy 
megszüntessék az érdekek 
összehangolatlanságát a hiteleket 
forgalomképes értékpapírokká és más 
pénzügyi eszközökké átcsomagoló 

 „Az ágazatközi egységesség biztosítása 
érdekében, továbbá abból a célból, hogy 
megszüntessék az érdekek 
összehangolatlanságát a 2006/48/EK 
irányelv 4. cikkének (41) bekezdése 
szerinti értékpapírosítást kezdeményezők, 
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vállalkozások (az értékpapírosítást 
kezdeményezők), illetve azon ÁÉKBV-k 
között, amelyek befektetnek ezekbe az 
értékpapírokba vagy más pénzügyi 
eszközökbe, a Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el az alábbi 
követelmények meghatározására:

illetve azon ÁÉKBV-k között, amelyek 
befektetnek ezekbe az értékpapírokba vagy 
más pénzügyi eszközökbe, a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogad el az alábbi követelmények 
meghatározására:

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

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

i. az értékpapírosítást kezdeményező 
legalább 5 százalékos nettó gazdasági 
érdekeltséget tartson fenn minden ilyen 
értékpapír-kibocsátásban, és
ii. bemutassa a tájékoztatóban vagy más 
kibocsátási dokumentációban azokat az 
ilyen értékpapírokat, amelyekkel 
kapcsolatban fenntartotta vagy fenntartja 
érdekeltségét („az értékpapírosítást 
kezdeményező tájékoztatása”); és

b) azon minőségi követelmények, 
amelyeket az ilyen értékpapírokba vagy 
más pénzügyi eszközökbe befektető 
ÁÉKBV-knak teljesíteniük kell.

b) azon minőségi követelmények, 
amelyeket az ilyen értékpapírokba vagy 
más pénzügyi eszközökbe befektető 
ÁÉKBV-knak teljesíteniük kell.

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

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
107. cikk (2) bekezdésében említett,
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.”

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó jogi aktusokat a 
49a., 49b. és a 49c. cikkben említett 
eljárással összhangban kell elfogadni.”

Or. en



AM\805044HU.doc 171/189 PE439.135v01-00

HU

Indokolás

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

Módosítás 1658
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
53 cikk
2009/65/EK irányelv50 a cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

„A tagállamok megteszik az összes ésszerű 
lépést az ágazatközi egységesség 
biztosítása érdekében, továbbá abból a 
célból, hogy megszüntessék az érdekek 
összehangolatlanságát a hiteleket 
átruházható értékpapírokká és más 
pénzügyi eszközökké átcsomagoló 
vállalkozások (az értékpapírosítást 
kezdeményezők), illetve azon ÁÉKBV-k 
között, amelyek befektetnek ezekbe az 
értékpapírokba vagy más pénzügyi 
eszközökbe. A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el az alábbi 
követelmények meghatározására:

Or. en

Indokolás

Az ÁÉKBV-irányelv és az ABAK-irányelv összehangolása. A befektetők nem kötelezhetők 
annak biztosítására, hogy a kibocsátó/értékpapírosítást kezdeményező megtartsa nettó 
gazdasági érdekeltségét a portfoliójában, mivel ezt a kötelezettséget közvetlenül a 
kibocsátó/értékpapírosítást kezdeményező számára kellene előírni. Az ABA a 
kibocsátó/értékpapírosítást kezdeményező által előadottakra hagyatkozhat ezen 
értékpapírok megléte alatt.
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Módosítás 1659
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
53 a cikk (új)2003/6/EK irányelv
1 cikk – 1 bekezdés – 7 a és 7 b pont (új) és 5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

53a. cikk
A 2003/6/EK irányelv módosítása

A bennfentes kereskedelemről és a piaci 
manipulációról (piaci visszaélés) szóló, 
2003. január 28-i 2003/6/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv a 
következőképpen módosul:
1. az 1. cikk első albekezdése a következő 
pontokkal egészül ki:
„7a. „rövidre eladás”: olyan értékpapír 
eladása, amely nincs az eladó 
tulajdonában, és minden olyan eladás, 
amelyet az eladó által vagy annak 
számlájára kölcsönzött értékpapír 
leszállításával teljesítenek.
7b. „fedezet nélküli rövidre eladás”: egy 
értékpapír oly módon történő rövidre 
eladása, hogy az eladó – a rövidre 
eladásra vonatkozó rendelkezés 
benyújtása idején vagy az előtt – nem 
kölcsönözte a vásárlónak leszállítandó 
értékpapírt vagy nem állapodott meg ezen 
értékpapír kölcsönzéséről.”; 
2. Az irányelv kiegészül a cikkel egészül 
ki:

„5a. cikk
A tulajdonviszonyt megtestesítő 
értékpapírok – például a kibocsátó 
részvényeihez hozzáférést biztosító 
értékpapírok – rövidre eladásának 
szabályozása és a fedezet nélküli rövidre 
eladásának betiltása érdekében a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el az alábbi területekre 
vonatkozó követelmények 
meghatározására:
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a) a rövidre eladások kötelező jelentése a 
piaci szereplők által a székhely szerinti 
tagállam, a likviditás szempontjából 
leginkább releváns piac, valamint a 
kibocsátó létesítő okirat szerint államának 
illetékes hatóságai számára, bizonyos 
részvénytulajdonlási küszöbök átlépése 
esetén, továbbá az ilyen jelentések 
nyilvános közzététele bizonyos 
részvénytulajdonlási küszöbök átlépése 
esetén;
b) a pénzügyi közvetítők 
megrendeléseinek megjelölése a rövidre 
eladások más értékesítésektől való 
megkülönböztetése érdekében;
c) dokumentáció felmutatása a piaci 
szereplők részéről annak bizonyítására, 
hogy a rövidre eladás vagy a rövidre 
eladásra történő kötelezettségvállalás előtt 
már kölcsönvették a részvényeket vagy 
megállapodást kötöttek azok 
kölcsönzéséről;
d) a piaci szereplők azon kötelessége, hogy 
az általuk eladott részvényeket a 
kereskedés napjától számított legkésőbb 
három napon belül leszállítsák, illetve 
visszavásárolják az eladott részvényeket, 
amennyiben az említett határidőn nem 
történik meg a részvények leszállítása;
e) az illetékes hatóságok számára 
megfelelő hatáskörök biztosítsa ahhoz, 
hogy szankcionálni tudják az a)–d) 
pontban megállapítottaknak való meg 
nem felelést;
f) megfelelő hatáskörök biztosítása az 
illetékes hatóságok számára, hogy 
kivételesen megtilthassák a nettó rövid 
pozíciók létrehozását vagy növelését egy 
tulajdonviszonyt megtestesítő 
értékpapírban, amelynek ára jelentős 
mértékben csökkent;
g) az illetékes hatóságokra vonatkozó 
azon előírás, hogy az európai értékpapír-
felügyeleti hatóságon keresztül 
konzultációkat tartson, mielőtt kivételesen 
megtiltják a nettó rövid pozíciók 
létrehozását vagy növelését a 
tulajdonviszonyt megtestesítő 
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értékpapírokban egy adott piaci 
szegmensben vagy az összes piacon, 
jelenetős mértékű piaci visszaesés 
esetében.”.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 1660
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
53 a cikk (új)
2006/48/EK irányelv
XI melléklet – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

53a. cikk
A 2006/48/EK irányelv módosítása 

A 2006/48/EK irányelv XI. melléklete a 
következő ponttal egészül ki:
„3a. A 124. cikk (3) bekezdése értelmében 
végrehajtott meghatározás céljaira az 
illetékes hatóságok – adott esetben –
kifejezetten ellenőrzik egy hitelintézet 
kötelezettségeit, amelyek tőkeáttételt 
biztosítanak alternatív befektetési alapok 
számára, az alternatívbefektetésialap-
kezelőkről szóló 2010/…/EK irányelvvel 
összhangban.”.

Or. en
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Indokolás

A bankok és felügyeleti szerveik felelősek a kockázatellenőrzésért, ezért nekik kell ellenőrizni 
a tőkeáttételt. Ezt pontosan meg kell határozni a tőkekövetelményekről szóló irányelv 
módosításában.

Módosítás 1661
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
53 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

53a. cikk
A más uniós nemzeti rendelkezésekkel 

való kapcsolat
Ez az irányelv nem érinti a nemzeti 
jogban előírt tájékoztatási, konzultációs és 
– adott esetben – részvételi eljárásokat, 
különösen a 2009/38/EK, 2001/86/EK, 
2002/14/EK és 2004/25/EK irányelv 
értelmében.

Or. en

Módosítás 1662
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
53 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

53a. cikk
A más uniós nemzeti rendelkezésekkel 

való kapcsolat
Ez az irányelv nem érinti a nemzeti 
jogban előírt tájékoztatási, konzultációs és 
– adott esetben – részvételi eljárásokat, 
különösen a 2009/38/EK, 2001/86/EK, 
2002/14/EK és 2004/25/EK irányelv 
értelmében.
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Or. en

Módosítás 1663
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
54 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E hároméves időszak alatt a tagállamok 
engedélyezhetik az Unióban az hivatásos 
befektetőknek, hogy – saját 
kezdeményezésükre – befektessenek az 
Unióban vagy egy harmadik országban 
létrehozott, és egy harmadik országban 
létrehozott ABAK által kezelt ABA-ba, a 
39. cikkben meghatározott feltételek 
teljesítése nélkül. 

Or. en

Indokolás

Az új cikk célja annak egyértelművé tétele, hogy a 3 éves átmeneti időszakban a tagállamok 
engedélyezhetik, hogy az hivatásos befektetők befektethessenek a Közösségen belül vagy azon 
kívül letelepedett, és egy harmadik országban létrehozott ABAK által kezelt ABA-ba, még 
akkor is, ha az ilyen ABAK nem felel meg a 39. cikkben meghatározott egyenértékűségi 
követelményeknek.

Módosítás 1664
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ia. MELLÉKLET
Az ABAK által elvégezhető feladatok:
1. Befektetés-kezelési szolgáltatások
a) porfóliókezelés;
b) kockázatkezelés;
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c) értékelés és árképzés.
2. Adminisztrációs szolgáltatások
a) a nettó eszközérték kiszámítása az 
alapító okiratokban és a tájékozatóban 
meghatározott értékelési elvek alapján;
b) befektetésijegy-, illetve 
részvénytulajdonosok nyilvántartásának 
vezetése;
c) nyilvántartás vezetése;
d) befektetési jegyek/részvények  
kibocsátása és visszaváltása;
e) jogi- és a pénzeszközök kezelésével 
kapcsolatos számviteli szolgáltatások 
(beleértve az adóbevallásokat);
f) ügyfélszolgálati tevékenység;
g) jogszerű magatartás ellenőrzése;
h) bevétel felosztása;
i. szerződések elszámolása (beleértve a 
bizonylatok megküldését);
j) honosítási szolgáltatások.
3. Marketingszolgáltatások

Or. en

Indokolás

A melléklet az ÁÉBKV IV. irányelv vonatkozó mellékletén alapul. Lásd még a 2009. december 
15-i, felülvizsgált elnökségi kompromisszumos javaslat I. mellékletét és a Gauzès-jelentést 
(138. módosítás).

Módosítás 1665
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ia. MELLÉKLET
Az ABAK által elvégezhető feladatok:
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1. Befektetés-kezelési szolgáltatások
a) porfóliókezelés;
b) kockázatkezelés;
2. Adminisztrációs szolgáltatások
a) jogi- és a pénzeszközök kezelésével 
kapcsolatos számviteli szolgáltatások;
b) ügyfélszolgálati tevékenység;
c) értékelés és árképzés (beleértve az 
adóbevallásokat);
d) jogszerű magatartás ellenőrzése;
e) befektetésijegy-, illetve 
részvénytulajdonosok nyilvántartásának 
vezetése;
f) bevétel felosztása;
g) befektetési jegyek/részvények 
kibocsátása és visszaváltása;
h) szerződések elszámolása (beleértve a 
bizonylatok megküldését);
i. nyilvántartás vezetése.
3. Marketingszolgáltatások.

Or. en

Indokolás

Azoknak az alapkezelő tevékenységeknek és nem fő tevékenységbetartozó szolgáltatásoknak a 
meghatározása, amelyeket egy ABAK nyújthat. A befektetéskezeléshez kapcsolódó 
letéteményesi kötelezettségek és más tevékenységek (banki, biztosítási stb. szolgáltatások) 
közötti összeférhetetlenség elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy az ÁÉKBV-irányelvvel 
összhangban az alapkezelési szolgáltatásokat a kollektív portfoliókezelés (3d. cikkben és 
mellékletben felsorolt) fő szolgáltatásaira, valamint a nem a fő tevékenységbe tartozó, 4a. cikk 
(új) szerinti szolgáltatásokra (diszkrecionális portfoliókezelés és néhány kiegészítő 
szolgáltatás) korlátozzuk.
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Módosítás 1666
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ia. MELLÉKLET
Az ABAK által elvégezhető feladatok:
1. Befektetés-kezelési szolgáltatások
a) porfóliókezelés;
b) kockázatkezelés;
2. Adminisztrációs szolgáltatások
a) jogi- és a pénzeszközök kezelésével 
kapcsolatos számviteli szolgáltatások;
b) ügyfélszolgálati tevékenység;
c) értékelés és árképzés (beleértve az 
adóbevallásokat);
d) jogszerű magatartás ellenőrzése;
e) befektetésijegy-, illetve 
részvénytulajdonosok nyilvántartásának 
vezetése;
f) bevétel felosztása;
g) befektetési jegyek/részvények 
kibocsátása és visszaváltása;
h) szerződések elszámolása (beleértve a 
bizonylatok megküldését);
i. nyilvántartás vezetése.
3. Marketingszolgáltatások.

Or. en
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Módosítás 1667
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ia. MELLÉKLET
Az ABAK-ok által az irányelv 
alkalmazásában végrehajtható 
alapkezelési tevékenységek
1. Befektetés-kezelési szolgáltatások
2. Adminisztrációs szolgáltatások:
a) jogi- és a pénzeszközök kezelésével 
kapcsolatos számviteli szolgáltatások;
b) ügyfélszolgálati tevékenység;
c) értékelés és árképzés (beleértve az 
adóbevallásokat);
d) jogszerű magatartás ellenőrzése;
e) befektetésijegy-tulajdonosok 
nyilvántartásának vezetése;
f) bevétel felosztása;
g) befektetési jegyek kibocsátása és 
visszaváltása;
h) szerződések elszámolása (beleértve a 
bizonylatok megküldését);
i. nyilvántartás vezetése.
3. Marketingszolgáltatások.

Or. en

Indokolás

Alignment of the management activities to the UCITS Directive.
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Módosítás 1668
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ia. MELLÉKLET
JAVADALMAZÁSI POLITIKA

1. Az azon alkalmazotti kategóriákra –
többek között a felsővezetőkre – vonatkozó 
javadalmazási politikák kialakításakor és 
alkalmazásakor, akiknek szakmai 
tevékenysége jelentős hatást gyakorol a 
kockázati profilra vagy az általuk kezelt 
ABA kockázati profiljára, az ABAK-nak 
meg kell felelnie az alábbi elveknek:
a) a javadalmazási politika 
összeegyeztethető legyen a hatékony és 
eredményes kockázatkezeléssel, és 
előmozdítsa azt, valamint ne bátorítsa a 
túlzott kockázatvállalást, illetve az olyan 
kockázatvállalást, amely nem 
összeegyeztethető az általa kezelt ABA 
kockázati profiljával, alapszabályával 
vagy létesítő okiratával;
b) a javadalmazási politika összhangban 
legyen az ABAK és az által kezelt ABA 
vagy az ABA befektetőinek üzleti 
stratégiájával, célkitűzéseivel, értékeivel és 
érdekeivel, és intézkedéseket foglaljon 
magában az összeférhetetlenség 
kezelésére;
c) az ABAK felügyeleti szerepét ellátó 
irányító szerv elfogadja és időszakosan 
felülvizsgálja a javadalmazási politika 
általános elveit és felelős ezek 
végrehajtásáért;
d) a javadalmazási politika 
végrehajtásáról – legalább évente –
központi és független belső 
felülvizsgálatot végeznek, a felügyeleti 
feladatot ellátó irányító szerv által 
elfogadott javadalmazási politikáknak és 
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eljárásoknak való megfelelés ellenőrzése 
érdekében;
e) a kockázatkezelésben részt vevő 
alkalmazottakat a feladataikhoz 
kapcsolódó célok tekintetében elért 
eredményekkel összhangban 
kompenzálják, független a felelősségük 
alá tartozó üzleti terület teljesítményétől;
f) teljesítményhez kapcsolódó 
javadalmazás esetén a javadalmazás teljes 
összege az érintett egyén, ügyleti egység 
vagy ABA teljesítményének, illetve az 
ABAK átfogó eredményei ésszerű 
egyesítésének értékelésén alapul, és az 
egyéni teljesítmények értékelésekor a 
pénzügyi és a nem pénzügyi kritériumokat 
ésszerűen figyelembe kell venni; 
g) a teljesítmény értékelése az ABAK által 
kezelt ABA életciklusához igazodó, 
többéves keretben történik, annak 
biztosítása érdekében, hogy az értékelési 
folyamat hosszabb távú teljesítményen 
alapuljon és hogy a teljesítmény-alapú 
javadalmazási alkotóelemek tényleges 
kifizetése egy olyan időszakban elosztva 
történjen, amely figyelembe veszi az 
ABAK által kezelt ABA visszaváltási 
politikáját és a befektetési kockázatait;
h) a garantált változó díjazás kivételes 
jellegű és csak új alkalmazottak felvétele 
esetén fordul elő, és akkor is csak az első 
évre korlátozódik;
i. a teljes javadalmazás fix vagy változó 
összetevői arányosan kiegyensúlyozottak; 
a fix összetevő a teljes javadalmazás 
kellőképpen nagy részét teszi ki, ami 
lehetővé teszi egy maximálisan rugalmas 
politika gyakorlását a változó 
javadalmazási összetevők tekintetében, 
ideértve azt a lehetőséget is, hogy nem 
fizetnek változó javadalmazási összetevőt.
j) a szerződés idő előtti felmondásához 
kapcsolódó kifizetés tükrözi az idővel elért 
eredményeket, továbbá oly módon 
alakítják ki, hogy ne jutalmazzon a 
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hibákért;
k) a változó javadalmazási összetevők vagy 
a változó javadalmazási összetevők 
összességének kiszámításához használt 
teljesítménymérés magában foglal egy 
átfogó kiigazítási mechanizmust minden 
releváns jelenlegi és a jövőbeni 
veszélytípus integrálására;
l) ha olyan kockázatra derül fény, amely 
ha ismert lett volna a változó 
javadalmazás kifizetésekor, figyelembe 
vették volna e javadalmazás 
meghatározásakor, az ABAK a változó 
javadalmazási összeg egy részét – legalább 
20%-át – kiigazítás céljából visszanyerheti 
(visszafizetési kérelem alapján), de csak 
olyan mértékben, amennyiben az m)
pontban meghatározott mechanizmus nem 
célravezető e kiigazítás lefolytatásához; ez 
a visszanyerési mechanizmus egy olyan 
időszakra vonatkozóan alkalmazható, 
amely megfelelő a javadalmazás 
kifizetésekor figyelembe vett kockázatok 
szempontjából, de nem rövidebb négy 
évnél;
m) a változó javadalmazás jelentős részét 
– legalább 50%-át – részletekben fizetik ki 
egy olyan időtartamon keresztül, amely 
megfelelő az érintett ABA életciklusának 
és visszaváltási politikájának 
szempontjából, továbbá helyesen 
hozzáigazították a szóban forgó ABA 
kockázatainak jellegéhez, de amely nem 
rövidebb mint négy év; a halasztási 
megállapodás értelmében fizetendő 
javadalmazás arányosan kerül kifizetésre; 
különösen nagy összegű változó 
javadalmazási összetevő esetén az összeg 
legalább 60%-át halasztott kifizetéssel 
teljesítik;
n) a változó javadalmazás, ideértve annak 
halasztott részét is, csak akkor kerül 
kifizetésre vagy átruházásra, ha azt az 
ABAK egészének pénzügyi helyzete 
megengedi, és az üzleti egység, az ABA és 
az érintett egyén teljesítménye indokolja; 
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a teljes változó javadalmazást általában 
jelentős mértékben csökkentik, ha az 
ABAK vagy az érintett ABA gyenge vagy 
negatív pénzügyi teljesítményt produkál;
o) az alkalmazottaknak vállalniuk kell, 
hogy nem alkalmaznak személyes fedezeti 
stratégiákat vagy a javadalmazáshoz és a 
felelősséghez kapcsolódó biztosítást, a 
javadalmazási megállapodásaikba 
beépített kockázat-összehangolási hatások 
gyengítése érdekében.
2. Az 1. pontban meghatározott elvek 
egyaránt vonatkoznak az ABAK és maga 
az ABA által fizetett javadalmazásra 
(nyereségrészesedés).
Az 1. pont nem vonatkozik az 
alkalmazottaknak az ABAK által kezelt 
ABA-ból származó befektetési hozamaira, 
illetve az ABA felszámolása kapcsán 
fizetendő javadalmazásra. Az 1. m) pont 
nem alkalmazandó az ABAK által 
megkeresett díjakhoz közvetlenül 
kapcsolódó változó díjazás tekintetében, 
amelyek nem nyerhetők vissza.
3. A méretük és az általuk kezelt ABA-k 
mérete, belső szervezetük és jellegük, 
valamint tevékenységi területük és 
tevékenységeik összetettsége tekintetében 
jelentősnek számító ABAK-ok 
javadalmazási bizottságot hoznak létre. A 
javadalmazási bizottság összetételének 
lehetővé kell tenni, hogy a Bizottság 
hozzáértő és független határozatokat 
hozzon a javadalmazási politikákról és 
gyakorlatokról, valamint a kockázatok 
kezelésére létrehozott ösztönzőkről.
A javadalmazási bizottság felelős a 
javadalmazással kapcsolatos határozatok 
előkészítéséért, ideértve azokat a 
határozatokat, amelyek hatással vannak 
az ABAK vagy az érintett ABA 
kockázataira és kockázatkezelésére, és 
amelyeket a felügyeleti feladatot ellátó 
irányító szerv hoz meg. A javadalmazási 
bizottságban az irányító szerv egyik tagja 
elnököl, aki az érintett ABAK-ban nem 
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tölt be vezető tisztséget.

Or. en

Indokolás

A javadalmazási szabályoknak általános elveket és egyszerű, betartható szabályokat kell 
tartalmazniuk, például meg kell határozniuk a változó javadalmazás azon százalékát, amely 
visszanyerhető (visszafizetés által), vagy a változó javadalmazás azon százalékát, amely 
elhalasztható. A javasolt szabály a következő: Legalább 50% kifizetését legalább négy évig 
halasztani kell; ezen felül 20% ténylegesen visszaszerezhető szintén négy év alatt. E 
szabályokat minden javadalmazási formára alkalmazni kell.

Módosítás 1669
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ia. MELLÉKLET
JAVADALMAZÁSI POLITIKA

1. Az azon alkalmazotti kategóriákra –
többek között a felsővezetőkre –vonatkozó 
javadalmazási politikák kialakításakor és 
alkalmazásakor, akiknek szakmai 
tevékenysége jelentős hatást gyakorol a 
kockázati profilra vagy az általuk kezelt 
ABA kockázati profiljára, az ABAK-nak 
meg kell felelnie az alábbi elveknek oly 
módon és olyan mértékben, amely 
összhangban van méretüknek és az 
általuk kezelt ABA méretével, belső 
szervezetükkel és jellegükkel, valamint 
tevékenységi területükkel és 
tevékenységeik összetettségével: 
a) a javadalmazási politika 
összeegyeztethető legyen a hatékony és 
eredményes kockázatkezeléssel, és 
előmozdítsa azt, valamint nem bátorítsa a 
túlzott kockázatvállalást, illetve az olyan 
kockázatvállalást, amely nem egyeztethető 
össze az általa kezelt ABA kockázati 
profiljával, alapszabályával vagy létesítő 
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okiratával;
b) a javadalmazási politika összhangban 
legyen az ABAK és az által kezelt ABA 
vagy az ABA befektetőinek üzleti 
stratégiájával, célkitűzéseivel, értékeivel és 
érdekeivel, és intézkedéseket foglal 
magában az összeférhetetlenség 
kezelésére;
c) az ABAK felügyeleti szerepét ellátó 
irányító szerv elfogadja és időszakosan 
felülvizsgálja a javadalmazási politika 
általános elveit és felelős ezek 
végrehajtásáért;
d) a javadalmazási politika 
végrehajtásáról – legalább évente –
központi és független belső 
felülvizsgálatot végeznek, a felügyeleti 
feladatot ellátó irányító szerv által 
elfogadott javadalmazási politikáknak és 
eljárásoknak való megfelelés ellenőrzése 
érdekében;
e) a kockázatkezelésben részt vevő 
alkalmazottakat a feladataikhoz 
kapcsolódó célok tekintetében elért 
eredményekkel összhangban 
kompenzálják, független a felelősségük 
alá tartozó üzleti terület teljesítményétől;
f) teljesítményhez kapcsolódó 
javadalmazás esetén a javadalmazás teljes 
összege az érintett egyén, ügyleti egység 
vagy ABA teljesítményének, illetve az 
ABAK átfogó eredményei egyesítésének 
értékelésén alapul, és az egyéni 
teljesítmények értékelésekor a pénzügyi és 
a nem pénzügyi kritériumokat figyelembe 
kell venni; 
g) a teljesítmény értékelése az ABAK által 
kezelt ABA életciklusához igazodó, 
többéves keretben történik, annak 
biztosítása érdekében, hogy az értékelési 
folyamat hosszabb távú teljesítményen 
alapuljon és hogy a teljesítmény-alapú 
javadalmazási alkotóelemek tényleges 
kifizetése egy olyan időszakban elosztva 
történjen, amely figyelembe veszi az 
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ABAK által kezelt ABA visszaváltási 
politikáját és a befektetési kockázatait;
h) garantált változó javadalmazás nem 
megengedett;
i. a teljes javadalmazás változó 
összetevőinek arányát korlátozni kell; a 
fix összetevő a teljes javadalmazás 
kellőképpen nagy részét teszi ki, ami 
lehetővé teszi egy maximálisan rugalmas 
politika gyakorlását a változó 
javadalmazási összetevők tekintetében, 
ideértve azt a lehetőséget is, hogy nem 
fizetnek változó javadalmazási összetevőt.
j) a szerződés idő előtti felmondásához 
kapcsolódó kifizetés tükrözi az idővel elért 
eredményeket, továbbá oly módon 
alakítják ki, hogy ne jutalmazzon a 
hibákért;
k) a változó javadalmazási összetevők vagy 
a változó javadalmazási összetevők 
összességének kiszámításához használt 
teljesítménymérés magában foglal egy 
kiigazítási mechanizmust minden releváns 
jelenlegi és a jövőbeni veszélytípusra 
vonatkozóan;
l) a változó javadalmazást részletekben 
fizetik ki egy olyan időtartamon keresztül, 
amely megfelelő az érintett ABA 
életciklusának és visszaváltási 
politikájának szempontjából, továbbá 
helyesen hozzáigazították a szóban forgó 
ABA kockázatainak jellegéhez; zárt végű 
alapok esetén a változó javadalmazást 
csak az ABA felszámolásakor lehet 
kifizetni; nyitott végű alapok esetében a 
változó javadalmazás csak öt év után 
fizethető ki; a halasztási megállapodás 
alapján fizetendő javadalmazás arányosan 
kerül kifizetésre;
m) a változó javadalmazás, ideértve annak 
halasztott részét is, csak akkor kerül 
kifizetésre vagy átruházásra, ha azt az 
ABAK egészének pénzügyi helyzete 
megengedi, és az üzleti egység, az ABA és 
az érintett egyén teljesítménye indokolja; 
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a teljes változó javadalmazást általában 
jelentős mértékben csökkentik, ha az 
ABAK vagy az érintett ABA gyenge vagy 
negatív pénzügyi teljesítményt produkál;
n) az alkalmazottaknak vállalniuk kell, 
hogy nem alkalmaznak személyes fedezeti 
stratégiákat vagy a javadalmazáshoz és a 
felelősséghez kapcsolódó biztosítást, a 
javadalmazási megállapodásaikba 
beépített kockázat-összehangolási hatások 
gyengítése érdekében.
2. Az 1. pontban meghatározott elvek 
egyaránt vonatkoznak az ABAK és maga 
az ABA által fizetett javadalmazásra 
(nyereségrészesedés).
Az 1. bekezdés nem vonatkozik az 
alkalmazottaknak az ABAK által kezelt 
ABA-ból származó befektetési hozamaira, 
illetve az ABA felszámolása kapcsán 
fizetendő javadalmazásra. Az 1. l) pont 
nem alkalmazandó az ABAK által 
megkeresett díjakhoz közvetlenül 
kapcsolódó változó díjazás tekintetében, 
amelyek nem nyerhetők vissza.
3. A méretük és az általuk kezelt ABA-k 
mérete, belső szervezetük és jellegük, 
valamint tevékenységi területük és 
tevékenységeik összetettsége tekintetében 
jelentősnek számító ABAK-ok 
javadalmazási bizottságot hoznak létre. A 
javadalmazási bizottság összetételének 
lehetővé kell tenni, hogy a Bizottság 
hozzáértő és független határozatokat 
hozzon a javadalmazási politikákról és 
gyakorlatokról, valamint a kockázatok 
kezelésére létrehozott ösztönzőkről.
A javadalmazási bizottság felelős a 
javadalmazással kapcsolatos határozatok 
előkészítéséért, ideértve azokat a 
határozatokat, amelyek hatással vannak 
az ABAK vagy az érintett ABA 
kockázataira és kockázatkezelésére, és 
amelyeket a felügyeleti feladatot ellátó 
irányító szerv hoz meg. A javadalmazási 
bizottságban az irányító szerv egyik tagja 
elnököl, aki az érintett ABAK-ban nem 
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tölt be vezető tisztséget.

Or. en

Indokolás

A javadalmazási politikák részletei, a szabályozási arbitrázs elkerülése érdekében.


