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Módosítás 310
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv az alternatívbefektetésialap-
kezelők (ABAK) engedélyezésével, 
folyamatos működtetésével és 
átláthatóságával kapcsolatos szabályokat 
állapítja meg.

Ezen irányelv az uniós alternatív 
befektetési alapok (ABA) és az
alternatívbefektetésialap-kezelők (ABAK) 
engedélyezésével, folyamatos 
működtetésével és átláthatóságával 
kapcsolatos szabályokat állapítja meg.

Or. en

Indokolás

Az ÁÉKBV-irányelvvel való összhang érdekében ennek az irányelvnek főként a terméket 
(ABA), és nem csak a kezelőket (ABAK) kell szabályoznia.

Módosítás 311
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv az alternatívbefektetésialap-
kezelők (ABAK) engedélyezésével, 
folyamatos működtetésével és 
átláthatóságával kapcsolatos szabályokat 
állapítja meg.

Ezen irányelv az egy vagy több alternatív 
befektetési alap számára alapkezelői 
szolgáltatásokat nyújtó 
alternatívbefektetésialap-kezelők (ABAK) 
engedélyezésével, folyamatos 
működtetésével és átláthatóságával 
kapcsolatos szabályokat állapítja meg.

Or. en
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Módosítás 312
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ezen irányelv minden olyan, a 
Közösségben székhellyel rendelkező 
ABAK-ra alkalmazandó, amely kezelési 
szolgáltatásokat nyújt egy vagy több 
alternatív befektetési alap (ABA) 
vonatkozásában, tekintet nélkül az 
alábbiakra:

1. Ezen irányelv minden ABA-ra és azok 
ABAK-jára alkalmazandó, feltéve hogy az 
ABA:

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek az alapokra kell összpontosítania. Az irányelv első célkitűzésének az európai 
befektetőknek kínált vagy az európai piacokon befektető nem szabályozott alapok (ABA) 
szabályozásának kell lennie.

Módosítás 313
Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ezen irányelv minden olyan, a 
Közösségben székhellyel rendelkező 
ABAK-ra alkalmazandó, amely kezelési 
szolgáltatásokat nyújt egy vagy több 
alternatív befektetési alap (ABA)
vonatkozásában, tekintet nélkül az 
alábbiakra:

1. Ezen irányelv minden, az Unióban
székhellyel rendelkező vagy olyan ABAK-
ra alkalmazandó, amely kezelési 
szolgáltatásokat nyújt egy vagy több 
alternatív befektetési alap (ABA) 
vonatkozásában, amelyek befektetői közül 
legalább egy az Unióban tartózkodik vagy 
letelepedett, tekintet nélkül az alábbiakra:

Or. en

Indokolás

A befektetők védelme nem az ABAK székhelyéhez, hanem az ABA-ba befektető befektetők 
tartózkodási helyéhez kötődik. Amennyiben e befektetők az EU-ban tartózkodnak, védelemben 
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kell részesülniük.

Módosítás 314
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ezen irányelv minden olyan, a 
Közösségben székhellyel rendelkező 
ABAK-ra alkalmazandó, amely kezelési 
szolgáltatásokat nyújt egy vagy több 
alternatív befektetési alap (ABA) 
vonatkozásában, tekintet nélkül az 
alábbiakra:

1. Ezen irányelv minden olyan, az Unióban
székhellyel rendelkező ABAK-ra 
alkalmazandó, amely egy vagy több 
alternatív befektetési alapot (ABA-t) kezel, 
tekintet nélkül az alábbiakra:

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítés arra a vállalatirányítási kérdésre irányul, amely az eredeti bizottsági 
javaslatban nem szerepelt, és amelyet a Gauzès-jelentés is bevezetett (lásd a 23. módosítást). 
A svéd elnökség által javasolt 3a. cikk e kérdés kezeléséhez nem szükséges.

Módosítás 315
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ezen irányelv minden olyan, a 
Közösségben székhellyel rendelkező 
ABAK-ra alkalmazandó, amely kezelési 
szolgáltatásokat nyújt egy vagy több 
alternatív befektetési alap (ABA) 
vonatkozásában, tekintet nélkül az 
alábbiakra:

1. Ezen irányelv minden olyan, az Unióban
székhellyel rendelkező ABAK-ra 
alkalmazandó, amely egy vagy több 
alternatív befektetési alapot (ABA-t) kezel, 
tekintet nélkül az alábbiakra:

Or. en
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Indokolás

Csak egy alapkezelő lehet az irányelv követelményeinek teljesítéséért felelős ABAK.

Módosítás 316
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ezen irányelv minden olyan, a 
Közösségben székhellyel rendelkező 
ABAK-ra alkalmazandó, amely kezelési 
szolgáltatásokat nyújt egy vagy több 
alternatív befektetési alap (ABA) 
vonatkozásában, tekintet nélkül az 
alábbiakra:

1. Ezen irányelv minden olyan, az Unióban
székhellyel rendelkező ABAK-ra 
alkalmazandó, amely egy vagy több 
alternatív befektetési alapot (ABA-t) kezel, 
tekintet nélkül az alábbiakra:

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás tükrözi a Gauzès-jelentés és a svéd elnökség kompromisszumos javaslatának 
szélesebb körű hatásait, amelyek – most úgy látszik – egyaránt annak biztosítására 
törekedtek, hogy minden ABA tekintetében egyetlen jogalany legyen ABAK, amely 
megközelítéssel mi is egyetértünk. Ugyancsak üdvözöljük a „székhellyel rendelkező” 
fogalommeghatározásának módosítását. Álláspontunk szerint fontos egyértelművé tenni, hogy 
az EU-n kívüli székhelyű ABAK is kezelhető az EU-ban egy vagy két fióktelepe révén 
székhellyel rendelkezőként. Segítséget jelentene, ha egyértelművé tennénk azt, hogy ez volt a 
szándék a „székhellyel rendelkezik” kifejezés használatával.

Módosítás 317
Pascal Canfin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ABA a Közösségen belül vagy kívül 
rendelkezik székhellyel;

a) ha Uniós befektetőknek kínálják, az 
ABA az Unión belül vagy kívül 
rendelkezik székhellyel;
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Or. en

Indokolás

Az irányelvnek az alapokra kell összpontosítania. Az irányelv első célkitűzésének az európai 
befektetőknek kínált vagy az európai piacokon befektető nem szabályozott alapok (ABA) 
szabályozásának kell lennie.

Módosítás 318
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ABA a Közösségen belül vagy kívül 
rendelkezik székhellyel;

a) az ABA az Unión belül vagy kívül 
letelepedett; 

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítés arra a vállalatirányítási kérdésre irányul, amely az eredeti bizottsági 
javaslatban nem szerepelt, és amelyet a Gauzès-jelentés is bevezetett (lásd a 23. módosítást). 
A svéd elnökség által javasolt 3a. cikk e kérdés kezeléséhez nem szükséges.

Módosítás 319
Syed Kamall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ABA a Közösségen belül vagy kívül 
rendelkezik székhellyel;

a) az ABA az Unión belül vagy kívül 
letelepedett; 

Or. en

Indokolás

Egyetértünk a svéd elnökség kompromisszumos javaslatában található e módosítással.
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Módosítás 320
Olle Schmidt, Carl Haglund

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ABA a Közösségen belül vagy kívül 
rendelkezik székhellyel;

a) az ABA az Unión belül vagy kívül 
letelepedett; 

Or. en

Indokolás

(n) In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and 
invest for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives 
cited by the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable 
(e.g. liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation..

Módosítás 321
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ABAK közvetlenül vagy átruházás 
útján nyújtja szolgáltatásait;

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítés arra a vállalatirányítási kérdésre irányul, amely az eredeti bizottsági 
javaslatban nem szerepelt, és amelyet a Gauzès-jelentés is bevezetett (lásd a 23. módosítást). 
A svéd elnökség által javasolt 3a. cikk e kérdés kezeléséhez nem szükséges.
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Módosítás 322
Wolf Klinz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ABAK közvetlenül vagy átruházás 
útján nyújtja szolgáltatásait;

törölve

Or. en

Indokolás

A hatályos közösségi joghoz való hozzáigazítás.

Módosítás 323
Pascal Canfin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ABAK közvetlenül vagy átruházás 
útján nyújtja szolgáltatásait;

b) az Európai Unióban fektet be, 
függetlenül attól, hogy az ABA az Unión 
belül vagy kívül rendelkezik székhellyel;

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek az alapokra kell összpontosítania. Az irányelv első célkitűzésének az európai 
befektetőknek kínált vagy az európai piacokon befektető nem szabályozott alapok (ABA) 
szabályozásának kell lennie.
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Módosítás 324
Pascal Canfin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ABA nyílt vagy zárt végű; törölve

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek az alapokra kell összpontosítania. Az irányelv első célkitűzésének az európai 
befektetőknek kínált vagy az európai piacokon befektető nem szabályozott alapok (ABA) 
szabályozásának kell lennie.

Módosítás 325
Syed Kamall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ABA nyílt vagy zárt végű; törölve

Or. en

Indokolás

A zárt végű alapokat ki kell zárni a hatály alól, a vállalati befektetési alapok általános 
kizárásával együtt. Jogi felépítésétől függetlenül az ABA-nak az irányelv hatálya alá történő 
bevonása külön kivételeket igényel, amelyeket a leghelyesebb a 2. cikk (2) bekezdésében 
szerepeltetni. Ha valamely ABAK tevékenysége végzésének állandó helye a Közösségen belül 
van, ennek a rendszernek – az engedélyezés útlevél-rendszerű szabályozásával együtt – attól 
függetlenül érvényesülnie kell, hogy a székhelye hol van.
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Módosítás 326
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az ABA kötelmi jog vagy 
vagyonkezelési jog alapján, alapszabállyal 
vagy bármely más jogi formában jött létre.

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítés arra a vállalatirányítási kérdésre irányul, amely az eredeti bizottsági 
javaslatban nem szerepelt, és amelyet a Gauzès-jelentés is bevezetett (lásd a 23. módosítást). 
A svéd elnökség által javasolt 3a. cikk e kérdés kezeléséhez nem szükséges.

Módosítás 327
Pascal Canfin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ABA és az ABAK jogi felépítése. törölve

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek az alapokra kell összpontosítania. Az irányelv első célkitűzésének az európai 
befektetőknek kínált vagy az európai piacokon befektető nem szabályozott alapok (ABA) 
szabályozásának kell lennie.
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Módosítás 328
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ABA és az ABAK jogi felépítése. d) az ABAK jogi felépítése.

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítés arra a vállalatirányítási kérdésre irányul, amely az eredeti bizottsági 
javaslatban nem szerepelt, és amelyet a Gauzès-jelentés is bevezetett (lásd a 23. módosítást). 
A svéd elnökség által javasolt 3a. cikk e kérdés kezeléséhez nem szükséges.

Módosítás 329
Sari Essayah

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ABA és az ABAK jogi felépítése. d) az ABA és a 2. cikk (2) bekezdésének 
esetében az ABAK jogi felépítése. 

Or. en

Módosítás 330
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon esetekben, amikor a jogszabályok, 
amelyek szerint az ABA-t megszervezték, 
igazgatótanács vagy más irányítási 
testület létrehozását írják elő, és az ABA 
nem jelöl ki egy ABAK-ot, akkor ezen 
irányelv alkalmazásában az ABA 
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tekintendő ABAK-nak. 

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítés arra a vállalatirányítási kérdésre irányul, amely az eredeti bizottsági 
javaslatban nem szerepelt, és amelyet a Gauzès-jelentés is bevezetett (lásd a 23. módosítást). 
A svéd elnökség által javasolt 3a. cikk e kérdés kezeléséhez nem szükséges.

Módosítás 331
Corien Wortmann-Kool

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon esetekben, amikor a jogszabályok, 
amelyek szerint az ABA-t megszervezték, 
igazgatótanács vagy más irányítási 
testület létrehozását írják elő, és az 
irányító testület feladat az ABA 
tekintetében az irányítási funkciók 
ellátása, akkor ezen irányelv 
alkalmazásában az ABA tekintendő 
ABAK-nak.

Or. en

Indokolás

Az irányelvet módosítani kell annak biztosítása érdekében, hogy az irányelv követelményeinek
hatálya alá tartozó ABAK-ként kezeljék azokat az ABA-kat, amelyeknél az irányításért 
általános felelősséget viselő irányító testület – például igazgatóság – működik. Egyébként 
nehézkes lenne az irányelv rendelkezéseinek az ilyen ABA-kra és kezelőikre történő 
alkalmazása.
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Módosítás 332
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ennek az irányelvnek megfelelően egy 
vagy több ABA vonatkozásában kezelési 
szolgáltatások nyújtására engedélyezett 
ABAK arra is jogosult, hogy ezeknek az 
ABA-knak a részvényeit vagy befektetési 
jegyeit hivatásos befektetők számára 
forgalmazza a Közösségben, a VI. 
fejezetben és adott esetben a 35. cikkben 
meghatározott feltételek szerint.

törölve

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek az alapokra kell összpontosítania. Az irányelv első célkitűzésének az európai 
befektetőknek kínált vagy az európai piacokon befektető nem szabályozott alapok (ABA) 
szabályozásának kell lennie.

Módosítás 333
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ennek az irányelvnek megfelelően egy 
vagy több ABA vonatkozásában kezelési 
szolgáltatások nyújtására engedélyezett 
ABAK arra is jogosult, hogy ezeknek az 
ABA-knak a részvényeit vagy befektetési 
jegyeit hivatásos befektetők számára 
forgalmazza a Közösségben, a VI. 
fejezetben és adott esetben a 35. cikkben 
meghatározott feltételek szerint.

Az ennek az irányelvnek megfelelően egy 
vagy több ABA vonatkozásában 
alapkezelésre engedélyezett ABAK arra is 
jogosult, hogy ezeknek az ABA-knak a 
részvényeit vagy befektetési jegyeit 
hivatásos befektetők számára forgalmazza 
az Unióban, a VI. fejezetben és adott 
esetben a 35. cikkben meghatározott 
feltételek szerint.

Or. en
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Indokolás

Üdvözöljük a svéd elnökség kompromisszumos javaslatának ezen új elemét.

Módosítás 334
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ennek az irányelvnek megfelelően egy 
vagy több ABA vonatkozásában kezelési 
szolgáltatások nyújtására engedélyezett 
ABAK arra is jogosult, hogy ezeknek az 
ABA-knak a részvényeit vagy befektetési 
jegyeit hivatásos befektetők számára 
forgalmazza a Közösségben, a VI. 
fejezetben és adott esetben a 35. cikkben 
meghatározott feltételek szerint.

Az ennek az irányelvnek megfelelően egy 
vagy több ABA vonatkozásában 
alapkezelésre engedélyezett ABAK arra is 
jogosult, hogy az ABA-knak a részvényeit 
vagy befektetési jegyeit hivatásos 
befektetők számára forgalmazza az 
Unióban, a VI. fejezetben és adott esetben 
a 35. cikkben meghatározott feltételek 
szerint.

Or. en

Indokolás

Csak egy alapkezelő lehet az irányelv követelményeinek teljesítéséért felelős ABAK.

Módosítás 335
Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 19–30. cikket kell alkalmazni az 
Unióban forgalmazott valamennyi ABA-
ra, tekintet nélkül letelepedésük helyére és 
arra, hogy székhelyük az Unióban van-e 
vagy sem.

Or. en
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Módosítás 336
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 19–30. cikket kell alkalmazni az 
Unióban forgalmazott valamennyi ABA-
ra, tekintet nélkül letelepedésük helyére és 
arra, hogy székhelyük az Unióban van-e.

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatályának ki kell terjednie minden olyan ABA-ra, amelybe uniós befektetők 
befektetnek, és az Unió pénzügyi piacain folyó összes uniós vagy külföldi eredetű ABA(K) 
műveletre. Ez a módosítás az EU-ban székhellyel nem rendelkező ABAK-ok és alapok
„lábnyomával”, és az adózás vagy szabályozási arbitrázs okán használt off-shore alapok 
problémájával foglalkozik. 

Módosítás 337
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A 31–33. cikket nem kell alkalmazni 
azon ABA-k befektetési jegyeinek 
forgalmazására, amelyek nyilvános 
kibocsátás alatt állnak olyan tájékoztató 
alapján, amely az értékpapírok nyilvános 
kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor 
közzéteendő tájékoztatóról szóló, 2003. 
november 4-i 2003/71/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek1

megfelelően készült
1 HL L 345., 2003.12.31., 64. o.

Or. en
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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 338
Corien Wortmann-Kool

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Ez az irányelv nem zárja ki vagy 
korlátozza az ABA befektetési jegyeinek a 
befektetők által a tőkepiacon történő 
értékesítését. Az ilyen befektetők vagy 
közvetítőik az adott tagállam szabályainak 
megfelelően kínálhatják fel vagy 
bocsáthatják ki az ilyen befektetési 
jegyeket a tagállamon belüli befektetők 
számára. Amennyiben azonban az ilyen 
ajánlattétel vagy kibocsátás az ilyen ABA-
t kezelő ABAK kezdeményezése, az ilyen 
ajánlattételt vagy kibocsátást az ABAK 
által ezen irányelv alkalmazásában 
történő forgalomba hozatalnak kell 
tekinteni.

Or. en

Indokolás

Investors in funds which are closed-ended and do not permit redemptions, such as private 
equity funds, rely on being able to sell their fund investments to other investors in order to be 
able to exit funds when needed. Because private equity funds are not typically listed on a 
securities market or exchange, such sales take place by way of transactions between 
investors. This “secondary market” is substantial and critically important to EU private 
equity funds of funds and other European investors (including pension funds) not only as a 
means of achieving liquidity but also as a means of acquiring mature private equity assets -
which can enhance investment returns.



PE438.497v02-00 18/119 AM\806449HU.doc

HU

Módosítás 339
Hans-Peter Martin

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányelv nem alkalmazható a 
következők egyikére sem:

törölve

a) olyan ABAK-ok, amelyek – közvetlenül 
vagy közvetve egy, az ABAK-kal közös 
irányítás vagy ellenőrzés alatt álló 
társaságon keresztül, vagy érdemi 
közvetlen vagy közvetett részesedés útján –
olyan ABA-portfóliókat kezelnek, amelyek 
kezelt eszközeinek értéke, beleértve a 
tőkeáttétel útján szerzett eszközöket is, 
nem haladja meg összesen a 100 millió 
EUR küszöbértéket, illetve az 500 millió 
EUR-t, amennyiben az ABA portfóliója 
olyan ABA-kból áll, amelyek nem 
tőkeáttétellel finanszírozottak és amelyek 
esetében a létrehozás dátumát követő öt 
éven belül nem gyakorolhatók 
visszaváltási jogok;
b) a Közösségben székhellyel rendelkező 
olyan ABAK-ok, amelyek nem nyújtanak 
kezelési szolgáltatásokat a Közösségben 
bejegyzett ABA-k vonatkozásában és nem 
forgalmaznak ABA-kat a Közösségben;
c) a 2009/…/EK irányelvvel [az ÁÉKBV-
irányelvvel] összhangban engedélyezett 
ÁÉKBV-k vagy azok kezelő- vagy 
befektetési vállalkozásai;
d) a hitelintézetek tevékenységének 
megkezdéséről és folytatásáról szóló 
(átdolgozott szöveg) 2006. június 14-i 
2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv hatályába tartozó hitelintézetek;
e) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények tevékenységéről és 
felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 
2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv hatályába tartozó intézmények;
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f) az életbiztosítás körén kívül eső 
közvetlen biztosítási tevékenység 
megkezdésére és gyakorlására vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések összehangolásáról szóló, 
1973. július 24-i 73/239/EGK első tanácsi 
irányelv, az életbiztosításról szóló 2002. 
november 5-i 2002/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, továbbá a 
viszontbiztosításról és a 73/239/EGK, a 
92/49/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
98/78/EK és a 2002/83/EK irányelv 
módosításáról szóló, 2005. november 16-i 
2005/68/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv hatályába tartozó intézmények;
g) szupranacionális intézmények, mint a 
Világbank, az IMF, az EKB, az EBB, az 
EBA, más szupranacionális intézmények 
és hasonló nemzetközi szervezetek, 
amennyiben az ilyen intézmények vagy 
szervezetek ABA-kat kezelnek.

Or. de

Módosítás 340
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan ABAK-ok, amelyek – közvetlenül 
vagy közvetve egy, az ABAK-kal közös 
irányítás vagy ellenőrzés alatt álló 
társaságon keresztül, vagy érdemi 
közvetlen vagy közvetett részesedés útján –
olyan ABA-portfóliókat kezelnek, amelyek 
kezelt eszközeinek értéke, beleértve a 
tőkeáttétel útján szerzett eszközöket is, 
nem haladja meg összesen a 100 millió 
EUR küszöbértéket, illetve az 500 millió 
EUR-t, amennyiben az ABA portfóliója 
olyan ABA-kból áll, amelyek nem 
tőkeáttétellel finanszírozottak és amelyek 
esetében a létrehozás dátumát követő öt 

törölve
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éven belül nem gyakorolhatók 
visszaváltási jogok;

Or. en

Indokolás

A fedezeti alapok és magántőke-befektetési alapok szabályozásának valamennyi alapra és 
alapkezelőikre ki kell terjedniük, és nem szabad kiskapukat hagyni. Nem reális az a 
feltételezés, hogy a fedezeti alapok tőkeáttétel nélküliek és ez indokolná a magasabb 
küszöbértékeket. A küszöbértékek és a de minimis mentességek az ABAK-okat manipulált 
számvitelre ösztönzik a szabályozás kikerülése érdekében.

Módosítás 341
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan ABAK-ok, amelyek – közvetlenül 
vagy közvetve egy, az ABAK-kal közös 
irányítás vagy ellenőrzés alatt álló 
társaságon keresztül, vagy érdemi 
közvetlen vagy közvetett részesedés útján –
olyan ABA-portfóliókat kezelnek, amelyek 
kezelt eszközeinek értéke, beleértve a 
tőkeáttétel útján szerzett eszközöket is, 
nem haladja meg összesen a 100 millió 
EUR küszöbértéket, illetve az 500 millió 
EUR-t, amennyiben az ABA portfóliója 
olyan ABA-kból áll, amelyek nem 
tőkeáttétellel finanszírozottak és amelyek 
esetében a létrehozás dátumát követő öt 
éven belül nem gyakorolhatók 
visszaváltási jogok;

törölve

Or. en

Indokolás

A fedezeti alapok és magántőke-befektetési alapok szabályozásának valamennyi alapra és 
alapkezelőikre ki kell terjedniük, és nem szabad kiskapukat hagyni. Nem reális az a 
feltételezés, hogy a fedezeti alapok tőkeáttétel nélküliek és ez indokolná a magasabb 
küszöbértékeket. A küszöbértékek és a de minimis mentességek az ABAK-okat manipulált 
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számvitelre ösztönzik a szabályozás kikerülése érdekében. 

Módosítás 342
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan ABAK-ok, amelyek – közvetlenül 
vagy közvetve egy, az ABAK-kal közös 
irányítás vagy ellenőrzés alatt álló 
társaságon keresztül, vagy érdemi 
közvetlen vagy közvetett részesedés útján –
olyan ABA-portfóliókat kezelnek, amelyek 
kezelt eszközeinek értéke, beleértve a 
tőkeáttétel útján szerzett eszközöket is, 
nem haladja meg összesen a 100 millió 
EUR küszöbértéket, illetve az 500 millió 
EUR-t, amennyiben az ABA portfóliója 
olyan ABA-kból áll, amelyek nem 
tőkeáttétellel finanszírozottak és amelyek 
esetében a létrehozás dátumát követő öt 
éven belül nem gyakorolhatók 
visszaváltási jogok;

törölve

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatálya alá minden alapot be kell vonni a befektetővédelem célkitűzésének elérése 
érdekében.

Módosítás 343
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan ABAK-ok, amelyek – közvetlenül 
vagy közvetve egy, az ABAK-kal közös 
irányítás vagy ellenőrzés alatt álló 

törölve
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társaságon keresztül, vagy érdemi 
közvetlen vagy közvetett részesedés útján –
olyan ABA-portfóliókat kezelnek, amelyek 
kezelt eszközeinek értéke, beleértve a 
tőkeáttétel útján szerzett eszközöket is, 
nem haladja meg összesen a 100 millió 
EUR küszöbértéket, illetve az 500 millió 
EUR-t, amennyiben az ABA portfóliója 
olyan ABA-kból áll, amelyek nem 
tőkeáttétellel finanszírozottak és amelyek 
esetében a létrehozás dátumát követő öt 
éven belül nem gyakorolhatók 
visszaváltási jogok;

Or. en

Indokolás

A módosítás könnyített rendszert vezet be a rendszerszempontból nem jelentős ABAK-ra. Az 
irányelv fő prioritása a rendszerkockázat megragadása. Az egységes megközelítés járulékos 
károkozásának a lehető legkisebbre szorítása érdekében a kisebb ABAK-oknak csak 
nyilvántartásba kell vetetniük magukat és a 19–21. cikk átláthatósági követelményeinek kell 
megfelelniük.

Módosítás 344
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan ABAK-ok, amelyek – közvetlenül 
vagy közvetve egy, az ABAK-kal közös 
irányítás vagy ellenőrzés alatt álló 
társaságon keresztül, vagy érdemi 
közvetlen vagy közvetett részesedés útján –
olyan ABA-portfóliókat kezelnek, amelyek 
kezelt eszközeinek értéke, beleértve a 
tőkeáttétel útján szerzett eszközöket is, 
nem haladja meg összesen a 100 millió 
EUR küszöbértéket, illetve az 500 millió 
EUR-t, amennyiben az ABA portfóliója 
olyan ABA-kból áll, amelyek nem 
tőkeáttétellel finanszírozottak és amelyek 
esetében a létrehozás dátumát követő öt 

törölve
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éven belül nem gyakorolhatók 
visszaváltási jogok;

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek valamennyi ABAK-ra vonatkoznia kell, a kezelt vagyon nagyságán alapuló 
kivételek nélkül. Ennek hiányában az alapkezelők jelentős ösztönzőt kapnának az éppen a 
küszöbérték alatti méretű alapok létrehozására, és lehető legtöbb feladatuknak külső 
szolgáltatókra és „tanácsadókra” történő delegálására. Ez meghiúsítaná az irányelv célját, 
ami a pénzügyi ágazat valamennyi szereplőjének szabályozás alá vonása.

Módosítás 345
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan ABAK-ok, amelyek – közvetlenül 
vagy közvetve egy, az ABAK-kal közös 
irányítás vagy ellenőrzés alatt álló 
társaságon keresztül, vagy érdemi 
közvetlen vagy közvetett részesedés útján –
olyan ABA-portfóliókat kezelnek, amelyek 
kezelt eszközeinek értéke, beleértve a 
tőkeáttétel útján szerzett eszközöket is, 
nem haladja meg összesen a 100 millió
EUR küszöbértéket, illetve az 500 millió
EUR-t, amennyiben az ABA portfóliója 
olyan ABA-kból áll, amelyek nem 
tőkeáttétellel finanszírozottak és amelyek 
esetében a létrehozás dátumát követő öt 
éven belül nem gyakorolhatók
visszaváltási jogok;

a) olyan ABAK-ok, amelyek olyan ABA-t
kezelnek, amelyek kezelt eszközeinek 
összértéke, beleértve a tőkeáttétel útján 
szerzett eszközöket is, nem haladja meg 
összesen a 1 milliárd EUR küszöbértéket, 
illetve az 1,5 milliárd EUR-t, amennyiben 
az ABA portfóliója olyan állományokból
áll, amelyek a) nem tőkeáttétellel 
finanszírozottak; és b) amelyek esetében 
nincsenek az ABA létrehozásának
dátumát követő öt éven belül gyakorolható
visszaváltási jogok  A küszöbértékek 
számításakor:

i. össze kell adni az ABAK által kezelt, 
vagy az általa az ABAK-kal azonos 
csoportba tartozó vállalkozásra bízott 
irányítású ABA-kat;
ii. a küszöbértékeket a befektető ABA-ban 
lévő nettó tőkeérdekeltségére kell 
alkalmazni azon ABA-k esetében, amelyek 
a) nem tőkeáttétellel finanszírozottak; és 
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b) amelyek esetében nincsenek az ABA 
létrehozásának dátumát követő öt éven 
belül gyakorolható visszaváltási jogok.

Or. en

Indokolás

Kulcsfontosságú, hogy az irányelv arányos legyen, és ne jelentsen túlzott terhet a kis méretű 
ABAK-ok számára. 

Módosítás 346
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan ABAK-ok, amelyek – közvetlenül 
vagy közvetve egy, az ABAK-kal közös 
irányítás vagy ellenőrzés alatt álló 
társaságon keresztül, vagy érdemi 
közvetlen vagy közvetett részesedés útján –
olyan ABA-portfóliókat kezelnek, amelyek 
kezelt eszközeinek értéke, beleértve a 
tőkeáttétel útján szerzett eszközöket is, 
nem haladja meg összesen a 100 millió
EUR küszöbértéket, illetve az 500 millió 
EUR-t, amennyiben az ABA portfóliója 
olyan ABA-kból áll, amelyek nem 
tőkeáttétellel finanszírozottak és amelyek 
esetében a létrehozás dátumát követő öt 
éven belül nem gyakorolhatók visszaváltási 
jogok;

a) olyan ABAK-ok, amelyek olyan ABA-
portfóliókat kezelnek, amelyek kezelt 
eszközeinek összértéke, beleértve a 
tőkeáttétel útján szerzett eszközöket is, 
nem haladja meg összesen az 500 millió 
EUR küszöbértéket, illetve az 1 milliárd
EUR-t, amennyiben az ABA portfóliója 
olyan állományokból áll, amelyek a) nem 
tőkeáttétellel finanszírozottak; és b)
amelyek esetében nincsenek az ABA
létrehozásának dátumát követő öt éven 
belül gyakorolható visszaváltási jogok  A 
küszöbértékek számításakor: 

i. össze kell adni az ABAK által kezelt, 
vagy az általa az ABAK-kal azonos 
csoportba tartozó vállalkozásra bízott 
irányítású ABA-k portfólióit;
ii. a küszöbértékeket az ABA irányában 
fennálló teljes befektetői 
kötelezettségvállalásra kell alkalmazni 
azon ABA-k esetében, amelyek a) nem 
tőkeáttétellel finanszírozottak; és b) 
amelyek esetében nincsenek az ABA 
létrehozásának dátumát követő öt éven 
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belül gyakorolható visszaváltási jogok. 

Or. en

Indokolás

It is not clear what is meant by the reference to portfolios being managed indirectly or by the 
undefined references to substantive direct or indirect holdings. Suggested clarificatory 
wording has been provided indicating that it refers both to portfolios which the AIFM itself 
manages and to portfolios the management of which it delegates to a group member (using 
the normal Community definitions of a group undertakings). Equity AIFs normally obtain 
commitments from their investors which are not drawn down until an investment is to be 
made. Accordingly the commitments do not become assets under management at the time the 
investors make commitments. We assume that Private Equity AIFMs which have raised AIFs 
with commitments over the relevant threshold are nevertheless intended to be subject to 
regulation under the Directive. 

Módosítás 347
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan ABAK-ok, amelyek – közvetlenül 
vagy közvetve egy, az ABAK-kal közös 
irányítás vagy ellenőrzés alatt álló 
társaságon keresztül, vagy érdemi 
közvetlen vagy közvetett részesedés útján –
olyan ABA-portfóliókat kezelnek, amelyek 
kezelt eszközeinek értéke, beleértve a 
tőkeáttétel útján szerzett eszközöket is, 
nem haladja meg összesen a 100 millió 
EUR küszöbértéket, illetve az 500 millió
EUR-t, amennyiben az ABA portfóliója 
olyan ABA-kból áll, amelyek nem 
tőkeáttétellel finanszírozottak és amelyek 
esetében a létrehozás dátumát követő öt 
éven belül nem gyakorolhatók visszaváltási 
jogok;

a) olyan ABAK-ok, amelyek olyan ABA-t
kezelnek, amelyek kezelt eszközeinek 
összértéke, beleértve a tőkeáttétel útján 
szerzett eszközöket is, nem haladja meg az 
500 millió EUR küszöbértéket, illetve az 1 
milliárd EUR-t, amennyiben az ABA 
portfóliója olyan állományokból áll, 
amelyek a) nem tőkeáttétellel 
finanszírozottak; és b) amelyek esetében 
nincsenek az ABA létrehozásának
dátumát követő öt éven belül gyakorolható
visszaváltási jogok  A küszöbértékek 
számításakor:

i. össze kell adni az ABAK által kezelt, 
vagy az általa az ABAK-kal azonos 
csoportba tartozó vállalkozásra bízott 
irányítású ABA-kat;
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ii. a küszöbértékeket a befektető ABA-ban 
lévő nettó tőkeérdekeltségére kell 
alkalmazni azon ABA-k esetében, amelyek 
a) nem tőkeáttétellel finanszírozottak; és 
b) amelyek esetében nincsenek az ABA 
létrehozásának dátumát követő öt éven 
belül gyakorolható visszaváltási jogok.

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatályát a rendszerkockázatot jelentő ABAK-okra kell korlátozni, egyébként 
nehézkes lesz az elérni kívánt felügyelet megfelelő fenntartása. A kisméretű ABAK-ok nem 
jelentenek rendszerkockázatot, ezért aránytalan lenne azoknak az irányelv hatálya alá 
vonása. Az irányelv megfelelési költségekkel fog járni, amelyek különösen nehéz terhet fognak 
jelenteni a kisméretű ABAK-ok számára, és ezek esetében a legvalószínűtlenebb, hogy élvezni 
fogják az útlevélrendszerű engedélyezés előnyeit. A megemelt küszöbértékek annak 
biztosítását szolgálják, hogy a rendszerkockázatot nem jelentő kisméretű alapokat ki lehessen 
zárni az irányelv hatálya alól. 

Módosítás 348
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan ABAK-ok, amelyek – közvetlenül 
vagy közvetve egy, az ABAK-kal közös 
irányítás vagy ellenőrzés alatt álló 
társaságon keresztül, vagy érdemi 
közvetlen vagy közvetett részesedés útján –
olyan ABA-portfóliókat kezelnek, amelyek 
kezelt eszközeinek értéke, beleértve a 
tőkeáttétel útján szerzett eszközöket is, 
nem haladja meg összesen a 100 millió 
EUR küszöbértéket, illetve az 500 millió
EUR-t, amennyiben az ABA portfóliója 
olyan ABA-kból áll, amelyek nem 
tőkeáttétellel finanszírozottak és amelyek 
esetében a létrehozás dátumát követő öt 
éven belül nem gyakorolhatók
visszaváltási jogok;

a) olyan ABAK-ok, amelyek – közvetlenül 
vagy közvetve egy, az ABAK-kal közös 
irányítás vagy ellenőrzés alatt álló
társaságon keresztül, vagy érdemi 
közvetlen vagy közvetett részesedés útján –
olyan ABA-portfóliókat kezelnek, amelyek 
kezelt eszközeinek értéke, beleértve a 
tőkeáttétel útján szerzett eszközöket is, 
nem haladja meg összesen a 100 millió 
EUR küszöbértéket, illetve az 1 milliárd 
EUR-t, amennyiben az ABA portfóliója 
olyan ABA-kból áll, amelyek nem 
tőkeáttétellel finanszírozottak és amelyek 
esetében nincsenek a létrehozás dátumát 
követő öt éven belül gyakorolható
visszaváltási jogok; A küszöbértékek 
számításakor: 
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i. össze kell adni az ABAK által kezelt, 
illetve azokat a portfóliókat, amelyek 
kezelését az ABAK másra bízta, de nem 
kell figyelembe venni a megbízás alapján 
az ABAK által kezelt portfóliókat;
ii. a küszöbértékeket az ABA-ban lévő 
teljes befektetői kötelezettségvállalásra, 
nem pedig a kezelt eszközök összegére kell 
alkalmazni azon ABA-k esetében, amelyek 
nem tőkeáttétellel finanszírozottak és 
amelyek esetében nincsenek az ABA 
létrehozásának dátumát követő öt éven 
belül gyakorolható visszaváltási jogok. 

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a felügyelet garantálása mellett a különféle ABA-típusok sajátosságainak 
megfelelőbb figyelembe vétele, és annak megelőzése, hogy a kis- és közepes méretű 
vállalkozások jelentős adminisztratív terhekkel szembesüljenek. 

Módosítás 349
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan ABAK-ok, amelyek – közvetlenül 
vagy közvetve egy, az ABAK-kal közös 
irányítás vagy ellenőrzés alatt álló 
társaságon keresztül, vagy érdemi 
közvetlen vagy közvetett részesedés útján –
olyan ABA-portfóliókat kezelnek, amelyek 
kezelt eszközeinek értéke, beleértve a 
tőkeáttétel útján szerzett eszközöket is, 
nem haladja meg összesen a 100 millió 
EUR küszöbértéket, illetve az 500 millió
EUR-t, amennyiben az ABA portfóliója 
olyan ABA-kból áll, amelyek nem 
tőkeáttétellel finanszírozottak és amelyek 
esetében a létrehozás dátumát követő öt 
éven belül nem gyakorolhatók
visszaváltási jogok;

a) olyan ABAK-ok, amelyek olyan ABA-
portfóliókat kezelnek, amelyek kezelt 
eszközeinek összértéke, beleértve a 
tőkeáttétel útján szerzett eszközöket is, 
nem haladja meg összesen a 100 millió
EUR küszöbértéket, illetve az 1 milliárd
EUR-t, amennyiben az ABA portfóliója 
olyan ABA-kból áll, amelyek a) nem 
tőkeáttétellel finanszírozottak; és b)
amelyek esetében nincsenek az ABA
létrehozásának dátumát követő öt éven 
belül gyakorolható visszaváltási jogok 
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A küszöbértékek számításakor:
i. össze kell adni az ABAK által kezelt, 
vagy az általa az ABAK-kal azonos 
csoportba tartozó vállalkozásra bízott 
irányítású ABA-k portfólióit;
ii. a küszöbértékeket az ABA irányában 
fennálló teljes befektetői 
kötelezettségvállalásra, nem pedig a kezelt 
eszközök összegére kell alkalmazni azon 
ABA-k esetében, amelyek nem 
tőkeáttétellel finanszírozottak és amelyek 
esetében nincsenek az ABA 
létrehozásának dátumát követő öt éven 
belül gyakorolható visszaváltási jogok.

Or. en

Módosítás 350
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan ABAK-ok, amelyek – közvetlenül 
vagy közvetve egy, az ABAK-kal közös 
irányítás vagy ellenőrzés alatt álló 
társaságon keresztül, vagy érdemi 
közvetlen vagy közvetett részesedés útján –
olyan ABA-portfóliókat kezelnek, amelyek 
kezelt eszközeinek értéke, beleértve a 
tőkeáttétel útján szerzett eszközöket is, 
nem haladja meg összesen a 100 millió 
EUR küszöbértéket, illetve az 500 millió
EUR-t, amennyiben az ABA portfóliója 
olyan ABA-kból áll, amelyek nem 
tőkeáttétellel finanszírozottak és amelyek 
esetében a létrehozás dátumát követő öt 
éven belül nem gyakorolhatók
visszaváltási jogok;

a) olyan ABAK-ok, amelyek – közvetlenül 
vagy közvetve egy, az ABAK-kal közös 
irányítás vagy ellenőrzés alatt álló 
társaságon keresztül, vagy érdemi 
közvetlen vagy közvetett részesedés útján –
olyan ABA-portfóliókat kezelnek, amelyek 
kezelt eszközeinek értéke, beleértve a 
tőkeáttétel útján szerzett eszközöket is, 
nem haladja meg összesen a 500 millió 
EUR küszöbértéket, illetve az 1 milliárd 
EUR-t, amennyiben az ABA portfóliója 
olyan ABA-kból áll, amelyek nem 
tőkeáttétellel finanszírozottak és amelyek 
esetében nincsenek az egyes ABA-kba 
történő kezdeti befektetés dátumát követő 
öt éven belül gyakorolható visszaváltási 
jogok, az ilyen ABAK-okat azonban a 
székhely szerinti államban nyilvántartásba 
kell venni.

Or. en
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Indokolás

Véleményünk szerint indokolatlan az irányelvtervezet jelenlegi formája által okozott 
„járulékos károkozás”. Mivel az ABAK-irányelv hatálya alá bevett sok terméket nemzeti 
alapon megfelelően szabályoznak, szabályozói erőfeszítéseinket a meglévő szabályozási 
hézagok ésszerű módon történő megszüntetésére kellene korlátoznunk. 

Módosítás 351
Marta Andreasen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan ABAK-ok, amelyek – közvetlenül 
vagy közvetve egy, az ABAK-kal közös 
irányítás vagy ellenőrzés alatt álló 
társaságon keresztül, vagy érdemi 
közvetlen vagy közvetett részesedés útján –
olyan ABA-portfóliókat kezelnek, amelyek 
kezelt eszközeinek értéke, beleértve a 
tőkeáttétel útján szerzett eszközöket is, 
nem haladja meg összesen a 100 millió 
EUR küszöbértéket, illetve az 500 millió
EUR-t, amennyiben az ABA portfóliója 
olyan ABA-kból áll, amelyek nem 
tőkeáttétellel finanszírozottak és amelyek 
esetében a létrehozás dátumát követő öt 
éven belül nem gyakorolhatók visszaváltási 
jogok;

a) olyan ABAK-ok, amelyek – közvetlenül 
vagy közvetve egy, az ABAK-kal közös 
irányítás vagy ellenőrzés alatt álló 
társaságon keresztül, vagy érdemi 
közvetlen vagy közvetett részesedés útján –
olyan ABA-portfóliókat kezelnek, amelyek 
kezelt eszközeinek értéke, beleértve a 
tőkeáttétel útján szerzett eszközöket is, 
nem haladja meg összesen a 200 millió 
EUR küszöbértéket, illetve az 1 milliárd 
EUR-t, amennyiben az ABA portfóliója 
olyan ABA-kból áll, amelyek nem 
tőkeáttétellel finanszírozottak és amelyek 
esetében a létrehozás dátumát követő öt 
éven belül nem gyakorolhatók visszaváltási 
jogok;

Or. en

Indokolás

A kezelt alapok tekintetében az alacsonyabb küszöbértéknek elhanyagolható hatása lesz az 
irányelv által kezelni kívánt rendszerkockázatra, azonban szabályozói terhet fog jelenteni a 
kisebb alapok számára, amelyek azt legkevésbé engedhetik meg maguknak. 
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Módosítás 352
Thomas Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a nemzeti jog szerint engedélyezett, 
kizárólag a székhely szerinti tagállamban 
forgalmazott kollektív befektetési 
vállalkozások számára alapkezelői 
szolgáltatásokat nyújtó alapkezelő 
társaságok;

Or. en

Módosítás 353
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Közösségben székhellyel rendelkező 
olyan ABAK-ok, amelyek nem nyújtanak 
kezelési szolgáltatásokat a Közösségben 
bejegyzett ABA-k vonatkozásában és nem 
forgalmaznak ABA-kat a Közösségben;

törölve

Or. en

Indokolás

Indokolatlan, figyelemmel a hatály 26. módosításban tett új fogalommeghatározására.

Módosítás 354
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Közösségben székhellyel rendelkező b) az Unióban székhellyel rendelkező 
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olyan ABAK-ok, amelyek nem nyújtanak 
kezelési szolgáltatásokat a Közösségben
bejegyzett ABA-k vonatkozásában és nem 
forgalmaznak ABA-kat a Közösségben;

olyan ABAK-ok, amelyek nem kezelnek az 
Unióban bejegyzett ABA-kat és az ABA 
számára a tagállam nemzeti jogában 
megengedett, zártkörű kibocsátásra 
vonatkozó kivételeken túlmenően nem 
forgalmaznak ABA-kat az Unióban;

Or. en

Indokolás

We welcome the fact that both the Gauzès Report and the Swedish Presidency Compromise 
Proposal now seek to define management services more clearly. Member States should 
continue to have the ability to define private placement exemptions for offering AIF to classes 
of investors that do not require the protections of this Directive and AIFM – whether 
incorporated in the EU or not – should not be caught by the Directive if they do not market in 
the EU other than to such investors and do not manage AIF established or incorporated in the 
Community. We believe that this principle has been accepted in the Swedish Presidency 
Compromise Proposal and the Gauzès Report as a consequence of amendments to Article 4.  
We are of the view that retaining subparagraph (b) above, with the amendments suggested 
above, further clarifies the position. We welcome the revised definition of "marketing" and 
agree that an AIFM should only be treated as marketing if it initiates the offer.

Módosítás 355
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Közösségben székhellyel rendelkező 
olyan ABAK-ok, amelyek nem nyújtanak 
kezelési szolgáltatásokat a Közösségben
bejegyzett ABA-k vonatkozásában és nem 
forgalmaznak ABA-kat a Közösségben;

b) az Unióban székhellyel rendelkező 
olyan ABAK-ok, amelyek nem kezelnek az 
Unióban bejegyzett ABA-kat és az ABA 
számára a tagállam nemzeti jogában 
megengedett, zártkörű kibocsátásra 
vonatkozó kivételeken túlmenően nem 
forgalmaznak ABA-kat az Unióban;

Or. en
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Módosítás 356
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Közösségben székhellyel rendelkező 
olyan ABAK-ok, amelyek nem nyújtanak 
kezelési szolgáltatásokat a Közösségben
bejegyzett ABA-k vonatkozásában és nem 
forgalmaznak ABA-kat a Közösségben;

b) az Unióban székhellyel rendelkező 
olyan ABAK-ok, amelyek nem kezelnek az 
Unióban bejegyzett ABA-kat és nem 
forgalmaznak ABA-kat az Unióban;

Or. en

Indokolás

Csak egy alapkezelő lehet az irányelv követelményeinek teljesítéséért felelős ABAK.

Módosítás 357
Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Közösségben székhellyel rendelkező 
olyan ABAK-ok, amelyek nem nyújtanak 
kezelési szolgáltatásokat a Közösségben 
bejegyzett ABA-k vonatkozásában és nem 
forgalmaznak ABA-kat a Közösségben;

b) a nem az Unióban bejegyzett és az 
Unióban nem forgalmazott ABA-k ABAK 
általi kezelése;

Or. en

Indokolás

Fogalmilag valamennyi harmadik országbeli alap ABA. Ha egy uniós ABAK harmadik 
országokban kezel az Unióban nem forgalmazott alapokat, nincs szükség az uniós szabályok e 
tevékenységre történő alkalmazására, mivel ez terhes átfedéseket és a szabályok 
következetlenségét eredményezi egy egységes piaci dimenzióval nem rendelkező tevékenység 
tekintetében. Az ilyen korlátozások eredménye csak az lenne, hogy az uniós befektetésialap-
kezelők nem lennének képesek versenyezni a nem uniós alapkezelőkkel a nem uniós alapokra 
vonatkozó megbízásokért.
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Módosítás 358
Sari Essayah

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) olyan ABAK-ok, amelyek kizárólag 
anyavállalatuknak, leányvállalataiknak és 
anyavállalatuk más leányvállalatainak 
nyújtanak alapkezelési szolgáltatásokat;

Or. en

Módosítás 359
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) olyan ABAK-ok, amelyek 
kizárólagosan anyavállalatuk, 
leányvállalataik és anyavállalatuk más 
leányvállalatai számára kezelnek egy vagy 
több alapot;

Or. en

Indokolás

A nem kívánt és aránytalan következmények elkerülése, és a járulékos károkozás legkisebbre 
szorítása érdekében néhány korlátozott kivételt meg kell engedni. Az ipari holdingtársaságok 
ilyen kivételt alkotnak.
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Módosítás 360
Thomas Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az ABAK-ok annyiban, amennyiben 
egy vagy több olyan ABA-t kezelnek, 
amelynek egyedüli befektetője maga az 
ABAK, illetve annak anyavállalata vagy 
leányvállalata, vagy ezek 
anyavállalatainak más leányvállalatai, 
feltéve, hogy e befektetők egyike sem 
ABA;

Or. en

Módosítás 361
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 2009/…/EK irányelvvel [az ÁÉKBV-
irányelvvel] összhangban engedélyezett 
ÁÉKBV-k vagy azok kezelő- vagy 
befektetési vállalkozásai;

törölve

Or. en

Módosítás 362
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 2009/…/EK irányelvvel [az ÁÉKBV-
irányelvvel] összhangban engedélyezett 
ÁÉKBV-k vagy azok kezelő- vagy 

c) a 2009/65/EK irányelvvel [az ÁÉKBV-
irányelvvel] összhangban engedélyezett 
ÁÉKBV-k vagy azok kezelő- vagy 
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befektetési vállalkozásai; befektetési vállalkozásai, amennyiben a 
fenti kezelő- vagy befektetési 
vállalkozások nem kezelnek ABA-t;

Or. en

Indokolás

Egyetértünk a Gauzès-jelentésben javasolt módosításokkal.

Módosítás 363
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a hitelintézetek tevékenységének 
megkezdéséről és folytatásáról szóló 
(átdolgozott szöveg) 2006. június 14-i 
2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv hatályába tartozó hitelintézetek;

törölve

Or. en

Indokolás

Egyetértünk a svéd elnökség kompromisszumos javaslatában és a Gauzès-jelentésben 
egyaránt megtalálható e javasolt módosítással. Nem indokolt az irányelv keretében külön 
mentességet adni a hitelintézeteknek – ez egyszerűen egyenlőtlenné tenné a versenyfeltételeket 
a szabályozott jogalanyok különféle osztályai körében.

Módosítás 364
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények tevékenységéről és 
felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 
2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi 

e) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények tevékenységéről és 
felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 
2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (IORP) hatályába tartozó 



PE438.497v02-00 36/119 AM\806449HU.doc

HU

irányelv hatályába tartozó intézmények; intézmények(IORP), ideértve adott 
esetben az IORP kezeléséért felelős, 
nevükben eljáró, az említett irányelv 2. 
cikkének (1) bekezdésében szereplő, 
engedélyezett jogalanyokat, vagy az 
ugyanazon irányelv 19. cikkének (1) 
bekezdése alapján kijelölt 
vagyonkezelőket, amennyiben nem 
kezelnek az Unióban letelepedett ABA-
kat;

Or. en

Indokolás

Egyetértünk a svéd elnökség kompromisszumos javaslatában található e módosítással.

Módosítás 365
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények tevékenységéről és 
felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 
2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv hatályába tartozó intézmények;

e) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények tevékenységéről és 
felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 
2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 2. cikkének (1) bekezdése 
hatályába tartozó intézmények, ideértve a 
2003/41/EK irányelv 3. cikke szerinti 
intézményeket is, de a 2003/41/EK 
irányelv 2. cikke (2) bekezdése b) 
pontjának körébe tartozó minden 
intézmény kivételével. Annak ezen 
irányelv alkalmazásában történő 
meghatározásakor, hogy valamely 
intézmény a 2003/41/EK irányelv 2. cikke 
(1) bekezdésének hatályába tartozik-e, 
figyelmen kívül kell hagyni, ha valamely 
tagállam nem alkalmazza az irányelvet 
annak 5. cikke alapján;

Or. en
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Indokolás

Az irányelv hatálya alól ki kell zárni a nyugdíjalapokat. A fogalommeghatározás szövegét 
javítani kell annak biztosítására, hogy ne kelljen az ABAK-irányelv alapján engedélyt kérniük 
azoknak a kisméretű helyi intézményeknek, amelyek az adminisztratív terhek csökkentése 
érdekében alkalmazott nemzeti mérlegelés alapján nem tartoznak az IORP-irányelv hatálya 
alá.

Módosítás 366
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények tevékenységéről és 
felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i
2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv hatályába tartozó intézmények;

e) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények tevékenységéről és 
felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 
2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 2. cikkének (1) bekezdése 
hatályába tartozó intézmények, ideértve a 
2003/41/EK irányelv 3. cikke szerinti 
intézményeket is, de a 2003/41/EK 
irányelv 2. cikke (2) bekezdése b) 
pontjának körébe tartozó minden 
intézmény kivételével. Annak ezen 
irányelv alkalmazásában történő 
meghatározásakor, hogy valamely 
intézmény a 2003/41/EK irányelv 2. cikke 
(1) bekezdésének hatályába tartozik-e, 
figyelmen kívül kell hagyni, ha valamely 
tagállam nem alkalmazza az irányelvet 
annak 5. cikke alapján;

Or. en

Indokolás

A fogalommeghatározás szövegét javítani kell annak biztosítására, hogy ne kelljen az ABAK-
irányelv alapján engedélyt kérniük azoknak a kisméretű helyi intézményeknek, amelyek az 
adminisztratív terhek csökkentése érdekében alkalmazott nemzeti mérlegelés alapján nem 
tartoznak az IORP-irányelv hatálya alá.
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Módosítás 367
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények tevékenységéről és 
felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 
2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv hatályába tartozó intézmények;

e) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények tevékenységéről és 
felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 
2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv hatályába tartozó intézmények, 
feltéve hogy nem járnak el ABA-ként;

Or. en

Indokolás

Az ABA-ként eljáró nyugdíjalapoknak az irányelv hatálya alá kell tartozniuk.

Módosítás 368
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények tevékenységéről és 
felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 
2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv hatályába tartozó intézmények;

e) olyan nemzeti, regionális és helyi 
önkormányzatok és intézmények, amelyek 
szociális biztonságot és 
nyugdíjrendszereket támogató alapokat 
kezelnek;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás annak biztosítását szolgálja, hogy a szociális biztonsági és öregségi 
nyugdíjrendszerekért felelős állami és nem állami szervek és intézmények (ideértve a 
foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményeket) ne kerüljenek az ABAK-irányelv 
hatálya alá.
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Módosítás 369
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) olyan nemzeti, regionális és helyi 
önkormányzatok és intézmények és 
kormányzati befektetési alapok, amelyek 
szociális biztonságot és 
nyugdíjrendszereket támogató alapokat 
kezelnek;

Or. en

Indokolás

Mentesíteni kell a kormányzati hatóságokat, illetve a szociális biztonsági és 
nyugdíjrendszereket egyaránt.

Módosítás 370
Syed Kamall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) minden személy vagy jogalany, 
amennyiben kizárólag saját számlára 
fektet be;

Or. en

Indokolás

Egyetértünk a javasolt új fa) pont mögött húzódó, a Gauzès-jelentésben megfogalmazott 
elvvel, de nem látjuk be, miért kellene annak a jogalanyok egy adott kategóriájára 
vonatkoznia. Az irányelv hatásai alól ki kell zárni minden, a saját javára eljáró jogalanyt 
vagy személyt.
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Módosítás 371
Olle Schmidt, Carl Haglund

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a magántőke-befektetési alapokat 
vagy zárt végű alapokat kezelő ABAK;

Or. en

Indokolás

A szerzett jogi záradékok – pl. a meglévő magántőke-befektetési alapok kezelőinek és a 
magántőke-befektetési ABA-k hatály alóli kivételének – bevezetése feltétlenül szükséges, mivel 
a létező magántőke-befektetési alapok feltételeit az irányelv által az ABA-kra előírt költségek 
és kötelezettségek figyelembe vétele nélkül tárgyalták le. Mivel a kisméretű magántőke-
befektetési alapok nem befolyásolják a belső piacot, valószerűtlen, hogy igénybe vennék az 
útlevél-rendszerű engedélyezés előnyeit, és valószínűleg küzdenek a megfelelési terhekkel és a 
megnövekedett költségekkel, az ilyen ABA-kat ki kell venni az irányelv hatálya alól.

Módosítás 372
Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) a nemzeti jog szerint engedélyezett, 
kizárólag a székhely szerinti tagállamban 
forgalmazott kollektív befektetési 
vállalkozások számára alapkezelői 
szolgáltatásokat nyújtó alapkezelő 
társaságok;

Or. en

Indokolás

A tisztán nemzeti ABA-k nem keltenek rendszerkockázatot, mivel azok gyakorta szigorúan 
szabályozott lakossági alapok, amelyek közük sok az ÁÉBKV-khoz hasonló irányítás alatt áll.
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Módosítás 373
Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gc) a nemzeti jogban szabályozott, 
kizárólag a székhely szerinti tagállamban 
forgalmazott kollektív befektetési 
vállalkozások;

Or. en

Indokolás

A tisztán nemzeti ABA-k nem keltenek rendszerkockázatot, mivel azok gyakorta szigorúan 
szabályozott lakossági alapok, amelyek közük sok az ÁÉBKV-khoz hasonló irányítás alatt áll.

Módosítás 374
Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gd) olyan ABAK-ok, amelyek kizárólag 
anyavállalatuknak, leányvállalataiknak és 
anyavállalatuk más leányvállalatainak 
nyújtanak alapkezelési szolgáltatásokat;

Or. en

Indokolás

A harmadik személyeknek szolgáltatásokat nem nyújtó alapkezelők hatály alól való kizárása.
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Módosítás 375
Olle Schmidt, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – g e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ge) belső irányítás alatt álló társaságok, 
amelyek nem adnak részvényeseiknek 
visszaváltási vagy visszavásárlási jogot, 
hosszabb távon elsősorban átruházható 
értékpapírokba fektetnek be, tőkeáttételt 
nem vagy csak korlátozott mértékben 
alkalmaznak és részvényeikkel az EU 
szabályozott piacain kereskednek;

Or. en

Indokolás

In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and invest 
for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives cited by 
the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable (e.g. 
liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation.

Módosítás 376
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gf) alkalmazottak részvételével működő 
rendszerek;

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatálya alól ki kell zárni az alkalmazottak részvételével működő rendszereket.
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Módosítás 377
Wolf Klinz, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gf) alkalmazottak részvételével működő 
rendszerek;

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatálya alól ki kell zárni az alkalmazottak részvételével működő rendszereket.

Módosítás 378
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gf) alkalmazottak részvételével működő 
rendszerek;

Or. en

Módosítás 379
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gf) alkalmazottak részvételével működő 
rendszerek;

Or. en
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Indokolás

Egyetértünk a svéd elnökség kompromisszumos javaslatában és a Gauzès-jelentésben 
egyaránt megtalálható javasolt módosításokkal.

Módosítás 380
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gg) az olyan ABA-k ABAK-jai, amelyek
összes befektetője az ABAK vagy az annak 
csoportjába tartozó tagvállalat korábbi 
vagy jelenlegi alkalmazottja, részvényese, 
igazgatója, tisztségviselője, vezető állású 
vagy egyéb alkalmazottja, és/vagy az ABA 
vagy az ABAK tanácsadója vagy 
szolgáltatója és/vagy az ABAK vagy a vele 
egy csoportba tartozó vállalkozás és/vagy 
az alkalmazotti rendszerek megengedett 
jogosultjai;

Or. en

Indokolás

It is necessary to provide exclusion for employee share schemes. It is also normal, and 
frequently required by investors that AIFM and their group members and their respective 
employees should co-invest with funds they manage, particularly in relation to Private Equity 
Funds. This does not require regulation and investor protections of the kind appropriate for 
third party investors. Like other employee share schemes (which would also benefit from this 
exclusion) such arrangements should be encouraged as aligning the interests of staff and 
investors and encouraging the commitment of employees without subjecting them to further 
regulation.

Módosítás 381
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g h pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gh) társadalombiztosítási és 
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nyugdíjrendszereket támogató, nemzeti, 
regionális és helyi irányító szervek alatt 
működő alapokat kezelő intézmények vagy 
szervezetek, amennyiben ezek az 
intézmények vagy szervezetek egy vagy 
több ABA-t kezelnek;

Or. en

Indokolás

Az állami kockázati tőke kizárása az irányelv hatálya alól.

Módosítás 382
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gi) olyan kollektív vállalkozások, 
amelyeket a székhelyük szerinti tagállam 
nemzeti joga megfelelően szabályoz, és 
amelyeket csak abban a tagállamban 
forgalmaznak;

Or. en

Indokolás

Módosítás 383
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g j pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gj) a meghatározott eszközök 
értékpapírosítására létrehozott 
céltársaságok;

Or. en
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Módosítás 384
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g j pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gj) az értékpapírosítási céltársaságok;

Or. en

Indokolás

Egyetértünk a svéd elnökség kompromisszumos javaslatában és a Gauzès-jelentésben 
egyaránt megtalálható javasolt módosításokkal.

Módosítás 385
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g k pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gk) olyan ipari holdingtársaságok, 
amelyek részvényeivel az EU szabályozott 
piacain kereskednek, amennyiben 
részvényeiket leányvállalataikban vagy 
olyan kapcsolt vállalkozásokban tartják, 
amelyek felett egy ipari üzleti stratégia 
végrehajtása céljából ellenőrző 
befolyással rendelkeznek;

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatályát a rendszerkockázatot jelentő ABAK-okra kell korlátozni, egyébként 
nehézkes lesz az elérni kívánt felügyelet megfelelő fenntartása. Az ipari holdingtársaságok 
hosszú távon tulajdonosok, tervezett kilépési idő nélkül, és befektetési állományuk ipari 
szemlélettel kezelik. Ezek a vállalatok nem képeznek rendszerkockázatot, és mivel azokat a 
tőzsdén jegyzik, vonatkozik azokra az EU meglévő társasági joga, a nemzeti szabályok és a 
tőzsdei jegyzési szabályok, amelyek megfelelő befektetővédelmet nyújtanak. Ezeket a 
holdingokat az irányelv hatálya alól ki kell zárni. 
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Módosítás 386
Marta Andreasen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g l pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gl) a tőzsdén jegyzett zárt végű befektetési 
alapok;

Or. en

Indokolás

A zárt végű befektetési alapokat üzemeltető tőzsdén jegyzett vállalatoknak nincs ABAK-juk, és 
azokat alkalmazottak irányítják. A kockázati és befektetési stratégiáért a részvényesek felé 
elszámoltatható igazgatóság felel.

Módosítás 387
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g m pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gm) az ABAK-ok annyiban, amennyiben 
egy vagy több olyan ABA-t kezelnek, 
amelynek egyedüli befektetői az ABAK 
anyavállalata vagy leányvállalatai, vagy 
ezek anyavállalatainak más 
leányvállalatai, feltéve, hogy e befektetők 
egyike sem ABA;

Or. en

Indokolás

Indokolt a vagyonkezelők mentesítése, ha az azonos csoportba tartozó befektetéseket kezelik. 
Ez a pénzügyi piacokra további kockázatot nem jelent. Mivel ezeket az alapokat gyakran a 
banki vagy biztosítási csoportok veszik igénybe, ezeknek a pénzügyi intézményeknek a 
felügyeleti jogszabályokkal összhangban már megfelelő tartalékot kell képezniük a 
kockázatokra. Emellett befektetővédelemre sincs szükség az azonos csoporton belüli 
befektetések esetében.



PE438.497v02-00 48/119 AM\806449HU.doc

HU

Módosítás 388
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g m pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gm) az ABAK-ok annyiban, amennyiben 
egy vagy több olyan ABA-t kezelnek, 
amelynek egyedüli befektetői az ABAK 
anyavállalata vagy leányvállalatai, vagy 
ezek anyavállalatainak más 
leányvállalatai, feltéve, hogy e befektetők 
egyike sem ABA;

Or. en

Indokolás

Indokolt a vagyonkezelők mentesítése, ha az azonos csoportba tartozó befektetéseket kezelik. 
Ez a pénzügyi piacokra további kockázatot nem jelent. Mivel ezeket az alapokat gyakran a 
banki vagy biztosítási csoportok veszik igénybe, ezeknek a pénzügyi intézményeknek a 
felügyeleti jogszabályokkal összhangban már megfelelő tartalékot kell képezniük a 
kockázatokra. Emellett befektetővédelemre sincs szükség az azonos csoporton belüli 
befektetések esetében.

Módosítás 389
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g m pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gm) az ABAK-ok annyiban, amennyiben 
egy vagy több olyan ABA-t kezelnek, 
amelynek egyedüli befektetője maga az 
ABAK, illetve annak közvetlen vagy 
közvetett anyavállalata, vagy az ABAK 
leányvállalata, vagy e közvetlen vagy 
közvetett anyavállalatok más 
leányvállalatai;

Or. en
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Indokolás

We broadly agree with the new subparagraph (ba) proposed in the Swedish Presidency 
Compromise Proposal (which we set out as a new subparagraph above) with the final caveat 
"provided that none of those investors itself is an AIF" removed. AIFM that operate AIF for 
their own account or for investment solely by other group companies should not be subject to 
the requirements of the Directive. However, we do not see the need for an exclusion for 
investors that are themselves AIF – where appropriate, those AIF would themselves be caught 
by the Directive and we do not see the need for both levels to be regulated.

Módosítás 390
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g n pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gn) a nemzeti jog alapján csak a székhely 
szerinti tagállamban forgalmazott ABA 
számára alapkezelői szolgáltatások 
nyújtására jogosult ABAK;

Or. en

Módosítás 391
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g o pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

go) az olyan kollektív befektetési 
vállalkozásokat kezelő ABAK, amely 
kizárólag részvényekbe és más, tőzsdén 
nem jegyzett vállalat saját tőkéjére 
jogosító értékpapírokba vagy hasonló, 
tőzsdén jegyzett értékpapírokba fektet be, 
feltéve, hogy vállalja e jegyzett 
értékpapírok legalább [egyéves] időszakon 
keresztül történő megtartását;

Or. en
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Módosítás 392
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g p pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gp) a nemzeti jog szerint engedélyezett, 
kizárólag a székhely szerinti tagállamban 
forgalmazott kollektív befektetési 
vállalkozások számára alapkezelői 
szolgáltatásokat nyújtó alapkezelő 
társaságok;

Or. en

Indokolás

Módosítás 393
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g p pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gp) a nemzeti jog szerint engedélyezett, 
kizárólag a székhely szerinti tagállamban 
forgalmazott kollektív befektetési 
vállalkozások számára alapkezelői 
szolgáltatásokat nyújtó alapkezelő 
társaságok;

Or. en

Indokolás

Mivel nincs igazoltan szükség a rendszerszempontú jelentőséggel nem rendelkező szabályozott 
befektetési alapok tisztán nemzeti irányításának és a székhelyük szerinti piacon történő 
forgalmazásának uniós szabályozására, az irányelvtervezet aggályokat vet fel az Európai 
Közösséget létrehozó szerződés (az EK-Szerződés) 5. cikkének (2) bekezdésében előírt 
szubszidiaritás elve szempontjából. 
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Módosítás 394
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g p pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gp) a nemzeti jog szerint engedélyezett, 
kizárólag a székhely szerinti tagállamban 
forgalmazott kollektív befektetési 
vállalkozások számára alapkezelői 
szolgáltatásokat nyújtó alapkezelő 
társaságok;

Or. en

Indokolás

A szubszidiaritás elvének alkalmazása (az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (2) 
bekezdése). A tisztán nemzeti, határokon átnyúlóan nem forgalmazott ABA-knak és 
kezelőiknek az irányelv hatálya alól való kivétele. 

Módosítás 395
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g p pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gp) a nemzeti jog szerint engedélyezett, 
kizárólag a székhely szerinti tagállamban 
forgalmazott, legfeljebb öt befektetővel 
rendelkező kollektív befektetési 
vállalkozások számára alapkezelői 
szolgáltatásokat nyújtó alapkezelő 
társaságok;

Or. en

Indokolás

A korlátozott számú befektetővel rendelkező alapok esetében lehetőség van a szerződéses 
megállapodásra. A legfeljebb öt befektetővel rendelkező és csak nemzeti szinten forgalmazott 
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alapokat kezelő ABAK-okat ezért ki kell venni az ABAK-irányelv hatálya alól, ha azokra 
hathatós nemzeti szabályozás vonatkozik.

Módosítás 396
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g q pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gq) nemzeti központi bankok;

Or. en

Módosítás 397
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g q pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gq) nemzeti központi bankok;

Or. en

Módosítás 398
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g q pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gq) nemzeti központi bankok;

Or. en

Indokolás

Egyetértünk a svéd elnökség kompromisszumos javaslatában és a Gauzès-jelentésben 
egyaránt megtalálható javasolt módosításokkal.
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Módosítás 399
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g r pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gr) társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket támogató alapokat 
kezelő nemzeti, regionális és helyi irányító 
szervek, azok befektetési alapjai, szervei 
vagy intézményei, amennyiben ezek az 
intézmények vagy szervezetek egy vagy 
több ABA-t kezelnek;

Or. en

Módosítás 400
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g s pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gs) olyan nemzeti, regionális és helyi 
irányító szervek, testületek vagy
intézmények, amelyek 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket támogató alapokat 
kezelnek;

Or. en

Indokolás

Egyetértünk a svéd elnökség kompromisszumos javaslatában és a Gauzès-jelentésben 
egyaránt megtalálható javasolt módosításokkal.
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Módosítás 401
Wolf Klinz, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – gt pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gt) az egyedül a nemzeti jognak 
megfelelően engedélyezett és kizárólag az 
adott tagállam területén értékesített 
befektetési termékeket kezelő ABAK;

Or. en

Indokolás

 A nem kívánt és aránytalan következmények elkerülése, és a járulékos károkozás legkisebbre 
szorítása érdekében néhány korlátozott kivételt meg kell engedni. A legfontosabb, hogy a 
nemzeti termékeknek kívül kell maradniuk az irányelv hatályán, mivel azokat csak nemzeti 
szinten szabályozzák, illetve értékesítik, nem képeznek potenciális rendszerkockázatot, és 
esetükben megfelelő a fogyasztóvédelem.

Módosítás 402
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g u pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gu) olyan ipari holdingtársaságok, 
amelyek részvényeivel az EU szabályozott 
piacain kereskednek, amennyiben 
részvényeiket leányvállalataikban vagy 
olyan kapcsolt vállalkozásokban tartják, 
amelyek felett egy ipari üzleti stratégia 
végrehajtása céljából ellenőrző befolyással 
rendelkeznek;

Or. en

Indokolás

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
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risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Módosítás 403
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g v pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gv) az ABAK-ok, amennyiben olyan 
társaságok, amelyek üzleti stratégiája arra
irányul, hogy ellenőrző vagy minősített 
befolyást szerezzenek egy vagy több 
leányvállalatban vagy kapcsolt 
vállalkozásban, és amelyeket nem azzal a 
fő céllal hoztak létre, hogy a 
befektetőknek a leányvállalatok és 
kapcsolt vállalkozások meghatározott időn
belüli eladása révén termeljen nyereséget;

Or. en

Indokolás

E módosítás célja egy arányosabb, a rendszerszempontból jelentéktelen kisebb szereplőknek 
kárt nem okozó irányelv létrehozása.

Módosítás 404
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g w pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gw) belső irányítás alatt álló olyan ABA-k, 
amelyek jogi személyiséggel rendelkeznek, 
részvényeseiknek visszaváltási vagy 
visszavásárlási jogot nem adnak, főként 
átruházható értékpapírokba fektetnek, 
tőkeáttételt nem vagy csak korlátozott 
mértékben alkalmaznak és részvényeikkel 
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az EU szabályozott piacain kereskednek;

Or. en

Indokolás

Az irányelvtervezet aligha megfelelő egyes hagyományosabb befektetési vagy portfóliókezelő 
vállalatok számára, amelyekkel – noha azokat ÁÉBKV-ként nem vették nyilvántartásba –
szabályozott piacokon kereskednek, részvényeseiknek visszaváltási vagy visszavásárlási jogot 
nem adnak, és tőkeáttételt nem vagy csak korlátozott mértékben alkalmaznak. Ezen túlmenően 
az irányelvtervezet alapját képező kockázatok – noha egy valódi ABA esetében biztosan 
fennállnak – a befektetési és protfóliókezelő vállalatok esetében vagy nem érvényesülnek (pl. a 
likviditási kockázat) vagy azokat a szabályozási keretrendszer már rendezte (pl. az 
átláthatóság kérdését).

Módosítás 405
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g w pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gw) belső irányítás alatt álló olyan ABA-k, 
amelyek jogi személyiséggel rendelkeznek, 
részvényeseiknek visszaváltási vagy 
visszavásárlási jogot nem adnak, főként 
átruházható értékpapírokba fektetnek, 
tőkeáttételt nem vagy csak korlátozott 
mértékben alkalmaznak és részvényeikkel 
az EU szabályozott piacain kereskednek;

Or. en

Indokolás

The draft AIFM Directive has been crafted bearing in mind genuine AIF like hedge funds or 
private equity funds, which do not have legal personality and are managed by AIFM which 
manages simultaneously several funds. For these arche-typical AIF it makes sense that the 
Directive requires the interposition of a single depositary. This approach seems however 
unnecessary and burdensome for traditional investment or portfolio companies which have 
legal personality as independent companies, are internally-managed, are traded on a 
regulated market and, thus, are already subject to strict standards on auditing, accounting 
and risk control.
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Módosítás 406
Olle Schmidt, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g x pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gx) belső irányítás alatt álló társaságok, 
amelyek nem adnak részvényeseiknek 
visszaváltási vagy visszavásárlási jogot, 
hosszabb távon elsősorban átruházható 
értékpapírokba fektetnek be, tőkeáttételt 
nem vagy csak korlátozott mértékben 
alkalmaznak, és részvényeikkel az EU 
szabályozott piacain kereskednek;

Or. en

Indokolás

In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and invest 
for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives cited by 
the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable (e.g. 
liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation

Módosítás 407
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g x pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gx) belső irányítás alatt álló társaságok, 
amelyek nem adnak részvényeseiknek 
visszaváltási vagy visszavásárlási jogot, 
hosszabb távon elsősorban átruházható 
értékpapírokba fektetnek be, tőkeáttételt 
nem vagy csak korlátozott mértékben 
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alkalmaznak, és részvényeikkel az EU 
szabályozott piacain kereskednek;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 
közvetlen alkalmazása, amelynek 5. cikke előírja, hogy az európai jogszabálytervezeteknek 
figyelembe kell venniük azt a követelményt, hogy a gazdasági szereplők terheit a legkisebbre 
kell szorítani és azoknak arányban kell állniuk az elérni kívánt célkitűzéssel. Az új ABAK-
irányelvnek a meglévő egyesült királyságbeli befektetési alapokra történő alkalmazása a 
Bizottság által az irányelv szerkesztésekor követett egységesítő felfogás nem szerencsés és 
nem tervezett mellékhatása, és nem áll arányban az irányelvtervezet célkitűzéseivel.

Módosítás 408
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g y pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gy) azok az ABAK-ok, amelyek egy vagy 
több ABA-t kizárólag anyavállalatuk vagy 
leányvállalataik, illetve anyavállalatuk 
más leányvállalatai részére kezelnek, 
valamint a szabályozott piacon jegyzett, a 
2001/34/EK, 2004/109/EK vagy 
2003/71/EK irányelv hatálya alá tartozó 
zárt végű befektetési alapok.

Or. en

Indokolás

Azok az ABAK-ok, amelyek kizárólag anyavállalatuk vagy leányvállalataik részére kezelnek 
ABA-kat, nem kollektív befektetések, így azokat ezen irányelv keretében nem szabad 
szabályozni. A zárt végű kollektív befektetési vállalkozásokat már szabályozta az értékpapírok 
hivatalos tőzsdei jegyzésre történő bevezetéséről és az ilyen értékpapírokról közzéteendő 
információkról szóló irányelv, az átláthatóságról és a tájékoztatóról szóló irányelv, ezért 
ezeket ki kell zárni az irányelv hatálya alól. Ezeket az irányelveket a Bizottságnak felül kel 
vizsgálnia a horizontális megközelítés biztosítására, valamint a szabályozói arbitrázs 
megelőzésére.
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Módosítás 409
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Kizárólag az ezen irányelv V. 
fejezetének 2a. pontja vonatkozik azokra 
az ABAk-okra, amelyek olyan ABA-k 
portfólióit kezelik, amelyek teljes kezelt 
vagyona az 1 milliárd EUR küszöbértéket 
nem haladja meg, amennyiben az ABA 
portfólióját olyan ABA-k alkotják, 
amelyek tőkeáttételt nem alkalmaznak, és 
nem biztosítanak az egyes ABA-k 
létrehozásától számított öt éven belül 
gyakorolható visszaváltási jogokat. A 
küszöbértékek számításakor:
i) össze kell adni az ABAK által kezelt, 
illetve azokat a portfóliókat, amelyek 
kezelését az ABAK-kra másra bízta, de 
nem kell figyelembe venni a megbízás 
alapján az ABAK által kezelt portfóliókat;
ii. a küszöbértéket az ABA irányában 
fennálló teljes befektetői 
kötelezettségvállalásra, nem pedig a kezelt 
eszközök összegére kell alkalmazni.
Az ennek az irányelvnek megfelelően egy 
vagy több ABA vonatkozásában kezelési 
szolgáltatások nyújtására engedélyezett 
ABAK arra is jogosult, hogy ezeknek az 
ABA-knak a részvényeit vagy befektetési 
jegyeit hivatásos befektetők számára 
forgalmazza az Unióban, a VI. fejezetben 
és adott esetben a 35. cikkben 
meghatározott feltételek szerint.

Or. en

Indokolás

Nem szabad az irányelv alapján minden kötelezettséget alkalmazni a tőkeáttételt nem 
alkalmazó ABA-k portfólióit kezelő, illetve az olyan ABAK-okra, amelyek kezelt 
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eszközállománya nem éri el az 1 milliárd EUR-t. Az ilyen ABAK-okra előírt szabályozást igen 
körültekintően kell az általuk keltett kockázatokhoz igazítani.

Módosítás 410
Corien Wortmann-Kool

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. Az irányelv nem vonatkozik az ABAK-
okra, amennyiben egy vagy több olyan 
ABA-t kezelnek, amelynek egyedüli 
befektetője i. maga az ABAK, ii. az ABAK 
anyavállalata vagy leányvállalatai, iii. 
ezek anyavállalatainak más 
leányvállalatai, vagy iv. az i., ii. iii. pont 
alatt említett intézményekhez kapcsolódó 
nyugdíjalapok, amelyek 
nyugdíjkifizetéseihez ezek az intézmények 
hozzájárulnak, feltéve, hogy e befektetők 
egyike sem ABA.

Or. en

Indokolás

Hagyományosan mindig kikerült az európai pénzügyi jogszabályok hatálya alól a pénzügyi 
szolgáltatások vállalati csoporton belüli felkínálása. Ez a kivétel hasznos lesz az Európai 
Unión belül sok multinacionális vállalat számára, feltéve, hogy egyértelmű az, hogy vállalati 
nyugdíjalapjaik e kivétel körébe tartoznak.

Módosítás 411
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. A rendszerszempontból jelentéktelen 
ABAK-okra csak az irányelv 6a., 19–21. és 
40–44. cikke vonatkozik. 

Or. en
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Indokolás

Az irányelv fő prioritása a rendszerkockázat megragadása. Az egységes megközelítés 
járulékos károkozásának a lehető legkisebbre szorítása érdekében a kisebb ABAK-oknak csak 
nyilvántartásba kell vetetniük magukat és a 19–21. cikk átláthatósági követelményeinek kell 
megfelelniük.

Módosítás 412
Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. A rendszerszempontból jelentéktelen 
ABAK-okra csak az irányelv 6a., 19–21. 
és 40–44. cikke vonatkozik. 

Or. en

Indokolás

Az irányelv fő prioritása a rendszerkockázat megragadása. Az egységes megközelítés 
járulékos károkozásának a lehető legkisebbre szorítása érdekében a kisebb ABAK-oknak csak 
nyilvántartásba kell vetetniük magukat és a 19–21. cikk átláthatósági követelményeinek kell 
megfelelniük.

Módosítás 413
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
A szabályozott piacokon forgalmazott, 

saját kezelés alatt álló ABA-kra vonatkozó 
külön rendelkezések

A következő különrendelkezések 
vonatkoznak azokra a saját kezelés alatt 
álló ABA-kra, amelyek részvényeit az EU 
szabályozott piacain forgalmazzák, 
amelyek nem adnak részvényeseiknek 
visszaváltási vagy visszavásárlási jogot, 
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túlnyomóan átruházható értékpapírokba 
fektetnek be, és tőkeáttételt nem vagy csak 
korlátozott mértékben alkalmaznak:
1. A 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
csak azokra, a minősített befolyással 
rendelkező részvényesekre vonatkozik, 
akik az ABA igazgatóságában 
képviselettel rendelkeznek, vagy egyébként 
befolyást gyakorolnak az ABA 
igazgatóságára vagy vezetőségére, illetve 
ezt megkísérlik.
2. A 12. cikket nem kell alkalmazni.
3. Ezekre az alapokra a 16. cikkben [az 
ABAK értékelése] szereplő számviteli 
előírások és értékelési szabályok helyett a 
szabályozott piacon forgalmazott 
vállalatokra vonatkozó számviteli 
előírások és értékelési szabályok 
vonatkoznak. 
4. A 17. cikk csak a szabályozott piacokon 
forgalmazott állományokra és más 
értékpapírokra vonatkozik. A saját kezelés 
alatt álló ABA-k számára megengedett 
több letétkezelő igénybe vétele. 

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés biztosítja a saját kezelés alatt álló ABA-k sajátos jellegét, ezzel garantálva 
az irányelv megfelelőbb alkalmazását.

Módosítás 414
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok biztosítják, hogy a (2) 
bekezdés a) pontjában meghatározott 
küszöböt el nem érő ABAK-ok 
jogosultak az ezen irányelv hatálya alá 

törölve
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eső ABAK-ként való elbírálásra.

Or. en

Indokolás

A fedezeti alapok és magántőke-befektetési alapok szabályozásának valamennyi alapra és 
azok kezelőire ki kell terjedniük, és nem szabad kiskapukat hagyni. Nem reális az a 
feltételezés, hogy a magántőkealapok tőkeáttétel nélküliek és ez indokolná a magasabb 
küszöbértékeket. A küszöbértékek és a de minimis mentességek az alternatív befektetési alapok 
kezelőit (ABAK) manipulált számvitelre ösztönzik a szabályozás kikerülése érdekében.

Módosítás 415
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok biztosítják, hogy a (2) 
bekezdés a) pontjában meghatározott 
küszöböt el nem érő ABAK-ok 
jogosultak az ezen irányelv hatálya alá 
eső ABAK-ként való elbírálásra.

törölve

Or. en

Indokolás

A fedezeti alapok és magántőke-befektetési alapok szabályozásának valamennyi alapra és 
alapkezelőikre ki kell terjedniük, és nem szabad kiskapukat hagyni. Nem reális az a 
feltételezés, hogy a magántőkealapok  tőkeáttétel nélküliek és ez indokolná a magasabb 
küszöbértékeket. A küszöbértékek és a de minimis mentességek az alternatív befektetési alapok 
kezelőit (ABAK) manipulált számvitelre ösztönzik a szabályozás kikerülése érdekében.
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Módosítás 416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok biztosítják, hogy a (2) 
bekezdés a) pontjában meghatározott 
küszöböt el nem érő ABAK-ok 
jogosultak az ezen irányelv hatálya alá 
eső ABAK-ként való elbírálásra.

törölve

Or. en

Indokolás

A küszöbérték törlésre került, lásd a 2. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosítást.

Módosítás 417
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok biztosítják, hogy a (2) 
bekezdés a) pontjában meghatározott 
küszöböt el nem érő ABAK-ok 
jogosultak az ezen irányelv hatálya alá 
eső ABAK-ként való elbírálásra.

törölve

Or. en

Indokolás

A 27. módosítás megszüntette a küszöbértékeket.
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Módosítás 418
Hans-Peter Martin

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a (2) 
bekezdés a) pontjában meghatározott 
küszöböt el nem érő ABAK-ok jogosultak 
az ezen irányelv hatálya alá eső ABAK-
ként való elbírálásra.

törölve

Or. de

Módosítás 419
Wolf Klinz, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok biztosítják, hogy a (2) 
bekezdés a) pontjában meghatározott 
küszöböt el nem érő ABAK-ok 
jogosultak az ezen irányelv hatálya alá 
eső ABAK-ként való elbírálásra.

3. A tagállamok biztosítják, hogy a (2) 
bekezdés ba) pontja értelmében a 
szabályozás hatálya alól kikerült, vagy a 
(2a) bekezdésben létrehozott egyszerűsített 
rendszer hatálya alá tartozó ABAK-ok 
önkéntes alapon jogosultak az ezen 
irányelv hatálya alá eső ABAK-ként való 
elbírálásra.

Or. en

Indokolás

Lehetőséget kell biztosítani az önkéntes belépésre.
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Módosítás 420
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok biztosítják, hogy a (2)
bekezdés a) pontjában meghatározott 
küszöböt el nem érő ABAK-ok 
jogosultak az ezen irányelv hatálya alá 
eső ABAK-ként való elbírálásra.

3. A tagállamok biztosítják, hogy a (2) 
bekezdés a) pontjában meghatározott 
küszöböt el nem érő ABAK-ok jogosultak 
ezen irányelv alapján ABA befektetési 
jegyek uniós vagy részvények szakmai 
befektetőknek történő forgalmazására, 
feltéve, hogy a székhely szerinti tagállam 
nemzeti joga szerint engedéllyel 
rendelkeznek, és megadják az említett 
tagállam illetékes hatóságai számára a 
31–33. cikkben említett, a befektetők 
számára pedig a 20. cikkben említett 
adatokat.

Or. en

Módosítás 421
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok biztosítják, hogy a (2) 
bekezdés a) pontjában meghatározott 
küszöböt el nem érő ABAK-ok 
jogosultak az ezen irányelv hatálya alá 
eső ABAK-ként való elbírálásra.

3. A tagállamok biztosítják, hogy a (2) 
bekezdés a) pontjában meghatározott 
küszöböt el nem érő vagy a (2) bekezdés j) 
pontja alapján a hatály alól kizárt ABAK-
ok jogosultak az ezen irányelv hatálya alá 
eső ABAK-ként való elbírálásra.

Or. en

Indokolás

Az ABAK-irányelv hatálya alól ki kell zárni azokat az alapkezelőket és alapokat, amelyek a 
nemzeti jog hatálya alatt állnak és amelyek befektetési jegyeit/részvényeit kizárólag nemzeti 
szinten forgalmazzák, de megmarad számukra az irányelv alkalmazásának joga.
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Módosítás 422
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok biztosítják, hogy a (2) 
bekezdés a) pontjában meghatározott 
küszöböt el nem érő ABAK-ok 
jogosultak az ezen irányelv hatálya alá 
eső ABAK-ként való elbírálásra.

3. A tagállamok biztosítják, hogy a (2) 
bekezdés a) pontjában meghatározott 
küszöböt el nem érő vagy a (2) bekezdés 
aa) pontja alapján a hatály alól kizárt
ABAK-ok jogosultak az ezen irányelv 
hatálya alá eső ABAK-ként való 
elbírálásra.

Or. en

Indokolás

A nemzeti szinten szabályozott alapokat kezelő és azokat csak a székhely szerinti tagállamban 
forgalmazó ABAK-oknak az ABAK-irányelv hatálya alóli kizárás esetén is rendelkezniük kell 
a lehetőséggel az irányelv alkalmazására.

Módosítás 423
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok biztosítják, hogy a (2) 
bekezdés a) pontjában meghatározott 
küszöböt el nem érő ABAK-ok 
jogosultak az ezen irányelv hatálya alá 
eső ABAK-ként való elbírálásra.

3. A tagállamok biztosítják, hogy a (2) 
bekezdés a) pontjában meghatározott 
küszöböt el nem érő ABAK-ok jogosultak 
az ezen irányelv hatálya alá eső ABAK-
ként való elbírálásra és ezen irányelv 
alapján ABA befektetési jegyek vagy 
részvények uniós szakmai befektetőknek 
történő forgalmazására, feltéve hogy a 
székhely szerinti tagállam nemzeti joga 
szerint engedéllyel rendelkeznek, és 
megadják az említett tagállam illetékes 
hatóságai számára a 31–33. cikkben 
említett, a befektetők számára pedig a 20. 
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cikkben említett adatokat.

Or. en

Módosítás 424
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A (2) bekezdés a) pontjában 
meghatározott küszöbértéket elérő ABAK-
ra vonatkoznak az irányelv 1–10., 15.,19., 
20. cikkében, 21. cikkének (3) 
bekezdésében és 31–34. cikkében, 
valamint VIII. és IX. fejezetében 
meghatározott rendelkezések, az irányelv 
többi rendelkezése azonban nem, azon 
ABA-k vonatkozásában, amelyek a) 
tőkeáttételt nem alkalmaznak és b) nem 
rendelkeznek az egyes ABA-k 
létrehozásától számított öt éven belül 
gyakorolható visszaváltási jogokkal.

Or. en

Módosítás 425
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A (2) bekezdés a) pontjában 
meghatározott küszöbértéket elérő ABAK-
ra vonatkoznak az irányelv 1–10., 15.,19., 
20. cikkében, 21. cikkének (3) 
bekezdésében és 31–34. cikkében, 
valamint VIII. és IX. fejezetében 
meghatározott rendelkezések, az irányelv 
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többi rendelkezése azonban nem, azon 
ABA-k vonatkozásában, amelyek a) 
tőkeáttételt nem alkalmaznak és b) nem
rendelkeznek az egyes ABA-k 
létrehozásától számított öt éven belül 
gyakorolható visszaváltási jogokkal.

Or. en

Indokolás

Az irányelvtervezetben helyesen szerepel, hogy a magántőke-befektetési alapok „nem járultak 
hozzá a makroprudenciális kockázatok növeléséhez”. A rendszerkockázatok szabályozását 
célzó vagy más okból nem helyénvaló cikkeket nem szabad a magántőke-befektetési alapokat 
kezelő ABAK-ra és a magántőke-befektetési ABA-kra alkalmazni.

Módosítás 426
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el azon eljárások meghatározása 
céljából, amelyek keretében a (2) bekezdés 
a) pontjában előírt küszöböt meg nem 
haladó értékű eszközből álló ABA-
portfóliókat kezelő ABAK-ok 
gyakorolhatják a (3) bekezdésben foglalt 
jogukat.

törölve

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

Or. en

Indokolás

A fedezeti alapok és magántőke-befektetési alapok szabályozásának valamennyi alapra és 
alapkezelőikre ki kell terjedniük, és nem szabad kiskapukat hagyni. Nem reális az a 
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feltételezés, hogy a magántőkealapok tőkeáttétel nélküliek és ez indokolná a magasabb
küszöbértékeket. A küszöbértékek és a de minimis mentességek az ABAK-okat manipulált 
számvitelre ösztönzik a szabályozás kikerülése érdekében. 

Módosítás 427
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el azon eljárások meghatározása 
céljából, amelyek keretében a (2) bekezdés 
a) pontjában előírt küszöböt meg nem 
haladó értékű eszközből álló ABA-
portfóliókat kezelő ABAK-ok 
gyakorolhatják a (3) bekezdésben foglalt 
jogukat.

törölve

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

Or. en

Indokolás

A fedezeti alapok és magántőke-befektetési alapok szabályozásának valamennyi alapra és 
alapkezelőikre ki kell terjedniük, és nem szabad kiskapukat hagyni. Nem reális az a 
feltételezés, hogy a magántőkealapok tőkeáttétel nélküliek és ez indokolná a magasabb 
küszöbértékeket. A küszöbértékek és a de minimis mentességek az ABAK-okat manipulált 
számvitelre ösztönzik a szabályozás kikerülése érdekében. 
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Módosítás 428
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el azon eljárások meghatározása 
céljából, amelyek keretében a (2) bekezdés 
a) pontjában előírt küszöböt meg nem 
haladó értékű eszközből álló ABA-
portfóliókat kezelő ABAK-ok 
gyakorolhatják a (3) bekezdésben foglalt 
jogukat.

törölve

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

Or. en

Indokolás

A küszöbértéket eltöröltük; lásd a 2. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosítást. 

Módosítás 429
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el azon eljárások meghatározása 
céljából, amelyek keretében a (2) bekezdés 
a) pontjában előírt küszöböt meg nem 
haladó értékű eszközből álló ABA-
portfóliókat kezelő ABAK-ok 
gyakorolhatják a (3) bekezdésben foglalt 
jogukat.

törölve
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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

Ezek a végrehajtási intézkedések feleslegesek. 

Módosítás 430
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el azon eljárások meghatározása 
céljából, amelyek keretében a (2) bekezdés 
a) pontjában előírt küszöböt meg nem 
haladó értékű eszközből álló ABA-
portfóliókat kezelő ABAK-ok 
gyakorolhatják a (3) bekezdésben foglalt 
jogukat.

törölve

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

Or. en

Indokolás

A 27. módosítás megszüntette a küszöbértékeket. 
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Módosítás 431
Hans-Peter Martin

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el azon eljárások 
meghatározása céljából, amelyek 
keretében a (2) bekezdés a) pontjában 
előírt küszöböt meg nem haladó értékű 
eszközből álló ABA-portfóliókat kezelő 
ABAK-ok gyakorolhatják a (3) 
bekezdésben foglalt jogukat.

törölve

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

Or. de

Módosítás 432
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el azon eljárások meghatározása 
céljából, amelyek keretében a (2) bekezdés 
a) pontjában előírt küszöböt meg nem 
haladó értékű eszközből álló ABA-
portfóliókat kezelő ABAK-ok 
gyakorolhatják a (3) bekezdésben foglalt 
jogukat.

4. A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikknek 
megfelelően eljárva felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén intézkedéseket 
állapíthat meg azon eljárások 
meghatározása céljából, amelyek keretében 
a (2) bekezdés a) pontjában előírt küszöböt 
meg nem haladó értékű eszközből álló 
ABA-portfóliókat kezelő ABAK-ok 
gyakorolhatják a (3) bekezdésben foglalt 
jogukat.
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Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 433
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket
fogad el azon eljárások meghatározása 
céljából, amelyek keretében a (2) bekezdés 
a) pontjában előírt küszöböt meg nem 
haladó értékű eszközből álló ABA-
portfóliókat kezelő ABAK-ok 
gyakorolhatják a (3) bekezdésben foglalt 
jogukat.

4. A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el a magántőke-
befektetési alapokat, ingatlanalapokat és 
az intézményi befektetők mérete és száma 
alapján sajátos jellemzőkkel rendelkező, 
illetve rendszerkockázatot nem keltő ABA-
kat kezelő ABAK-okra vonatkozó 
likviditáskezeléshez, értékeléshez, a 
befektetőknek történő adatszolgáltatáshoz 
kapcsolódó követelmények kiigazítása 
céljából.
Ezek a kiigazítások figyelembe veszik az e 
termékekre vonatkozó hatályos nemzeti és 
uniós jogszabályokat.

Or. en
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Módosítás 434
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket
fogad el azon eljárások meghatározása 
céljából, amelyek keretében a (2) bekezdés 
a) pontjában előírt küszöböt meg nem 
haladó értékű eszközből álló ABA-
portfóliókat kezelő ABAK-ok 
gyakorolhatják a (3) bekezdésben foglalt 
jogukat.

4. A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el azon eljárások 
meghatározása céljából, amelyek keretében
a (2) bekezdés a) pontjában előírt küszöböt 
meg nem haladó értékű eszközből álló 
ABA-portfóliókat kezelő ABAK-ok 
jogosultak lehetnek arra, hogy az irányelv 
hatálya alá tartozó ABAK-okkal azonos 
bánásmódban részesüljenek. Az ilyen jogi 
aktusok figyelembe veszik az ilyen ABAK-
ok méretét és jellegét, és azokra az 
irányelv 3., 4–8., 9., 10., 15.,19., 20. 
cikkében, 21. cikkének (3) bekezdésében 
és 31., 32., 33. és 34. cikkében, valamint 
VIII. és IX. fejezetében meghatározott 
rendelkezéseken kívül az irányelv többi 
rendelkezésének nem kell vonatkoznia.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által a kisméretű ABAK-okra előírt minden intézkedésnek figyelembe kell vennie 
azok jellegét és nem szabad ezekre az ABAK-okra terhesebb követelményeket előírnia, és a 
felsorolt cikkekre kell szorítkoznia. Különösen fontos, hogy az ilyen jellegű kisméretű ABAK-
okra – amelyek közül sok a magántőke-befektetések területén a kockázati tőkére, valamint az 
új és fejlődő vállalkozások számára oly nagyon szükséges tőke és szakértelem nyújtására 
összpontosít – nem szabad fojtogató szabályozásnak vonatkoznia, amennyiben az irányelv 
alkalmazását választják.
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Módosítás 435
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el, amelyek előírják 
azokat a további körülményeket, amelyek 
mellett az ABAK-oknak és az általuk 
kezelt ABA-knak nem kell ezt az 
irányelvet alkalmazniuk, akár 
általánosan, akár az irányelv adott 
rendelkezései vonatozásában, mivel ezek a 
körülmények nem jelentenek 
rendszerkockázatot vagy nem igényelnek 
az irányelvben előírt szintű 
befektetővédelmet.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által a kisméretű ABAK-okra előírt minden intézkedésnek figyelembe kell vennie 
azok jellegét és nem szabad ezekre az ABAK-okra terhesebb követelményeket előírnia, és a 
felsorolt cikkekre kell szorítkoznia. Különösen fontos, hogy az ilyen jellegű kisméretű ABAK-
okra – amelyek közül sok a magántőke-befektetések területén a kockázati tőkére, valamint az 
új és fejlődő vállalkozások számára oly nagyon szükséges tőke és szakértelem nyújtására 
összpontosít – nem szabad fojtogató szabályozásnak vonatkoznia, amennyiben az irányelv 
alkalmazását választják.
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Módosítás 436
Sari Essayah

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A hatáskör-átruházás tekintetében a 
18. cikk alapján biztosított jogok sérelme 
nélkül a tagállamok biztosítják, hogy az 
irányelv hatálya alapján kezelt minden 
ABA egyetlen olyan ABAK-kal 
rendelkezzen, amely felelős az ezen 
irányelv követelményeinek való megfelelés 
biztosításáért. 
Az ABAK külső alapkezelő, amely az ABA 
által vagy az ABA nevében kijelölt jogi 
személy (kijelölt ABAK), és amely a 
kijelölés révén felel az ABA teljes 
portfóliójának kezeléséért.

Or. en

Módosítás 437
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „alternatív befektetési alap” (ABA): 
minden olyan kollektív befektetési 
vállalkozás, beleértve azok részalapjait is, 
amelynek egyetlen célja eszközök kollektív 
befektetése és amelynek tekintetében nem 
szükséges a 2009/…/EK irányelv [az 
ÁÉKBV-irányelv] 5. cikke értelmében 
történő engedélyezés; 

a) „alternatív befektetési alap” (ABA): 
minden olyan kollektív befektetési 
vállalkozás, beleértve azok részalapjait is, 
amely a kollektív befektetési vállalkozás 
befektetési jegyeinek szakmai 
befektetőknek történő forgalmazásával 
gyűjt tőkét azzal a céllal, hogy azt egy 
meghatározott befektetési politikával 
összhangban, a kockázatmegosztás elve 
alapján a befektetők javára befektessék, 
amelyben azonban nem vesz részt zárt 
végű alap vagy vállalati alap, illetve olyan 
jogalany, amelynek tekintetében szükséges 
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a 2009/…/EK irányelv [az ÁÉKBV-
irányelv] 5. cikke értelmében történő 
engedélyezés, olyan kollektív befektetési 
vállalkozás, amelynek esetében az alapító 
okiratok szerint az alapkezelő szerepét 
elsősorban maga a kollektív befektetési 
vállalkozás vagy annak valamelyik tagja 
látja el, illetve minden olyan kollektív 
befektetési vállalkozás, amelyek befektetői 
kizárólag más ABA-kból állnak;

Or. en

Indokolás

Funds should only be classified as AIF to the extent that they are actively marketed, and 
operate on the basis of risk spreading. Closed-ended and corporate vehicles should not be 
dealt with under this regime.  Likewise, self-managed funds should be exempted as they are 
not operated by third party managers.  Master/feeder structures should not be subject to dual 
regulation and therefore funds that invest in other AIF should be expressly excluded.  We 
welcome the revised definitions of "marketing" proposed in both the Gauzès Report and the 
Swedish Presidency Compromise Proposal.  We believe it is important that only 'active' 
marketing is caught (such that marketing taking place at the initiative of the investor is not 
restricted).

Módosítás 438
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „alternatív befektetési alap” (ABA): 
minden olyan kollektív befektetési 
vállalkozás, beleértve azok részalapjait is, 
amelynek egyetlen célja eszközök kollektív 
befektetése és amelynek tekintetében nem
szükséges a 2009/…/EK irányelv [az 
ÁÉKBV-irányelv] 5. cikke értelmében 
történő engedélyezés; 

a) „alternatív befektetési alap” (ABA): 
minden olyan kollektív befektetési 
vállalkozás, beleértve azok részalapjait is, 
amely a kollektív befektetési vállalkozás 
befektetési jegyeinek szakmai 
befektetőknek történő forgalmazásával 
gyűjt tőkét azzal a céllal, hogy azt egy 
meghatározott befektetési politikával 
összhangban, a kockázatmegosztás elve 
alapján a befektetők javára befektessék, 
amelyben azonban nem vesz részt zárt 
végű alap vagy vállalati alap, illetve olyan 
jogalany, amelynek tekintetében szükséges 



AM\806449HU.doc 79/119 PE438.497v02-00

HU

a 2009/…/EK irányelv [az ÁÉKBV-
irányelv] 5. cikke értelmében történő 
engedélyezés, olyan kollektív befektetési 
vállalkozás, amelynek esetében az alapító 
okiratok szerint az alapkezelő szerepét 
elsősorban maga a kollektív befektetési 
vállalkozás vagy annak valamelyik tagja 
látja el, illetve minden olyan kollektív 
befektetési vállalkozás, amelyek befektetői 
kizárólag más ABA-kból állnak;

Or. en

Módosítás 439
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „alternatív befektetési alap” (ABA): 
minden olyan kollektív befektetési 
vállalkozás, beleértve azok részalapjait is, 
amelynek egyetlen célja eszközök kollektív 
befektetése és amelynek tekintetében nem 
szükséges a 2009/…/EK irányelv [az 
ÁÉKBV-irányelv] 5. cikke értelmében 
történő engedélyezés; 

a) „alternatív befektetési alap” (ABA): 
minden olyan kollektív befektetési 
vállalkozás, beleértve azok részalapjait is, 
amely a kollektív befektetési vállalkozás 
befektetési jegyeinek szakmai 
befektetőknek történő forgalmazásával 
gyűjt tőkét azzal a céllal, hogy azt egy 
meghatározott befektetési politikával 
összhangban, a kockázatmegosztás elve 
alapján a befektetők javára befektessék, 
amelyben azonban nem vesz részt zárt 
végű alap vagy vállalati alap, illetve olyan 
jogalany, amelynek tekintetében szükséges 
a 2009/…/EK irányelv [az ÁÉKBV-
irányelv] 5. cikke értelmében történő 
engedélyezés, olyan kollektív befektetési 
vállalkozás, amelynek esetében az alapító 
okiratok szerint az alapkezelő szerepét 
elsősorban maga a kollektív befektetési 
vállalkozás vagy annak valamelyik tagja 
látja el, illetve minden olyan kollektív 
befektetési vállalkozás, amelyek befektetői 
kizárólag más ABA-kból állnak.

Or. en
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Indokolás

Az alapokat csak akkor szabad ABA-nak tekinteni, ha azokat aktívan forgalmazzák, és a 
kockázatmegosztás elvén működnek. A zárt végű ás vállalati alapoknak ebben a rendszerben 
nincs helyük. Hasonlóképpen ki kell zárni a hatály alól a saját kezelés alatt álló alapokat, 
mivel azokat nem külső alapkezelők működtetik. A master-feeder struktúrákra sem szabad 
kettős szabályozásnak vonatkoznia, ezért kifejezetten ki kell zárni a hatály alól azokat az 
alapokat, amelyek más ABA-kba fektetnek.

Módosítás 440
<Members>Corien Wortmann-Kool</Members>

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „alternatív befektetési alap” (ABA): 
minden olyan kollektív befektetési 
vállalkozás, beleértve azok részalapjait is, 
amelynek egyetlen célja eszközök kollektív 
befektetése és amelynek tekintetében nem 
szükséges a 2009/…/EK irányelv [az 
ÁÉKBV-irányelv] 5. cikke értelmében 
történő engedélyezés; 

a) „alternatív befektetési alap” (ABA): 
minden olyan kollektív befektetési 
vállalkozás, beleértve azok részalapjait is, 
amely számos befektetőtől gyűjt tőkét 
azzal a céllal, hogy azt egy meghatározott 
befektetési politikával összhangban, a 
kockázatmegosztás elve alapján a 
befektetők javára befektesse, beleértve az 
ilyen vállalkozások olyan részalapjait is, 
amelynek tekintetében nem szükséges a 
2009/…/EK irányelv [az ÁÉKBV-
irányelv] 5. cikke értelmében történő 
engedélyezés;

Or. en

Indokolás

The definition of ‘Alternative investment fund’ is a key definition in the context of the scope of 
the Directive and the definition should clearly specify the collective investment undertakings 
intended to be covered. The concept of raising capital for investment in accordance with a 
defined investment policy on the principle of risk-spreading are key features of a fund which 
distinguish a fund from other types of undertaking - such as joint venture entities or holding 
entities - which would not in any normal sense be regarded as funds but which might be said
to be collective investment undertakings because of the very broad and uncertain scope of this 
term.
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Módosítás 441
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „alternatív befektetési alap” (ABA): 
minden olyan kollektív befektetési 
vállalkozás, beleértve azok részalapjait is, 
amelynek egyetlen célja eszközök kollektív 
befektetése és amelynek tekintetében nem 
szükséges a 2009/…/EK irányelv [az 
ÁÉKBV-irányelv] 5. cikke értelmében 
történő engedélyezés; 

a) „alternatív befektetési alap” (ABA): 
minden olyan kollektív befektetési 
vállalkozás, beleértve azok részalapjait is, 
amelynek egyetlen célja számos 
befektetőtől történő tőkegyűjtés azzal a 
céllal, hogy azt egy meghatározott 
befektetési politikával összhangban, a 
kockázatmegosztás elve alapján a 
befektetők javára befektesse, és amelynek 
tekintetében nem szükséges a 2009/65/EK 
irányelv 5. cikke értelmében történő 
engedélyezés; 

Or. en

Indokolás

A javaslat célja a kollektív befektetés sajátosságainak az ABA fogalommeghatározásában 
való egyértelművé tétele.

Módosítás 442
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „alternatív befektetési alap” (ABA): 
minden olyan kollektív befektetési 
vállalkozás, beleértve azok részalapjait is, 
amelynek egyetlen célja eszközök kollektív 
befektetése és amelynek tekintetében nem 
szükséges a 2009/…/EK irányelv [az 
ÁÉKBV-irányelv] 5. cikke értelmében 
történő engedélyezés; 

a) „alternatív befektetési alap” (ABA): 
minden olyan kollektív befektetési 
vállalkozás, beleértve azok részalapjait is,

i. amely számos befektetőtől gyűjt tőkét 
azzal a céllal, hogy azt egy meghatározott 
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befektetési politikával összhangban a 
befektetők javára befektesse, és 
ii. amelynek tekintetében nem szükséges a 
2009/65/EK irányelv 5. cikke értelmében 
történő engedélyezés;

Or. en

Indokolás

Ez a megfogalmazás az ABA megfelelőbb fogalommeghatározását adja. Lásd még a 2009. 
december 15-i, felülvizsgált elnökségi kompromisszumos javaslat 3. cikkének a) pontját.

Módosítás 443
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „alternatív befektetési alap” (ABA): 
minden olyan kollektív befektetési 
vállalkozás, beleértve azok részalapjait is, 
amelynek egyetlen célja eszközök kollektív 
befektetése és amelynek tekintetében nem 
szükséges a 2009/…/EK irányelv [az 
ÁÉKBV-irányelv] 5. cikke értelmében 
történő engedélyezés; 

a) „alternatív befektetési alap” (ABA): 
minden olyan kollektív befektetési 
vállalkozás, beleértve azok részalapjait, az 
egyetlen befektetővel rendelkező alapokat 
és a tőkeáttétellel vezetett számlákat is, 
amelynek egyetlen célja eszközök kollektív 
befektetése és amelynek tekintetében nem 
szükséges a 2009/65/EK irányelv [az 
ÁÉKBV-irányelv] 5. cikke értelmében 
történő engedélyezés;

Or. en

Módosítás 444
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „alternatív befektetési alap” (ABA): 
minden olyan kollektív befektetési 

a) „alternatív befektetési alap” (ABA): 
minden olyan kollektív befektetési 



AM\806449HU.doc 83/119 PE438.497v02-00

HU

vállalkozás, beleértve azok részalapjait is, 
amelynek egyetlen célja eszközök kollektív 
befektetése és amelynek tekintetében nem 
szükséges a 2009/…/EK irányelv [az 
ÁÉKBV-irányelv] 5. cikke értelmében 
történő engedélyezés; 

vállalkozás, beleértve azok részalapjait is, 
amelynek egyetlen célja eszközök 
portfóliójának kollektív befektetése és 
amelynek tekintetében nem szükséges a 
2009/…/EK irányelv [az ÁÉKBV-
irányelv] 5. cikke értelmében történő 
engedélyezés; 

Or. en

Indokolás

A fogalommeghatározás pontosítása.

Módosítás 445
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) „rendszerszempontból jelentéktelen 
ABAK”: olyan ABAK-ok, amelyek –
közvetlenül vagy közvetve egy, az ABAK-
kal közös irányítás vagy ellenőrzés alatt 
álló társaságon keresztül, vagy érdemi 
közvetlen vagy közvetett részesedés útján –
olyan ABA-portfóliókat kezelnek, amelyek 
kezelt eszközeinek egyedi értéke, beleértve 
a tőkeáttétel útján szerzett eszközöket is, 
nem haladja meg a 100 millió EUR-t és 
összesen a 250 millió EUR küszöbértéket, 
illetve amelyek összes kezelt eszközének 
értéke nem haladja meg az 500 millió 
EUR-t, amennyiben az ABA portfóliója 
olyan ABA-kból áll, amelyek nem 
tőkeáttétellel finanszírozottak és amelyek 
esetében a létrehozás dátumát követő öt 
éven belül nem gyakorolhatók 
visszaváltási jogok;

Or. en
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Indokolás

Az irányelv fő prioritása a rendszerkockázat megragadása. Az egységes megközelítés 
járulékos károkozásának a lehető legkisebbre szorítása érdekében a kisebb ABAK-oknak csak 
nyilvántartásba kell vetetniük magukat és a 19–21. cikk átláthatósági követelményeinek kell 
megfelelniük.

Módosítás 446
Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) „rendszerszempontból jelentéktelen 
ABAK”: olyan ABAK-ok, amelyek –
közvetlenül vagy közvetve egy, az ABAK-
kal közös irányítás vagy ellenőrzés alatt 
álló társaságon keresztül, vagy érdemi 
közvetlen vagy közvetett részesedés útján –
olyan ABA-portfóliókat kezelnek, amelyek 
kezelt eszközeinek egyedi értéke, beleértve 
a tőkeáttétel útján szerzett eszközöket is, 
nem haladja meg a 100 millió EUR-t és 
összesen az 500 millió EUR küszöbértéket, 
illetve amelyek összes kezelt eszközének 
értéke nem haladja meg az 1 milliárd 
EUR-t, amennyiben az ABA portfóliója 
olyan ABA-kból áll, amelyek nem 
tőkeáttétellel finanszírozottak és amelyek 
esetében a létrehozás dátumát követő öt 
éven belül nem gyakorolhatók 
visszaváltási jogok;

Or. en

Indokolás

Véleményünk szerint indokolatlan az irányelvtervezet jelenlegi formája által okozott 
„járulékos károkozás”. Mivel az ABAK-irányelv hatálya alá bevett sok terméket nemzeti 
alapon megfelelően szabályoznak, szabályozói erőfeszítéseinket a meglévő szabályozási 
hézagok ésszerű módon történő megszüntetésére kellene korlátoznunk.
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Módosítás 447
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) „bevett nyilvántartási rendszer vagy 
közvetett részesedés”: a 17. cikk (4) 
bekezdésének második albekezdésben 
meghatározott követelmények szerint a 17. 
cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott funkciókkal közvetlenül 
vagy közvetve megbízott letétkezelő vagy 
harmadik személy szabályozott központi 
értékpapír-letétkezelőben vagy 
szabályozott nemzetközi központi 
értékpapír-letétkezelőben való részvétele;

Or. en

Indokolás

Ez a megfogalmazás teszi lehetővé a 2. szinten a pontosítást annak tekintetében, hogy a 
letétkezelőnek mikor és milyen feltételek mellett kell „megbíznia” harmadik személyt 
funkciókkal, ideértve konkrétan az elsőrangú brókercégeket és a 
részvénykönyvvezetőket,,illetve a felvásárlandó alapok részvénykönyvvezetőit.

Módosítás 448
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „alternatívbefektetésialap-kezelő” 
(ABAK): minden jogi vagy természetes
személy, aki rendszeres üzleti 
tevékenységként egy vagy több ABA-t 
kezel;

b) „alternatívbefektetésialap-kezelő” 
(ABAK): minden jogi személy, amely egy 
vagy több ABA-t kezel és felelős az ezen 
irányelv követelményeinek betartásáért, és
amely az ABA jogi formájától függően 
lehet maga az ABA vagy valamely 
harmadik jogalany;

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 449
<Members>Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő 
Győri</Members>

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „alternatívbefektetésialap-kezelő” 
(ABAK): minden jogi vagy természetes
személy, aki rendszeres üzleti 
tevékenységként egy vagy több ABA-t 
kezel;

b) „alternatívbefektetésialap-kezelő” 
(ABAK): minden jogi személy, amely egy 
vagy több ABA-t kezel és felelős az ezen 
irányelv követelményeinek betartásáért, és 
amely az ABA jogi formájától függően 
lehet maga az ABA vagy valamely 
harmadik jogalany;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 450
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „alternatívbefektetésialap-kezelő” 
(ABAK): minden jogi vagy természetes
személy, aki rendszeres üzleti 
tevékenységként egy vagy több ABA-t 
kezel;

b) „alternatívbefektetésialap-kezelő” 
(ABAK): minden jogi személy, amely 
felelős egy vagy több ABA kezeléséért és 
az ezen irányelv követelményeinek 
betartásáért, amely lehet maga az ABA is, 
amennyiben nem jelölt ki erre valamely 
harmadik jogalanyt;

Or. en
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Indokolás

Egyértelmű fogalommeghatározásra van szükség annak érdekében, hogy az eltérő felépítésű 
alapok érdemi ABAK-kal rendelkezhessenek. Ez módosítás külön a saját kezelés alatt álló 
vagy belső irányítás alatt álló alapok esetével foglalkozik.

Módosítás 451
Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „alternatívbefektetésialap-kezelő” 
(ABAK): minden jogi vagy természetes
személy, aki rendszeres üzleti 
tevékenységként egy vagy több ABA-t 
kezel;

b) „alternatívbefektetésialap-kezelő” 
(ABAK): minden jogi személy, amely egy 
vagy több ABA kezeléséért felelő, és 
amely az ABA jogi formájától függően 
lehet maga az ABA vagy valamely külső 
alapkezelő;

Or. en

Indokolás

Az ABAK az ABA irányításáért felelős jogalany és csak jogi személy lehet. Az irányelvnek 
figyelembe kell venni a különféle alapstruktúrákat, és a jogi formától függően az ABAK lehet 
maga az ABA vagy egy harmadik jogalany.

Módosítás 452
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „alternatívbefektetésialap-kezelő” 
(ABAK): minden jogi vagy természetes
személy, aki rendszeres üzleti 
tevékenységként egy vagy több ABA-t 
kezel;

b) „alternatívbefektetésialap-kezelő” 
(ABAK): minden jogi személy, amely egy 
vagy több ABA kezeléséért felelő, és 
amely az ABA jogi formájától függően 
lehet maga az ABA vagy valamely 
harmadik jogalany;

Or. en
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Indokolás

Az ABAK az ABA irányításáért felelős jogalany és csak jogi személy lehet. Az irányelvnek 
figyelembe kell venni a különféle alapstruktúrákat, és a jogi formától függően az ABAK lehet 
maga az ABA vagy egy harmadik jogalany.

Módosítás 453
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „értékbecslő”: valamely ABA 
eszközeinek értékelésével, vagy részvényei 
vagy befektetési jegyei értékének 
megállapításával foglalkozó jogi vagy 
természetes személy vagy társaság;

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás célja valamennyi eszköztípus értékelésére vonatkozóan olyan gyakorlatiasabb és 
független eljárás bevezetése, amely megfelel azok jellegének és az ABA szervezetének.

Módosítás 454
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „értékbecslő”: valamely ABA 
eszközeinek értékelésével, vagy részvényei 
vagy befektetési jegyei értékének 
megállapításával foglalkozó jogi vagy 
természetes személy vagy társaság;

törölve

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 455
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „értékbecslő”: valamely ABA 
eszközeinek értékelésével, vagy részvényei 
vagy befektetési jegyei értékének 
megállapításával foglalkozó jogi vagy 
természetes személy vagy társaság;

c) „értékbecslő”: valamely ABA 
eszközeinek értékelésével, vagy részvényei 
vagy befektetési jegyei értékének 
megállapításával foglalkozó, az illetékes 
hatóság által engedélyezett és felügyelt
jogi vagy természetes személy vagy 
társaság;

Or. en

Indokolás

Az értékbecslők tekintetében szükség van az engedélyezésre és a felügyeletre.

Módosítás 456
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „értékbecslő”: valamely ABA 
eszközeinek értékelésével, vagy részvényei 
vagy befektetési jegyei értékének 
megállapításával foglalkozó jogi vagy 
természetes személy vagy társaság;

c) „értékbecslő”: valamely ABA 
eszközeinek értékelésével, vagy részvényei 
vagy befektetési jegyei értékének 
megállapításával foglalkozó jogi vagy 
természetes személy;

Or. en
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Indokolás

A „társaság” jogi személy, ezért azt törölni kell. Meg kell még jegyeznünk azt is, hogy nem 
tartjuk helyénvalónak, hogy az értékbecslőt az illetékes hatóság engedélyezze és felügyelje, 
amint azt a 3.6. módosítás és a Gauzès-jelentés 65. pontja javasolja, mivel az értékbecslői 
tevékenység nem olyan tevékenység, amelyet jelenleg bármely tagállamban szabályoznának, 
és ezt a jövőre nézve sem tervezik.

Módosítás 457
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „értékbecslő”: valamely ABA 
eszközeinek értékelésével, vagy részvényei 
vagy befektetési jegyei értékének 
megállapításával foglalkozó jogi vagy 
természetes személy vagy társaság;

c) „értékbecslő”: valamely ABA 
eszközeinek értékelésével, vagy részvényei 
vagy befektetési jegyei értékének 
megállapításával foglalkozó, valamely 
illetékes hatóság, köztük az ABAK által 
engedélyezett és felügyelt jogi személy;;

Or. en

Módosítás 458
Wolf Klinz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) „letétkezelői feladat” a pénzügyi 
eszközök biztonságos megőrzésének, a 
befektetők által teljesített kifizetések 
átvételének és az ABA befektetéseinek 
tárgyát képező eszközök tulajdonosa 
ellenőrzésének független funkciója;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 459
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „kezelési szolgáltatások”: egy vagy több 
ABA egy vagy több befektető nevében 
történő kezelésével és igazgatásával 
összefüggő tevékenységek; 

d) „kezelési szolgáltatások”: a 2009/65/E 
irányelv 4a. cikkében és II. mellékletében 
meghatározott tevékenységek;

Or. en

Indokolás

A hatályos közösségi joghoz (ÁÉBKV-irányelv) való hozzáigazítás és egyértelműbb 
fogalommeghatározás.

Módosítás 460
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „kezelési szolgáltatások”: egy vagy több 
ABA egy vagy több befektető nevében 
történő kezelésével és igazgatásával 
összefüggő tevékenységek; 

d) „kezelési szolgáltatások”: a 4a. cikkben 
és a mellékletben meghatározott 
tevékenységek;

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás célja a kezelési szolgáltatások fogalommeghatározásának az ÁÉBKV IV. 
irányelvvel való összehangolása, a teljes európai alapkezelő ágazat egységes jogszabályi 
keretének létrehozása érdekében. A részletek az új 4a. cikkre vonatkozó módosítás 
indokolásában olvashatóak.
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Módosítás 461
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „kezelési szolgáltatások”: egy vagy több
ABA egy vagy több befektető nevében 
történő kezelésével és igazgatásával 
összefüggő tevékenységek; 

d) „kezelési szolgáltatások”: egy vagy több 
ABA kezelésére vonatkozó tevékenységek;

Or. en

Módosítás 462
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „kezelési szolgáltatások”: egy vagy több 
ABA egy vagy több befektető nevében 
történő kezelésével és igazgatásával 
összefüggő tevékenységek;

d) „kezelés”: a mellékletben 
meghatározott feladatok;

Or. en

Indokolás

A melléklet az ÁÉBKV IV. irányelv vonatkozó mellékletén alapul. Lásd még a Gauzès-
jelentést (37. módosítás).
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Módosítás 463
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „forgalmazás”: valamely ABA 
befektetési jegyeire vagy részvényeire 
vonatkozó általános ajánlattétel a 
Közösségben lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező befektetők számára, vagy azok 
ilyen befektetőkhöz történő kihelyezése, 
tekintet nélkül arra, ki kezdeményezésére 
történik az ajánlattétel vagy a kihelyezés;

e) „forgalmazás”: ABAK 
kezdeményezésére vagy annak nevében 
valamely ABA befektetési jegyeire vagy 
részvényeire vonatkozó, közvetlen vagy 
közvetett ajánlattétel az Unióban 
lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező 
befektetők számára, vagy azok ilyen 
befektetőkhöz történő kihelyezése;

A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el, amelyek 
meghatározzák az azokat a körülményeket 
pontosító elveket, amikor az e) pontban 
meghatározott forgalmazást az ABAK 
kezdeményezésére történőnek kell 
tekinteni, figyelemmel a befektetőkkel 
való közlések eszközeire és az ABA-ról 
rendelkezésre álló információk 
tartalmára.

Or. en

Indokolás

A hatályos uniós és nemzeti jogszabályokban a forgalmazást általánosan aktív 
forgalmazásként értelmezik, mivel csak az aktív forgalmazásra szóló engedélyt lehet 
érvényesíteni.

Módosítás 464
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „forgalmazás”: valamely ABA 
befektetési jegyeire vagy részvényeire 

e) „forgalmazás”: valamely ABA 
befektetési jegyeire vagy részvényeire 
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vonatkozó általános ajánlattétel a 
Közösségben lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező befektetők számára, vagy azok 
ilyen befektetőkhöz történő kihelyezése, 
tekintet nélkül arra, ki kezdeményezésére 
történik az ajánlattétel vagy a kihelyezés;

vonatkozó általános ajánlattétel az 
Unióban lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező befektetők számára, vagy azok 
ilyen befektetőkhöz történő kihelyezése, de 
nem minősül ilyennek i. a kéretlen 
ajánlattétel vagy megkeresés, illetve ii. a 
valamely tagállamban az adott tagállam 
jogszabályai, illetve az ezen irányelvet 
végrehajtó jogszabályokon túl más 
jogszabályok értelmében jogszerűen tett 
ajánlat vagy megkeresés.

Or. en

Indokolás

Unsolicited approaches should not be covered by the Directive. The Directive should not 
supplant the private placement regimes of individual Member States where available. These 
amendments would allow professional and institutional investors such as pension funds 
greater choice and thus allow them to diversify their investment risk. This was endorsed in the 
Gauzès Report (Amendments 17 and 118). We note the reference to “an intermediary 
responsible for distribution” in Amendment 38 in the Gauzès Report and would urge that the 
Directive be appropriately amended to clarify the position of intermediaries who market AIF 
pursuant to an appointment directly by the AIF itself.

Módosítás 465
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „forgalmazás”: valamely ABA 
befektetési jegyeire vagy részvényeire 
vonatkozó általános ajánlattétel a 
Közösségben lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező befektetők számára, vagy azok 
ilyen befektetőkhöz történő kihelyezése, 
tekintet nélkül arra, ki kezdeményezésére 
történik az ajánlattétel vagy a kihelyezés;

e) „forgalmazás”: valamely ABAK 
kezdeményezésére vagy annak nevében 
valamely általa kezelt ABA befektetési 
jegyeire vagy részvényeire vonatkozó, 
közvetlen vagy közvetett ajánlattétel az 
Unióban lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező befektetők számára, vagy azok 
ilyen befektetőkhöz történő kihelyezése;

Or. en



AM\806449HU.doc 95/119 PE438.497v02-00

HU

Indokolás

Az uniós befektetők rendelkezésére álló befektetési lehetőségek jelentős korlátozásának 
elkerülése érdekében a szakmai ügyfelek kezdeményezésére/fordított megkeresésére létrejött 
eladásokat ki kell venni a „forgalmazás” fogalommeghatározásának köréből, és annak az 
irányelv hatályán kívül kell maradnia. A szakmai befektetők rendelkeznek szakértelemmel 
annak eldöntéséhez, hogy számukra mely befektetés a legmegfelelőbb. A 
fogalommeghatározásnak csak az aktív forgalmazást kell felölelnie.

Módosítás 466
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „forgalmazás”: valamely ABA 
befektetési jegyeire vagy részvényeire 
vonatkozó általános ajánlattétel a 
Közösségben lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező befektetők számára, vagy azok 
ilyen befektetőkhöz történő kihelyezése, 
tekintet nélkül arra, ki kezdeményezésére 
történik az ajánlattétel vagy a kihelyezés;

e) „forgalmazás”: valwmely ABAK 
kezdeményezésére valamely ABA 
befektetési jegyeire vagy részvényeire 
vonatkozó, közvetlen vagy közvetett 
nyilvános ajánlattétel az Unióban 
lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező 
befektetők számára, vagy azok ilyen 
befektetőkhöz történő kihelyezése;

Or. en

Módosítás 467
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „forgalmazás”: valamely ABA 
befektetési jegyeire vagy részvényeire 
vonatkozó általános ajánlattétel a 
Közösségben lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező befektetők számára, vagy azok 
ilyen befektetőkhöz történő kihelyezése, 
tekintet nélkül arra, ki kezdeményezésére 
történik az ajánlattétel vagy a kihelyezés;

e) „forgalmazás”: valamely ABA 
befektetési jegyeire vagy részvényeire 
vonatkozó aktív, általános ajánlattétel az 
Unióban lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező befektetők számára, vagy azok 
ilyen befektetőkhöz történő kihelyezése. A 
fogalommeghatározásba nem tartoznak 
bele az ABAK-okhoz a befektetőktől 
érkező megkeresések vagy a meglévő 
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befektetők pótlólagos jegyzései.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek nem szabad tiltania a „fordított megkeresést”, amelynek révén a gyakorlott 
befektetők információt kérhetnek a kezelőktől az ABA-ikról.

Módosítás 468
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „forgalmazás”: valamely ABA 
befektetési jegyeire vagy részvényeire 
vonatkozó általános ajánlattétel a 
Közösségben lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező befektetők számára, vagy azok 
ilyen befektetőkhöz történő kihelyezése, 
tekintet nélkül arra, ki kezdeményezésére 
történik az ajánlattétel vagy a kihelyezés;

e) „forgalmazás”: valamely ABA 
befektetési jegyeire vagy részvényeire 
vonatkozó, egy ABAK vagy a 
forgalmazásért felelős közvetítő 
kezdeményezésére történő, általános 
ajánlattétel az Unióban lakóhellyel vagy 
székhellyel rendelkező befektetők számára, 
vagy azok ilyen befektetőkhöz történő 
kihelyezése, de nem minősül ekként a i. a 
kéretlen ajánlat vagy ii. a valamely 
tagállamban az adott tagállam 
jogszabályai, illetve az ezen irányelvet 
végrehajtó jogszabályokon túl más 
jogszabályok értelmében jogszerűen tett 
ajánlat vagy megkeresés.

Or. en

Indokolás

A forgalmazás fogalmának újbóli meghatározásával az irányelv lehetővé tenné a belföldi 
zártkörű kibocsátások irányelv melletti fennmaradását, nem keltene protekcionista 
akadályokat és nagyobb befektetői választékot, illetve a befektetési lehetőségek 
diverzifikálását tenné lehetővé. Az irányelv hatályának nem szabad kiterjednie a kéretlen 
ajánlattételre.
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Módosítás 469
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „forgalmazás”: valamely ABA 
befektetési jegyeire vagy részvényeire 
vonatkozó általános ajánlattétel a 
Közösségben lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező befektetők számára, vagy azok 
ilyen befektetőkhöz történő kihelyezése, 
tekintet nélkül arra, ki kezdeményezésére 
történik az ajánlattétel vagy a kihelyezés;

e) „forgalmazás”: valamely ABA vagy 
ABAK kezdeményezésére valamely ABA 
befektetési jegyeire vagy részvényeire 
vonatkozó ajánlattétel az Unióban 
lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező 
befektetők számára, vagy azok ilyen 
befektetőkhöz történő kihelyezése;

Or. en

Indokolás

Megszünteti a kéretlen (passzív) befektetések tilalmát.

Módosítás 470
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „forgalmazás”: valamely ABA 
befektetési jegyeire vagy részvényeire 
vonatkozó általános ajánlattétel a 
Közösségben lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező befektetők számára, vagy azok 
ilyen befektetőkhöz történő kihelyezése, 
tekintet nélkül arra, ki kezdeményezésére 
történik az ajánlattétel vagy a kihelyezés;

e) „forgalmazás”: valamely ABAK 
kezdeményezésére valamely ABA 
befektetési jegyeire vagy részvényeire 
vonatkozó, közvetlen vagy közvetett 
nyilvános ajánlattétel az Unióban 
lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező 
befektetők számára, vagy azok ilyen 
befektetőkhöz történő kihelyezése;

Or. en

Indokolás

A forgalmazás területén az irányelvtervezetnek a nyilvános forgalmazásra kell szorítkoznia. 
Az alapkezelők és a befektetők között a meglévő „zártkörű kibocsátási” rendszerek lapján 
történő megállapodásoknak nem szabad bevonni az irányelv hatálya alá.
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Módosítás 471
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „forgalmazás”: valamely ABA 
befektetési jegyeire vagy részvényeire 
vonatkozó általános ajánlattétel a 
Közösségben lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező befektetők számára, vagy azok 
ilyen befektetőkhöz történő kihelyezése, 
tekintet nélkül arra, ki kezdeményezésére 
történik az ajánlattétel vagy a kihelyezés;

e) „forgalmazás”: valamely ABA 
befektetési jegyeire vagy részvényeire 
vonatkozó általános ajánlattétel az 
Unióban lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező befektetők számára, vagy azok 
ilyen befektetőkhöz történő kihelyezése, 
tekintet nélkül arra, ki kezdeményezésére 
történik az ajánlattétel vagy a kihelyezés;

Or. en

Indokolás

Nem szükséges az „általános” ajánlattételre való utalás: az egyszerű ajánlat elegendő.

Módosítás 472
Pascal Canfin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) „befektetőknek kiajánlott ABA”: 
minden olyan ABA, amely az Unióban 
lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező 
befektetőktől pénzeszközöket kap;

Or. en

Indokolás

A módosított 2. cikkel való összhang biztosítása érdekében.
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Módosítás 473
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „székhely szerinti tagállam”: az a 
tagállam, amelyben az ABAK-ot a 6. cikk 
értelmében engedélyezték;

h) „székhely szerinti tagállam”: az a 
tagállam, amelyben az ABA székhelye van;

Or. en

Indokolás

Összhang a következő módosításokkal.

Módosítás 474
Syed Kamall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) „a letétkezelő székhelye szerinti 
tagállam”:
i. ha a letétkezelő a 2006/48/EK irányelv 
alapján engedélyezett hitelintézet, az 
említett irányelv 4. cikkének (7) bekezdése 
szerint meghatározott székhely szerinti 
tagállam;
ii. ha a letétkezelő a 2004/39/EK irányelv 
alapján engedélyezett befektetési 
vállalkozás, az említett irányelv 4. cikke 
(1) bekezdése 20. pontjának a) alpontja 
szerint meghatározott székhely szerinti 
tagállam;
iii. ha a letétkezelő a 17. cikk (3) 
bekezdésének c) vagy d) pontjában 
említett, az Unióban letelepedett jogi 
személy, az a tagállam, amelyben a jogi 
személy székhelye található;
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Or. en

Indokolás

A 17. cikk véglegesítése esetére tett módosítások.

Módosítás 475
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) „a letétkezelő székhelye szerinti 
tagállam”:
i. ha a letétkezelő a 2006/48/EK irányelv 
alapján engedélyezett hitelintézet, az 
említett irányelv 4. cikkének (7) bekezdése 
szerint meghatározott székhely szerinti 
tagállam;
ii. ha a letétkezelő a 2004/39/EK irányelv 
alapján engedélyezett befektetési 
vállalkozás, az említett irányelv 4. cikke 
(1) bekezdése 20. pontjának a) alpontja 
szerint meghatározott, székhely szerinti 
tagállam;
iii. ha az ABA székhelye harmadik 
országban van, az az ország, amelyben a 
letétkezelőt a 17. cikk (3) bekezdése d) 
pontjának megfelelően engedélyezték;

Or. en

Indokolás

Szükséges a letétkezelő esetében a székhely szerinti tagállam pontosítása, mivel most három 
kategóriára van javaslat.
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Módosítás 476
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „fogadó tagállam”: olyan, nem a 
székhely szerinti tagállam, amely területén 
valamely ABAK kezelési szolgáltatásokat 
nyújt valamely ABA vonatkozásában, 
vagy annak befektetési jegyeit vagy 
részvényeit forgalmazza;

i) „fogadó tagállam”: olyan tagállam, 
amely területén valamely ABA-t a 
befektetőknek kínálják;

Or. en

Indokolás

Összhang a korábbi és a következő módosításokkal.

Módosítás 477
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) „illetékes hatóságok”: azok a nemzeti 
hatóságok, amelyeket törvény vagy 
rendelet ABAK-ok felügyeletére jogosít 
fel;

j) „illetékes hatóságok”: azok a nemzeti és 
európai uniós hatóságok, amelyeket 
törvény vagy rendelet az ABA és azok 
ABAK-jának felügyeletére jogosít fel;

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek figyelembe kell vennie az új európai szintű szabályozási keretet.
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Módosítás 478
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) „illetékes hatóságok”: azok a nemzeti 
hatóságok, amelyeket törvény vagy 
rendelet ABAK-ok felügyeletére jogosít 
fel;

j) „illetékes hatóságok”: azok a nemzeti 
hatóságok, amelyeket törvény vagy 
rendelet ABAK-ok felügyeletére jogosít 
fel. Ha valamely ABAK-ot háromnál több 
tagállamban forgalmaznak, az illetékes 
hatóság az Európai Értékpapír-felügyeleti 
Hatóság (ESMA).

Or. de

Indokolás

Ha egy ABAK határon átnyúlóan működik, egy nemzeti felügyeleti hatóság nem tudja többé 
biztosítani a megfelelő felügyeletet. Mivel – ellentétben más pénzpiaci szereplőkkel – az ABA-
knak regionális vonatkozásaik alig vannak, az európai felügyeletre való áttérés ésszerűnek 
tűnik.

Módosítás 479
Syed Kamall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) „a letétkezelő illetékes hatósága”

i. ha a letétkezelő a 2006/48/EK irányelv 
alapján engedélyezett hitelintézet, az 
említett irányelv 4. cikkének (4) bekezdése 
szerint meghatározott illetékes hatóság;
ii. ha a letétkezelő a 2004/39/EK irányelv 
alapján engedélyezett befektetési 
vállalkozás, az említett irányelv 4. cikke 
(1) bekezdésének 22. pontja szerint 
meghatározott székhely szerinti tagállam;
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iii. ha a letétkezelő a 17. cikk (3) 
bekezdésének c) vagy d) pontjában 
említett, az Unióban letelepedett jogi 
személy, a székhelye szerinti tagállam 
nemzeti hatóságai, amelyeket törvény vagy 
rendelet e jogi személyek felügyeletére 
feljogosít;

Or. en

Indokolás

A 17. cikk véglegesítéséből következő módosítások. A letétkezelő fogalmának meghatározása 
szükséges lehet annak biztosítása érdekében, hogy a végrehajtási intézkedések vagy az egyes 
tagállamok ítélkezési gyakorlata ne írjon elő olyan kifejezett vagy hallgatólagos 
kötelezettségeket, amelyek az ÁÉBKV-irányelvben előírt kötelezettségek túlszabályozása 
hatásával bírnának.

Módosítás 480
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) „a letétkezelő illetékes hatósága”

i) ha a letétkezelő a 2006/48/EK irányelv 
alapján engedélyezett hitelintézet, az 
említett irányelv 4. cikkének (4) bekezdése 
szerint meghatározott illetékes hatóság;
ii. ha a letétkezelő a 2004/39/EK irányelv 
alapján engedélyezett befektetési 
vállalkozás, az említett irányelv 4. cikke 
(1) bekezdésének 22. pontja szerint 
meghatározott székhely szerinti tagállam;
iii. ha az ABA székhelye harmadik 
országban van, az az ország, amelyben a 
letétkezelőt a 17. cikk (3) bekezdése d) 
pontjának megfelelően engedélyezték;

Or. en
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Indokolás

Szükséges a letétkezelő esetében az illetékes hatóság pontosítása, mivel a jelenlegi javaslat 
három kategóriát tartalmaz.

Módosítás 481
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) „tőkeáttétel”: minden olyan módszer, 
amellyel az ABAK növeli az általa kezelt 
ABA egy bizonyos befektetés tekintetében 
fennálló kötelezettségeit, akár készpénz 
vagy értékpapírok kölcsönzése, akár 
derivatív eszközökbe ágyazott tőkeáttétel 
útján, vagy bármely más módon;

l) „tőkeáttétel”: minden olyan módszer, 
amellyel az ABAK növeli az általa kezelt 
ABA bizonyos befektetések tekintetében 
fennálló kötelezettségeit, akár készpénz 
vagy értékpapírok kölcsönzése, akár 
derivatív eszközökbe ágyazott tőkeáttétel 
útján; a tőkeáttétel szintjét minden esetben 
megfelelően nettósított és kockázatokkal 
kiigazított alapból kiindulva kell értékelni;

Or. en

Indokolás

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”. Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types.  
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.

Módosítás 482
Gay Mitchell

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) „tőkeáttétel”: minden olyan módszer, 
amellyel az ABAK növeli az általa kezelt 

l) „tőkeáttétel”: minden olyan módszer, 
amellyel az ABAK növeli az általa kezelt 
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ABA egy bizonyos befektetés tekintetében 
fennálló kötelezettségeit, akár készpénz 
vagy értékpapírok kölcsönzése, akár 
derivatív eszközökbe ágyazott tőkeáttétel 
útján, vagy bármely más módon;

ABA bizonyos befektetések tekintetében 
fennálló kötelezettségeit, akár készpénz 
vagy értékpapírok kölcsönzése, akár 
derivatív eszközökbe ágyazott tőkeáttétel 
útján; a tőkeáttétel szintjét minden esetben 
megfelelően nettósított és kockázatokkal 
kiigazított alapból kiindulva kell értékelni;

Or. en

Indokolás

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”.  Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types.  
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.

Módosítás 483
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) „tőkeáttétel”: minden olyan módszer, 
amellyel az ABAK növeli az általa kezelt 
ABA egy bizonyos befektetés tekintetében 
fennálló kötelezettségeit, akár készpénz 
vagy értékpapírok kölcsönzése, akár 
derivatív eszközökbe ágyazott tőkeáttétel 
útján, vagy bármely más módon;

l) „tőkeáttétel”: minden olyan módszer, 
amellyel az ABAK növeli az általa kezelt 
ABA bizonyos befektetések tekintetében 
fennálló kötelezettségeit, akár készpénz 
vagy értékpapírok kölcsönzése, akár 
derivatív eszközökbe ágyazott tőkeáttétel 
útján; a tőkeáttétel szintjét minden esetben 
megfelelően nettósított és kockázatokkal 
kiigazított alapból kiindulva kell értékelni;

Or. en
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Módosítás 484
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) „tőkeáttétel”: minden olyan módszer, 
amellyel az ABAK növeli az általa kezelt 
ABA egy bizonyos befektetés tekintetében 
fennálló kötelezettségeit, akár készpénz 
vagy értékpapírok kölcsönzése, akár 
derivatív eszközökbe ágyazott tőkeáttétel 
útján, vagy bármely más módon;

l) „tőkeáttétel”: minden olyan módszer, 
amellyel az ABAK növeli az általa kezelt 
ABA bizonyos befektetések tekintetében 
fennálló kötelezettségeit, akár készpénz 
vagy értékpapírok kölcsönzése, akár 
derivatív eszközökbe ágyazott tőkeáttétel 
útján; a tőkeáttétel szintjét minden esetben 
megfelelően nettósított és kockázatokkal 
kiigazított alapból kiindulva kell értékelni;

Or. en

Indokolás

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”. Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types. 
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.

Módosítás 485
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) „tőkeáttétel”: minden olyan módszer, 
amellyel az ABAK növeli az általa kezelt 
ABA egy bizonyos befektetés tekintetében 
fennálló kötelezettségeit, akár készpénz 
vagy értékpapírok kölcsönzése, akár 
derivatív eszközökbe ágyazott tőkeáttétel
útján, vagy bármely más módon; 

l) „tőkeáttétel”: minden olyan módszer, 
amellyel az ABAK növeli az általa kezelt 
ABA bizonyos befektetések tekintetében 
fennálló kötelezettségeit, akár készpénz 
vagy értékpapírok kölcsönzése, akár 
derivatív eszközök útján; a tőkeáttétel 
szintjét minden esetben megfelelően 
nettósított és kockázatokkal kiigazított 
alapból kiindulva kell értékelni;
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Or. en

Indokolás

A tőkeáttételt nettó alapon kell vizsgálni, kiszámításakor pedig el kell végezni a kockázatokkal 
való korrekciót. A tőkeáttételi arányt meghatározó abszolút szám nem veszi figyelembe a 
tényleges mögöttes kockázatot.

Módosítás 486
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) „tőkeáttétel”: minden olyan módszer, 
amellyel az ABAK növeli az általa kezelt 
ABA egy bizonyos befektetés tekintetében 
fennálló kötelezettségeit, akár készpénz 
vagy értékpapírok kölcsönzése, akár 
derivatív eszközökbe ágyazott tőkeáttétel
útján, vagy bármely más módon; 

l) „tőkeáttétel”: minden olyan módszer, 
amellyel az ABAK növeli az általa kezelt 
ABA bizonyos befektetések tekintetében 
fennálló kötelezettségeit, akár készpénz 
vagy értékpapírok kölcsönzése, akár 
derivatív eszközök útján; a tőkeáttétel 
szintjét minden esetben megfelelően 
nettósított és kockázatokkal kiigazított 
alapból kiindulva kell értékelni;

Or. en

Indokolás

Nehézségek rejlenek a tőkeáttétel ésszerű meghatározásában, hiszen a tőkeáttétel nem 
egyszeri kockázatkezelési intézkedés, és vannak olyan esetek, amikor a tőkeáttétel kevesebb 
kockázatot jelent. Ideális esetben a mögöttes eszköz kockázatát kiigazító tőkeáttételi 
intézkedésre kerülne sor (pl. úgy, mint a Bázel II. szerinti „kockázattal súlyozott eszközök” 
esetében). Ez azonban egy igen összetett keretrendszert eredményezne.
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Módosítás 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) „tőkeáttétel”: minden olyan módszer, 
amellyel az ABAK növeli az általa kezelt 
ABA egy bizonyos befektetés tekintetében 
fennálló kötelezettségeit, akár készpénz 
vagy értékpapírok kölcsönzése, akár 
derivatív eszközökbe ágyazott tőkeáttétel 
útján, vagy bármely más módon; 

l) „tőkeáttétel”: minden olyan módszer, 
amellyel az ABAK növeli az általa kezelt 
ABA egy bizonyos befektetés tekintetében 
fennálló kötelezettségeit, akár készpénz 
vagy értékpapírok kölcsönzése, akár 
derivatív eszközökbe ágyazott tőkeáttétel 
útján, vagy bármely más módon, ideértve 
az ABA által egyedül vagy más ABA-kkal 
együttesen ellenőrzött alapok vagy más 
jogalanyok által alkalmazott tőkeáttételt;

Or. en

Indokolás

Előfordulhat magas tőkeáttételi arány az alapot alkotó jogalanyoknál; ezeket figyelembe kell 
venni, különösen a magántőkével kapcsolatban.

Módosítás 488
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) „tőkeáttétel”: minden olyan módszer, 
amellyel az ABAK növeli az általa kezelt 
ABA egy bizonyos befektetés tekintetében 
fennálló kötelezettségeit, akár készpénz 
vagy értékpapírok kölcsönzése, akár 
derivatív eszközökbe ágyazott tőkeáttétel 
útján, vagy bármely más módon; 

l) „tőkeáttétel”: minden olyan módszer, 
amellyel az ABAK növeli az általa kezelt 
ABA egy bizonyos befektetés tekintetében 
fennálló, létező kötelezettségeit, akár 
készpénz vagy értékpapírok kölcsönzése, 
akár derivatív eszközökbe ágyazott, 
ugyanarra a bizonyos befektetésre 
vonatkozó tőkeáttétel útján, vagy bármely 
más módon; az ABA nem tartozik e 
fogalommeghatározás körébe, ha 
befektetési stratégiájában diverzifikált 
jövőbeli portfóliót irányoz elő és megfelelő 
kereskedési limiteket határoz meg, feltéve, 
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hogy a befektetés növelése céljából az 
adósságtőke nem nő;

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek különbséget kell tennie a tőkeáttétel különféle formái között. Az irányelv 
értelméből következik a tőkeáttételi hatás növelését szolgáló adósságtőke megengedésére való 
összpontosítás.

Módosítás 489
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) „tőkeáttétel”: minden olyan módszer, 
amellyel az ABAK növeli az általa kezelt 
ABA egy bizonyos befektetés tekintetében
fennálló kötelezettségeit, akár készpénz 
vagy értékpapírok kölcsönzése, akár 
derivatív eszközökbe ágyazott tőkeáttétel 
útján, vagy bármely más módon; 

l) „tőkeáttétel”: minden olyan módszer, 
amellyel az ABAK növeli az általa kezelt 
ABA fennálló kötelezettségeit, akár 
készpénz vagy értékpapírok kölcsönzése, 
akár derivatív eszközökbe ágyazott 
tőkeáttétel útján, vagy bármely más 
módon;

Or. en

Módosítás 490
Syed Kamall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el az (1) bekezdés l) 
pontjában meghatározott tőkeáttételi 
módszerek pontosítása céljából, és a 21. 
cikk (4) bekezdésének alkalmazásában
annak meghatározására, hogy a 
tőkeáttétel alkalmazása 
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rendszerszempontból mikor minősül 
jelentősnek, valamint hogy miként kell a 
tőkeáttételt kiszámítani.

Or. en

Módosítás 491
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el az (1) bekezdés l) 
pontjában meghatározott tőkeáttételi 
módszerek pontosítása céljából, és a 21. 
cikk (4) bekezdésének alkalmazásában 
annak meghatározására, hogy a 
tőkeáttétel alkalmazása 
rendszerszempontból mikor minősül 
jelentősnek, valamint hogy miként kell a 
tőkeáttételt kiszámítani.

Or. en

Módosítás 492
Gay Mitchell

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el az (1) bekezdés l) 
pontjában meghatározott tőkeáttételi 
módszerek pontosítása céljából, és a 21. 
cikk (4) bekezdésének alkalmazásában 
annak meghatározására, hogy a 
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tőkeáttétel alkalmazása 
rendszerszempontból mikor minősül 
jelentősnek, valamint hogy miként kell a 
tőkeáttételt kiszámítani. 

Or. en

Indokolás

Lásd a fentebb a tőkeáttétel fogalommeghatározásához (3. módosítás) és a 21. cikk (4) 
bekezdéséhez javasolt módosítások tekintetében.

Módosítás 493
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – o a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oa) „tőkeáttétellel vezetett számla”: olyan 
harmadik személy által vezetett befektetési 
számla, aki felhatalmazással rendelkezik a 
számlatulajdonos előzetes jóváhagyása 
nélkül tranzakciók végrehajtására, és 
amelynek tekintetében az ilyen 
tranzakciókkal kapcsolatban tőkeáttételt 
alkalmaznak.

Or. en

Módosítás 494
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – o b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ob) „felvásárlandó társaság”: olyan 
kibocsátó vagy nem jegyzett társaság, 
amely az ellenőrző befolyást szerző 
befektető általi felvásárlás tárgya.

Or. en
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Indokolás

A „vagyonkimazsolázás” kérdésének megfontolásakor meg kell határozni a „felvásárlandó 
társaság” jelentését.

Módosítás 495
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – o c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oc) „zárt végű kollektív befektetési 
vállalkozás”: olyan kollektív befektetési 
vállalkozás, amelyek befektetési jegyeit és 
részvényeit a birtokos kérésére a 
vállalkozás eszközeinek terhére 
közvetlenül vagy közvetve nem lehet 
visszavásárolni vagy visszaváltani.

Or. en

Indokolás

Szükséges a zárt végű kollektív befektetési vállalkozás fogalmának meghatározása annak 
érdekében, hogy megkülönböztessük azt az ezen irányelv által szabályozott kollektív 
befektetési vállalkozásoktól.

Módosítás 496
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – o d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

od) „fedezetlen eladás”: olyan értékpapír 
eladása, amely nincs az eladó 
tulajdonában, és minden olyan eladás, 
amelyet az eladó által vagy annak 
számlájára kölcsönzött értékpapír 
leszállításával teljesítenek;

Or. en
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Módosítás 497
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – o e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oe) „spekulatív fedezetlen eladás”: olyan 
visszaélésszerű vagy manipulatív 
tranzakció, amelyben az értékpapírokat 
olyan partner adja el, akinek nem áll 
rendelkezésére a teljes állomány saját 
tulajdonában vagy értékpapír-kölcsönzés 
útján a szabványos elszámolási ciklusnak 
megfelelő leszállításra;

Or. en

Módosítás 498
Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – o f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

of) „zárt végű ABA”: olyan ABA, 
amelynek részvényeit vagy befektetési 
jegyeit a tulajdonosok az ABA eszközeinek 
terhére közvetlenül vagy közvetve nem 
vásárolhatják vagy válthatják vissza;

Or. en

Indokolás

A zárt végű alapok nem kínálnak kérésre visszaváltást. Az irányelvnek el kell ismernie a zárt 
végű struktúrát. Az első feladat a zárt végű ABA fogalmának meghatározása.
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Módosítás 499
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – o g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

og) „biztonságos megőrzés”: pénzügyi 
eszközök felelős őrzése vagy az ABA 
nevében történő pozíciófenntartással 
történő megőrzése;

Or. en

Módosítás 500
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – o g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

og) „biztonságos megőrzés”: pénzügyi 
eszközök felelős őrzése vagy az ABA 
nevében történő pozíciófenntartással 
történő megőrzése;

Or. en

Indokolás

It is of paramount importance that the regulatory framework reflects the market reality in 
order for depositaries to be able to fulfil their obligations under the directive. Due to 
differences of holding different asset classes there has to be a distinction between the over-all 
"safe-keeping" duties which could be either through custody (assets held directly or in-
directly by the depositary e.g. book-entry financial instruments in CSD or cash central banks) 
or position-keeping (assets not under the direct control of depositary e.g. OTC-derivatives, 
third party banks, clearing brokers, transfer agents, real estate).
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Módosítás 501
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – o g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

og) „biztonságos megőrzés”: pénzügyi 
eszközök felelős őrzése vagy az ABA 
nevében történő pozíciófenntartással 
történő megőrzése;

Or. en

Indokolás

Eltérések vannak a különböző eszközosztályok állományai között, ezért meg kell különböztetni 
a közvetlenül vagy közvetetten, letétkezelőn keresztül tartott, illetve a letétkezelő közvetlen 
ellenőrzése alatt nem álló eszközök, azaz a felelős őrzés és a pozíciófenntartás között. Ezt az 
irányelvben meg kell határozni, hogy az a piaci gyakorlatban megfelelőbben alkalmazható 
legyen.

Módosítás 502
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – o h pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oh) „ipari holdingtársaság”: olyan 
vállalat, amelynek üzleti célja ipari üzleti 
stratégia leányvállalatain vagy kapcsolt 
vállalkozásain keresztül történő 
végrehajtása, és amelyet nem azzal a fő 
céllal hoztak létre, hogy a befektetőknek a 
leányvállalatok és kapcsolt vállalkozások 
meghatározott időn belüli eladása révén 
termeljen nyereséget;

Or. en

Indokolás

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
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risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Módosítás 503
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – o h pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oh) „ipari holdingtársaság”: egy vagy 
több más társaságban ellenőrző 
részesedéssel rendelkező olyan vállalat, 
amelynek üzleti célja ipari üzleti stratégia 
leányvállalatain vagy kapcsolt 
vállalkozásain keresztül történő 
végrehajtása, és amelyet nem azzal a fő 
céllal hoztak létre, hogy a befektetőknek a 
leányvállalatok és kapcsolt vállalkozások 
meghatározott időn belüli eladása révén 
termeljen nyereséget;

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatályát a rendszerkockázatot jelentő ABAK-okra kell korlátozni, egyébként 
nehézkes lesz az elérni kívánt felügyelet megfelelő fenntartása. Az ipari holdingtársaságok 
hosszú távon tulajdonosok, tervezett kilépési idő nélkül, és befektetési állományuk ipari 
szemlélettel kezelik. Ezek a vállalatok nem képeznek rendszerkockázatot, és mivel a tőzsdén 
jegyzik azokat, az EU meglévő társasági joga, a nemzeti szabályok és a tőzsdei jegyzési 
szabályok vonatkozik rájuk, amelyek megfelelő befektetővédelmet nyújtanak. Ezeket a 
holdingokat az irányelv hatálya alól ki kell zárni.
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Módosítás 504
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – o i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oi) „kapcsolt vállalkozás”: olyan társaság, 
amelyben ez ipari holdingtársaság 
közvetlenül vagy közvetetten legalább a 
szavazati jogok 20%-ának tulajdonosa.

Or. en

Indokolás

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Módosítás 505
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – o j pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oj) „ellenőrző befolyás”: minden olyan 
közvetlen vagy közvetett tulajdonrész, 
amely a társaság szavazati jogainak 20%-
nál nagyobb befolyást képvisel.

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatályát a rendszerkockázatot jelentő ABAK-okra kell korlátozni, egyébként 
nehézkes lesz az elérni kívánt felügyelet megfelelő fenntartása. Az ipari holdingtársaságok 
hosszú távon tulajdonosok, tervezett kilépési idő nélkül, és befektetési állományuk ipari 
szemlélettel kezelik. Ezek a vállalatok nem képeznek rendszerkockázatot, és mivel azokat a 
tőzsdén jegyzik, az EU meglévő társasági joga, a nemzeti szabályok és a tőzsdei jegyzési 
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szabályok vonatkoznak rájuk, amelyek megfelelő befektetővédelmet nyújtanak. Ezeket a 
holdingokat az irányelv hatálya alól ki kell zárni.

Módosítás 506
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – o k pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ok) „feeder ABA”: olyan ABA, amely 
eszközeinek legalább 85%-át más ABA (a 
master ABA) részvényeibe vagy 
befektetési jegyeibe fekteti, a feeder ABA-
ként történő befektetésre való 
hivatkozások pedig valamely ABA 
eszközei legalább 85%-ának a master 
ABA részvényeibe vagy befektetési 
jegyeibe történő befektetésére utalnak;

Or. en

Indokolás

Az új fogalommeghatározást a később javasolt módosításokban használjuk. Ennek alapja az 
ÁÉBKV IV. irányelvben használt feederalap fogalommeghatározás (azaz a 85% kitétel), 
amelyet a svéd elnökség kompromisszumos javaslata is javasol.

Módosítás 507
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Az ABAK meghatározása

A hatáskörátruházás tekintetében a 18. 
cikk alapján adott jogok sérelme nélkül a 
tagállamok biztosítják, hogy az irányelv 
hatálya alapján kezelt minden ABA 
egyetlen olyan ABAK-kal rendelkezzen, 
amely felelős az ezen irányelv 
követelményeinek való megfelelés 
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biztosításáért.

Az ABAK külső alapkezelő, amely az ABA 
által vagy az ABA nevében kijelölt jogi 
személy (kijelölt ABAK), és amely a 
kijelölés révén felel az ABA teljes 
portfóliójának kezeléséért.

Or. en

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

To avoid multiple levels of regulation it is important that there is only one AIFM per AIF and, 
therefore, we suggest changing the definition to the party that is primarily liable to manage 
the AIF.  We also welcome the revisions to Recital 5 in the Swedish Presidency Compromise 
Proposal and other new provisions in the Gauzès Report which specify that each AIF can only 
have one AIFM. It follows from the above that we broadly agree with the approach suggested 
at the proposed new Article 3A 1(a) of the Swedish Presidency Compromise Proposal. As per 
previous comments, however, we do not agree with Article 3A (1)(b) as we take the view that 
where an AIF is internally managed it should not be subject to the Directive.


