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Módosítás 1184
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
V fejezet - cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös típusú ABA-kat kezelő ABAK-
ok kötelezettségei

A különös típusú ABA-k kötelezettségei

Or. en

Indokolás

A kötelezettségek az ABA-kra vonatkoznak.

Módosítás 1185
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
V fejezet – 1 szakasz - cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tőkeáttétellel finanszírozott ABA-kat 
kezelő ABAK-ok kötelezettségei

A tőkeáttétellel finanszírozott ABA-k 
kötelezettségei

Or. en

Indokolás

A kötelezettségek az ABA-kra vonatkoznak.
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Módosítás 1186
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. cikk törölve

Hatály

E szakasz kizárólag az egy vagy több, 
módszeresen nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABA-t kezelő ABAK-okra 
alkalmazandó. 
Az ABAK negyedévente értékeli, hogy az 
ABA alkalmaz-e módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt, és erről értesíti 
az illetékes hatóságokat.
A második albekezdés alkalmazásában az 
ABA akkor tekintendő módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt alkalmazónak, 
amennyiben az összes különböző 
forrásból származó összesített tőkeáttétel 
az elmúlt négy negyedévből legalább 
kettőben meghaladja az ABA saját 
tőkéjének értékét.

Or. en

Módosítás 1187
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. cikk törölve

Hatály

E szakasz kizárólag az egy vagy több, 
módszeresen nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABA-t kezelő ABAK-okra 
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alkalmazandó. 
Az ABAK negyedévente értékeli, hogy az 
ABA alkalmaz-e módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt, és erről értesíti 
az illetékes hatóságokat.
A második albekezdés alkalmazásában az 
ABA akkor tekintendő módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt alkalmazónak, 
amennyiben az összes különböző 
forrásból származó összesített tőkeáttétel 
az elmúlt négy negyedévből legalább 
kettőben meghaladja az ABA saját 
tőkéjének értékét.

Or. en

Módosítás 1188
Gay Mitchell

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. cikk törölve

Hatály

E szakasz kizárólag az egy vagy több, 
módszeresen nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABA-t kezelő ABAK-okra 
alkalmazandó. 
Az ABAK negyedévente értékeli, hogy az 
ABA alkalmaz-e módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt, és erről értesíti 
az illetékes hatóságokat.
A második albekezdés alkalmazásában az 
ABA akkor tekintendő módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt alkalmazónak, 
amennyiben az összes különböző 
forrásból származó összesített tőkeáttétel 
az elmúlt négy negyedévből legalább 
kettőben meghaladja az ABA saját 
tőkéjének értékét.
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Or. en

Indokolás

E módosítás (valamint az alábbi 7–12. módosítás) a svéd elnökség kompromisszumos 
javaslatának módosításait tükrözi, amelyeket helyénvalónak tartunk.

Módosítás 1189
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. cikk törölve

Hatály

E szakasz kizárólag az egy vagy több, 
módszeresen nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABA-t kezelő ABAK-okra 
alkalmazandó. 
Az ABAK negyedévente értékeli, hogy az 
ABA alkalmaz-e módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt, és erről értesíti 
az illetékes hatóságokat.
A második albekezdés alkalmazásában az 
ABA akkor tekintendő módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt alkalmazónak, 
amennyiben az összes különböző 
forrásból származó összesített tőkeáttétel 
az elmúlt négy negyedévből legalább 
kettőben meghaladja az ABA saját 
tőkéjének értékét.

Or. en

Indokolás

A tőkeáttétel jelentősége eltérő lehet a különböző alapokban, és kiszámítása is többféleképpen 
történhet.  Mivel nincs módszer a tőkeáttétel kiszámítására, a „nagymértékű tőkeáttétel” 
fogalmának nincs értelme.
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Módosítás 1190
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E szakasz kizárólag az egy vagy több, 
módszeresen nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABA-t kezelő ABAK-okra
alkalmazandó.

Ez a szakasz kizárólag az olyan tőkeáttételt 
alkalmazó ABA-kra alkalmazandó, 
amelyek európai piacokon fektetnek be, és 
amelyek kezelt eszközeinek értéke, 
beleértve a tőkeáttétel útján szerzett 
eszközöket is, meghaladja a 100 millió 
EUR küszöbértéket.

Or. en

Indokolás

A kis ABA-k nem jelentenek rendszerszintű kockázatot. Mivel rendszerszinten nehéz 
meghatározni a nagymértékű tőkeáttételt, ezt a korlátozást törölni kell.

Módosítás 1191
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E szakasz kizárólag az egy vagy több,
módszeresen nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABA-t kezelő ABAK-okra 
alkalmazandó. 

E szakasz kizárólag a módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt alkalmazó ABA-
kra és egy vagy több ilyen ABA-t kezelő 
ABAK-okra alkalmazandó. 

Or. en

Indokolás

Lásd a cím alatti indokolást. Az ABA-kra az irányelv 19–30. cikkét kell alkalmazni.
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Módosítás 1192
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E szakasz kizárólag az egy vagy több,
módszeresen nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABA-t kezelő ABAK-okra 
alkalmazandó. 

E szakasz kizárólag a módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt alkalmazó ABA-
kra és egy vagy több ilyen ABA-t kezelő 
ABAK-okra alkalmazandó. 

Or. en

Indokolás

Lásd a cím alatti indokolást. Az ABA-kra az irányelv 19–30. cikkét kell alkalmazni.

Módosítás 1193
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E szakasz kizárólag az egy vagy több, 
módszeresen nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABA-t kezelő ABAK-okra 
alkalmazandó. 

E szakasz kizárólag az egy vagy több, 
magas szintű rendszerkockázatnak kitett 
ABA-t kezelő ABAK-okra alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek a rendszerszintű kockázatra kell összpontosítania, amelynek a tőkeáttétel csak 
egy eleme.  A tőkeáttétellel kapcsolatos kockázatokat csak az alapul szolgáló befektetési 
stratégia és a kockázatkezelési folyamat összefüggésében kell értékelni, továbbá olyan 
mértékben, amennyiben az alap kitettségei tényleges fedezettel rendelkeznek.
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Módosítás 1194
Wolf Klinz, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK negyedévente értékeli, hogy az 
ABA alkalmaz-e módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt, és erről értesíti 
az illetékes hatóságokat.

törölve

Or. en

Módosítás 1195
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK negyedévente értékeli, hogy az 
ABA alkalmaz-e módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt, és erről értesíti 
az illetékes hatóságokat.

törölve

Or. en

Indokolás

A kis ABA-k nem jelentenek rendszerszintű kockázatot. Mivel rendszerszinten nehéz 
meghatározni a nagymértékű tőkeáttételt, ezt a korlátozást törölni kell.

Módosítás 1196
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK negyedévente értékeli, hogy az 
ABA alkalmaz-e módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt, és erről értesíti 

Az ABA és az ABAK negyedévente 
értékeli, hogy az ABA alkalmaz-e 
módszeresen nagymértékű tőkeáttételt, és 
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az illetékes hatóságokat. erről értesíti az illetékes hatóságokat.

Or. en

Indokolás

Lásd a cím alatti indokolást. Az ABA-kra az irányelv 19–30. cikkét kell alkalmazni.

Módosítás 1197
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK negyedévente értékeli, hogy az 
ABA alkalmaz-e módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt, és erről értesíti 
az illetékes hatóságokat.

Az ABA és az ABAK negyedévente 
értékeli, hogy az ABA alkalmaz-e 
módszeresen nagymértékű tőkeáttételt, és 
erről értesíti az illetékes hatóságokat.

Or. en

Indokolás

Lásd a cím alatti indokolást. Az ABA-kra az irányelv 19–30. cikkét kell alkalmazni.

Módosítás 1198
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK negyedévente értékeli, hogy az 
ABA alkalmaz-e módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt, és erről értesíti 
az illetékes hatóságokat.

Az ABAK negyedévente értékeli, hogy az 
ABA ki van-e téve magas rendszerszintű 
kockázatoknak, és erről értesíti az illetékes 
hatóságokat.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek a rendszerszintű kockázatra kell összpontosítania, amelynek a tőkeáttétel csak 
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egy eleme.  A tőkeáttétellel kapcsolatos kockázatokat csak az alapul szolgáló befektetési 
stratégia és a kockázatkezelési folyamat összefüggésében kell értékelni, továbbá olyan 
mértékben, amennyiben az alap kitettségei tényleges fedezettel rendelkeznek.

Módosítás 1199
Wolf Klinz, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A második albekezdés alkalmazásában az 
ABA akkor tekintendő módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt alkalmazónak, 
amennyiben az összes különböző 
forrásból származó összesített tőkeáttétel 
az elmúlt négy negyedévből legalább 
kettőben meghaladja az ABA saját 
tőkéjének értékét.

törölve

Or. en

Módosítás 1200
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A második albekezdés alkalmazásában az 
ABA akkor tekintendő módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt alkalmazónak, 
amennyiben az összes különböző 
forrásból származó összesített tőkeáttétel 
az elmúlt négy negyedévből legalább 
kettőben meghaladja az ABA saját 
tőkéjének értékét.

törölve

Or. en

Indokolás

A kis ABA-k nem jelentenek rendszerszintű kockázatot. Mivel rendszerszinten nehéz 
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meghatározni a nagymértékű tőkeáttételt, ezt a korlátozást törölni kell.

Módosítás 1201
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A második albekezdés alkalmazásában az 
ABA akkor tekintendő módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt alkalmazónak, 
amennyiben az összes különböző 
forrásból származó összesített tőkeáttétel 
az elmúlt négy negyedévből legalább 
kettőben meghaladja az ABA saját 
tőkéjének értékét.

A második bekezdés alkalmazásában az 
ABA akkor tekinthető magas 
rendszerszintű kockázatoknak kitett ABA-
nak, ha módszeresen nagymértékű 
tőkeáttételt alkalmaz. Azonban csak 
azután tekintendő ilyen kitettségű ABA-
nak, hogy figyelembe vették az ABA 
alapjául szolgáló befektetési stratégiát, a 
kockázatkezelési folyamatát és azt a 
mértéket, amennyiben kitettségei 
tényleges fedezettel rendelkeznek.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek a rendszerszintű kockázatra kell összpontosítania, amelynek a tőkeáttétel csak 
egy eleme.  A tőkeáttétellel kapcsolatos kockázatokat csak az alapul szolgáló befektetési 
stratégia és a kockázatkezelési folyamat összefüggésében kell értékelni, továbbá olyan 
mértékben, amennyiben az alap kitettségei tényleges fedezettel rendelkeznek.

Módosítás 1202
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A második albekezdés alkalmazásában az 
ABA akkor tekintendő módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt alkalmazónak, 
amennyiben az összes különböző forrásból 
származó összesített tőkeáttétel az elmúlt 
négy negyedévből legalább kettőben 

A második bekezdés alkalmazásában az 
ABA akkor tekintendő módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt alkalmazónak, 
amennyiben az összes különböző forrásból 
származó összesített bruttó tőkeáttétel az 
elmúlt négy negyedévből legalább kettőben 
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meghaladja az ABA saját tőkéjének 
értékét.

meghaladja az ABA saját tőkéjének 
értékét.

Or. en

Módosítás 1203
Wolf Klinz, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. cikk törölve

A befektetők tájékoztatása

Az egy vagy több, módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt alkalmazó ABA-t 
kezelő ABAK minden egyes ilyen ABA 
tekintetében:
a) tájékoztatja a befektetőket az ABAK 
által az ABA nevében alkalmazható 
tőkeáttétel legnagyobb mértékéről, 
valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi 
megállapodás értelmében nyújtott 
garanciák újbóli felhasználási jogáról; 
b) negyedévente tájékoztatja a 
befektetőket az egyes ABA-k által az előző 
negyedévben alkalmazott tőkeáttétel teljes 
összegéről.

Or. en

Indokolás

A 21. cikk szabályozza.
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Módosítás 1204
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. cikk törölve

A befektetők tájékoztatása

Az egy vagy több, módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt alkalmazó ABA-t 
kezelő ABAK minden egyes ilyen ABA 
tekintetében:
a) tájékoztatja a befektetőket az ABAK 
által az ABA nevében alkalmazható 
tőkeáttétel legnagyobb mértékéről, 
valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi 
megállapodás értelmében nyújtott 
garanciák újbóli felhasználási jogáról; 
b) negyedévente tájékoztatja a 
befektetőket az egyes ABA-k által az előző 
negyedévben alkalmazott tőkeáttétel teljes 
összegéről.

Or. en

Módosítás 1205
Gay Mitchell

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. cikk törölve

A befektetők tájékoztatása

Az egy vagy több, módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt alkalmazó ABA-t 
kezelő ABAK minden egyes ilyen ABA 
tekintetében:
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a) tájékoztatja a befektetőket az ABAK 
által az ABA nevében alkalmazható 
tőkeáttétel legnagyobb mértékéről, 
valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi 
megállapodás értelmében nyújtott 
garanciák újbóli felhasználási jogáról; 
b) negyedévente tájékoztatja a 
befektetőket az egyes ABA-k által az előző 
negyedévben alkalmazott tőkeáttétel teljes 
összegéről.

Or. en

Módosítás 1206
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egy vagy több, módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt alkalmazó ABA-t 
kezelő ABAK minden egyes ilyen ABA 
tekintetében:

A tőkeáttételt alkalmazó ABA:

Or. en

Indokolás

A korábbi módosításokkal való összhang biztosítása.

Módosítás 1207
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egy vagy több, módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt alkalmazó ABA-t 
kezelő ABAK minden egyes ilyen ABA 
tekintetében:

A módszeresen nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABA és az egy vagy több ilyen 
ABA-t kezelő ABAK:
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Or. en

Indokolás

Lásd a cím alatti indokolást. Az ABA-kra az irányelv 19–30. cikkét kell alkalmazni.

Módosítás 1208
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egy vagy több, módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt alkalmazó ABA-t 
kezelő ABAK minden egyes ilyen ABA 
tekintetében:

A módszeresen nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABA és az egy vagy több ilyen 
ABA-t kezelő ABAK:

Or. en

Indokolás

Lásd a cím alatti indokolást. Az ABA-kra az irányelv 19–30. cikkét kell alkalmazni.

Módosítás 1209
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tájékoztatja a befektetőket az ABAK 
által az ABA nevében alkalmazható 
tőkeáttétel legnagyobb mértékéről, 
valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi 
megállapodás értelmében nyújtott 
garanciák újbóli felhasználási jogáról; 

a) tájékoztatja a befektetőket az ABA által 
alkalmazható tőkeáttétel legnagyobb 
mértékéről, valamint a biztosíték vagy a 
tőkeáttételi megállapodás értelmében 
nyújtott garanciák újbóli felhasználási 
jogáról;

Or. en
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Indokolás

A korábbi módosításokkal való összhang biztosítása.

Módosítás 1210
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tájékoztatja a befektetőket az ABAK 
által az ABA nevében alkalmazható 
tőkeáttétel legnagyobb mértékéről, 
valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi 
megállapodás értelmében nyújtott 
garanciák újbóli felhasználási jogáról; 

a) tájékoztatja a befektetőket az 
alkalmazható tőkeáttétel legnagyobb 
mértékéről, valamint a biztosíték vagy a 
tőkeáttételi megállapodás értelmében 
nyújtott garanciák újbóli felhasználási 
jogáról; 

Or. en

Indokolás

Lásd a cím alatti indokolást. Az ABA-kra az irányelv 19–30. cikkét kell alkalmazni.

Módosítás 1211
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tájékoztatja a befektetőket az ABAK 
által az ABA nevében alkalmazható 
tőkeáttétel legnagyobb mértékéről, 
valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi 
megállapodás értelmében nyújtott 
garanciák újbóli felhasználási jogáról; 

a) tájékoztatja a befektetőket az 
alkalmazható tőkeáttétel legnagyobb 
mértékéről, valamint a biztosíték vagy a 
tőkeáttételi megállapodás értelmében 
nyújtott garanciák újbóli felhasználási 
jogáról;

Or. en

Indokolás

Lásd a cím alatti indokolást. Az ABA-kra az irányelv 19–30. cikkét kell alkalmazni.
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Módosítás 1212
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) negyedévente tájékoztatja a befektetőket 
az egyes ABA-k által az előző 
negyedévben alkalmazott tőkeáttétel teljes 
összegéről.

b) negyedévente tájékoztatja a befektetőket 
az egyes ABA-k által az előző 
negyedévben alkalmazott tőkeáttétel teljes 
összegéről, és közli a kölcsönzött készpénz 
vagy értékpapírok öt legnagyobb forrását, 
valamint a készpénz vagy értékpapírok 
kölcsönzéséből származó, illetve pénzügyi 
derivatívákba ágyazott tőkeáttétel arányát.

Or. en

Indokolás

A befektetőknek pontos képet kell kapniuk azokról a kockázatokról, amelyeknek ki vannak 
téve, beleértve a partnerkockázatokat is (amiről a kölcsönzött készpénz vagy értékpapír 
forrása tanúskodik).

Módosítás 1213
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) negyedévente tájékoztatja a befektetőket 
az egyes ABA-k által az előző 
negyedévben alkalmazott tőkeáttétel teljes 
összegéről.

b) negyedévente tájékoztatja a befektetőket 
az előző negyedévben alkalmazott 
tőkeáttétel teljes összegéről.

Or. en

Indokolás

Lásd a cím alatti indokolást. Az ABA-kra az irányelv 19–30. cikkét kell alkalmazni.
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Módosítás 1214
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) negyedévente tájékoztatja a befektetőket 
az egyes ABA-k által az előző 
negyedévben alkalmazott tőkeáttétel teljes 
összegéről.

b) negyedévente tájékoztatja a befektetőket 
az előző negyedévben alkalmazott 
tőkeáttétel teljes összegéről.

Or. en

Indokolás

A korábbi módosításokkal való összhang biztosítása.

Módosítás 1215
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) negyedévente tájékoztatja a befektetőket 
az egyes ABA-k által az előző 
negyedévben alkalmazott tőkeáttétel teljes 
összegéről.

b) negyedévente tájékoztatja a befektetőket 
az előző negyedévben alkalmazott 
tőkeáttétel teljes összegéről.

Or. en

Indokolás

Lásd a cím alatti indokolást. Az ABA-kra az irányelv 19–30. cikkét kell alkalmazni.
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Módosítás 1216
Wolf Klinz, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24. cikk törölve

Az illetékes hatóságoknak történő 
jelentéstétel

1. Az egy vagy több, módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt alkalmazó ABA-t 
kezelő ABAK a székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak rendszeresen 
információt szolgáltat az általa kezelt 
egyes ABA-k által alkalmazott tőkeáttétel 
teljes mértékéről, valamint bemutatja a 
készpénz vagy értékpapírok 
kölcsönzéséből származó, illetve pénzügyi 
derivatívákba ágyazott tőkeáttétel arányát.
Ennek a tájékoztatásnak az ABAK által 
kezelt minden egyes ABA esetében 
tartalmaznia kell a kölcsönzött készpénz 
vagy értékpapír öt legnagyobb forrásának 
megnevezését, valamint az e jogalanyok 
mindegyikétől kapott tőkeáttételek 
összegeit az ABAK által kezelt minden 
egyes ABA vonatkozásában.
2. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a tőkeáttétel tekintetében fennálló 
tájékoztatási kötelezettségeknek, valamint 
az illetékes hatóságokkal szembeni 
jelentéstétel és a befektetőknek szóló 
tájékoztatás gyakoriságának részletesebb 
meghatározására.
Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.

Or. en
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Indokolás

A 21. cikk szabályozza.

Módosítás 1217
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságoknak történő 
jelentéstétel

törölve

1. Az egy vagy több, módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt alkalmazó ABA-t 
kezelő ABAK a székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak rendszeresen 
információt szolgáltat az általa kezelt 
egyes ABA-k által alkalmazott tőkeáttétel 
teljes mértékéről, valamint bemutatja a 
készpénz vagy értékpapírok 
kölcsönzéséből származó, illetve pénzügyi 
derivatívákba ágyazott tőkeáttétel arányát.
Ennek a tájékoztatásnak az ABAK által 
kezelt minden egyes ABA esetében 
tartalmaznia kell a kölcsönzött készpénz 
vagy értékpapír öt legnagyobb forrásának 
megnevezését, valamint az e jogalanyok 
mindegyikétől kapott tőkeáttételek 
összegeit az ABAK által kezelt minden 
egyes ABA vonatkozásában.
2. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a tőkeáttétel tekintetében fennálló 
tájékoztatási kötelezettségeknek, valamint 
az illetékes hatóságokkal szembeni 
jelentéstétel és a befektetőknek szóló 
tájékoztatás gyakoriságának részletesebb 
meghatározására.
Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
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bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.

Or. en

Módosítás 1218
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságoknak történő 
jelentéstétel

törölve

1. Az egy vagy több, módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt alkalmazó ABA-t 
kezelő ABAK a székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak rendszeresen 
információt szolgáltat az általa kezelt 
egyes ABA-k által alkalmazott tőkeáttétel 
teljes mértékéről, valamint bemutatja a 
készpénz vagy értékpapírok 
kölcsönzéséből származó, illetve pénzügyi 
derivatívákba ágyazott tőkeáttétel arányát.
Ennek a tájékoztatásnak az ABAK által 
kezelt minden egyes ABA esetében 
tartalmaznia kell a kölcsönzött készpénz 
vagy értékpapír öt legnagyobb forrásának 
megnevezését, valamint az e jogalanyok 
mindegyikétől kapott tőkeáttételek 
összegeit az ABAK által kezelt minden 
egyes ABA vonatkozásában.
2. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a tőkeáttétel tekintetében fennálló 
tájékoztatási kötelezettségeknek, valamint 
az illetékes hatóságokkal szembeni 
jelentéstétel és a befektetőknek szóló 
tájékoztatás gyakoriságának részletesebb 
meghatározására.
Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
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ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.

Or. en

Módosítás 1219
Gay Mitchell

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságoknak történő 
jelentéstétel

törölve

1. Az egy vagy több, módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt alkalmazó ABA-t 
kezelő ABAK a székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak rendszeresen 
információt szolgáltat az általa kezelt 
egyes ABA-k által alkalmazott tőkeáttétel 
teljes mértékéről, valamint bemutatja a 
készpénz vagy értékpapírok 
kölcsönzéséből származó, illetve pénzügyi 
derivatívákba ágyazott tőkeáttétel arányát.
Ennek a tájékoztatásnak az ABAK által 
kezelt minden egyes ABA esetében 
tartalmaznia kell a kölcsönzött készpénz 
vagy értékpapír öt legnagyobb forrásának 
megnevezését, valamint az e jogalanyok 
mindegyikétől kapott tőkeáttételek 
összegeit az ABAK által kezelt minden 
egyes ABA vonatkozásában.
2. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a tőkeáttétel tekintetében fennálló 
tájékoztatási kötelezettségeknek, valamint 
az illetékes hatóságokkal szembeni 
jelentéstétel és a befektetőknek szóló 
tájékoztatás gyakoriságának részletesebb 
meghatározására.
Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
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cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.

Or. en

Módosítás 1220
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egy vagy több, módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt alkalmazó ABA-t 
kezelő ABAK a székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak rendszeresen 
információt szolgáltat az általa kezelt 
egyes ABA-k által alkalmazott tőkeáttétel 
teljes mértékéről, valamint bemutatja a 
készpénz vagy értékpapírok 
kölcsönzéséből származó, illetve pénzügyi 
derivatívákba ágyazott tőkeáttétel arányát

1. Az a tőkeáttételt alkalmazó ABA, 
amelynek eszközei, beleértve a tőkeáttétel 
útján szerzett eszközöket is, meghaladják
a 100 millió EUR küszöbértéket, 
rendszeresen információt szolgáltat az 
ESMA-nak az alkalmazott tőkeáttétel 
teljes mértékéről, valamint bemutatja a 
készpénz vagy értékpapírok 
kölcsönzéséből származó, illetve pénzügyi 
derivatívákba ágyazott tőkeáttétel arányát.

Or. en

Indokolás

A nagy ABA-k közvetlenül az ESMA-nak adnak tájékoztatást a tőkeáttételről. 

Módosítás 1221
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egy vagy több, módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt alkalmazó ABA-t 
kezelő ABAK a székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak rendszeresen 
információt szolgáltat az általa kezelt egyes 

1. Az egy vagy több, módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt alkalmazó ABA-t 
kezelő ABAK az ESMA-nak, az ESRC-
nek és a székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak rendszeresen 
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ABA-k által alkalmazott tőkeáttétel teljes 
mértékéről, valamint bemutatja a készpénz 
vagy értékpapírok kölcsönzéséből 
származó, illetve pénzügyi derivatívákba 
ágyazott tőkeáttétel arányát

információt szolgáltat az általa kezelt egyes 
ABA-k által alkalmazott tőkeáttétel teljes 
mértékéről, valamint bemutatja a készpénz 
vagy értékpapírok kölcsönzéséből 
származó, illetve pénzügyi derivatívákba 
ágyazott tőkeáttétel arányát.

Or. en

Indokolás

Az ABAK-ok végleges felügyeletét az ESMA látja el, így valamennyi jelentést és fontos 
információt hozzá kell intézni. Tőkeáttétel esetében az Európai Rendszerkockázati Testületnek 
is be kell számolni.

Módosítás 1222
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egy vagy több, módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt alkalmazó ABA-t 
kezelő ABAK a székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak rendszeresen 
információt szolgáltat az általa kezelt 
egyes ABA-k által alkalmazott tőkeáttétel 
teljes mértékéről, valamint bemutatja a 
készpénz vagy értékpapírok 
kölcsönzéséből származó, illetve pénzügyi 
derivatívákba ágyazott tőkeáttétel arányát

1. A módszeresen nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABA és az egy vagy több ilyen 
ABA-t kezelő ABAK a székhely szerinti 
tagállam illetékes hatóságainak 
rendszeresen információt szolgáltat az 
alkalmazott tőkeáttétel teljes mértékéről, 
valamint bemutatja a készpénz vagy 
értékpapírok kölcsönzéséből származó, 
illetve pénzügyi derivatívákba ágyazott 
tőkeáttétel arányát.

Or. en

Indokolás

Átlátható számítási módszerre van szükség európai szinten az alkalmazott tőkeáttétel 
következetes értékeléséhez. Az új Európai Felügyeleti Hatóságnak is szerepet kell kapnia 
ebben.
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Módosítás 1223
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egy vagy több, módszeresen 
nagymértékű tőkeáttételt alkalmazó ABA-t 
kezelő ABAK a székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak rendszeresen 
információt szolgáltat az általa kezelt 
egyes ABA-k által alkalmazott tőkeáttétel 
teljes mértékéről, valamint bemutatja a 
készpénz vagy értékpapírok 
kölcsönzéséből származó, illetve pénzügyi 
derivatívákba ágyazott tőkeáttétel arányát

1. A módszeresen nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABA és az egy vagy több ilyen 
ABA-t kezelő ABAK a székhely szerinti 
tagállam illetékes hatóságainak 
rendszeresen információt szolgáltat az 
alkalmazott tőkeáttétel teljes mértékéről, 
valamint bemutatja a készpénz vagy 
értékpapírok kölcsönzéséből származó, 
illetve pénzügyi derivatívákba ágyazott 
tőkeáttétel arányát.

Or. en

Módosítás 1224
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek a tájékoztatásnak az ABAK által 
kezelt minden egyes ABA esetében
tartalmaznia kell a kölcsönzött készpénz 
vagy értékpapír öt legnagyobb forrásának 
megnevezését, valamint az e jogalanyok 
mindegyikétől kapott tőkeáttételek 
összegeit az ABAK által kezelt minden 
egyes ABA vonatkozásában.

Ennek a tájékoztatásnak tartalmaznia kell a 
kölcsönzött készpénz vagy értékpapír öt 
legnagyobb forrásának megnevezését, 
valamint az e jogalanyok mindegyikétől 
kapott tőkeáttételek összegeit.

Or. en

Indokolás

Átlátható számítási módszerre van szükség európai szinten az alkalmazott tőkeáttétel 
következetes értékeléséhez. Az új Európai Felügyeleti Hatóságnak is szerepet kell kapnia 
ebben.
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Módosítás 1225
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek a tájékoztatásnak az ABAK által 
kezelt minden egyes ABA esetében
tartalmaznia kell a kölcsönzött készpénz 
vagy értékpapír öt legnagyobb forrásának 
megnevezését, valamint az e jogalanyok 
mindegyikétől kapott tőkeáttételek 
összegeit az ABAK által kezelt minden 
egyes ABA vonatkozásában.

Ennek a tájékoztatásnak tartalmaznia kell a 
kölcsönzött készpénz vagy értékpapír öt 
legnagyobb forrásának megnevezését, 
valamint az e jogalanyok mindegyikétől 
kapott tőkeáttételek összegeit.

Or. en

Módosítás 1226
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket
fogad el a tőkeáttétel tekintetében fennálló 
tájékoztatási kötelezettségeknek, valamint 
az illetékes hatóságokkal szembeni 
jelentéstétel és a befektetőknek szóló 
tájékoztatás gyakoriságának részletesebb 
meghatározására.

A Bizottság a 49., 49a. és 49b. cikk 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok keretében intézkedéseket 
állapíthat meg a tőkeáttétel tekintetében 
fennálló tájékoztatási kötelezettségeknek, 
valamint az illetékes hatóságokkal 
szembeni jelentéstétel és a befektetőknek 
szóló tájékoztatás gyakoriságának 
részletesebb meghatározására.

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

Indokolás

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

Módosítás 1227
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket
fogad el a tőkeáttétel tekintetében fennálló 
tájékoztatási kötelezettségeknek, valamint 
az illetékes hatóságokkal szembeni 
jelentéstétel és a befektetőknek szóló 
tájékoztatás gyakoriságának részletesebb 
meghatározására.

2. A Bizottság az ESRB-vel és az ESMA-
val folytatott konzultációt követően a 49a., 
49b. és 49c. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el a tőkeáttétel tekintetében fennálló 
tájékoztatási kötelezettségeknek, valamint 
az illetékes hatóságokkal szembeni 
jelentéstétel és a befektetőknek szóló 
tájékoztatás gyakoriságának részletesebb 
meghatározására.

Or. en

Indokolás

Az európai felügyeleti architektúra új szereplőit is be kell vonni.

Módosítás 1228
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket
fogad el a tőkeáttétel tekintetében fennálló 
tájékoztatási kötelezettségeknek, valamint 
az illetékes hatóságokkal szembeni 
jelentéstétel és a befektetőknek szóló 
tájékoztatás gyakoriságának részletesebb 

2. A Bizottság az ESRB-vel és az ESMA-
val folytatott konzultációt követően a 49a., 
49b. és 49c. cikkel összhangban
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el a tőkeáttétel tekintetében fennálló 
tájékoztatási kötelezettségeknek, valamint 
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meghatározására. az illetékes hatóságokkal szembeni 
jelentéstétel és a befektetőknek szóló 
tájékoztatás gyakoriságának részletesebb 
meghatározására.

Or. en

Indokolás

Átlátható számítási módszerre van szükség európai szinten az alkalmazott tőkeáttétel 
következetes értékeléséhez. Az új Európai Felügyeleti Hatóságnak is szerepet kell kapnia 
ebben.

Módosítás 1229
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket
fogad el a tőkeáttétel tekintetében fennálló 
tájékoztatási kötelezettségeknek, valamint 
az illetékes hatóságokkal szembeni 
jelentéstétel és a befektetőknek szóló 
tájékoztatás gyakoriságának részletesebb 
meghatározására.

2. A Bizottság az ESRB-vel és az ESMA-
val folytatott konzultációt követően a 49a., 
49b. és 49c. cikkel összhangban
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el a tőkeáttétel tekintetében fennálló 
tájékoztatási kötelezettségeknek, valamint 
az illetékes hatóságokkal szembeni 
jelentéstétel és a befektetőknek szóló 
tájékoztatás gyakoriságának részletesebb 
meghatározására.

Or. en

Indokolás

Átlátható számítási módszerre van szükség európai szinten az alkalmazott tőkeáttétel 
következetes értékeléséhez. Az új Európai Felügyeleti Hatóságnak is szerepet kell kapnia 
ebben.



PE439.134v03-00 30/176 AM\807997HU.doc

HU

Módosítás 1230
Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat is elfogad a 49a., 49b. és 49c. 
cikkel összhangban a tőkeáttétel számítási 
módszerének részletesebb 
meghatározására. E módszernek 
összhangban kell lennie a 22. cikkel az 
ABA valamennyi saját tőke forrásából 
származó összesített tőkeáttétel 
tekintetében. 

Or. en

Indokolás

Átlátható számítási módszerre van szükség európai szinten az alkalmazott tőkeáttétel 
következetes értékeléséhez. Az új Európai Felügyeleti Hatóságnak is szerepet kell kapnia 
ebben.

Módosítás 1231
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat is elfogad a 49a., 49b. és 49c. 
cikkel összhangban a tőkeáttétel számítási 
módszerének részletesebb 
meghatározására. E módszernek 
összhangban kell lennie a 22. cikkel az 
ABA valamennyi saját tőke forrásából 
származó összesített tőkeáttétel 
tekintetében. 

Or. en
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Indokolás

Átlátható számítási módszerre van szükség európai szinten az alkalmazott tőkeáttétel 
következetes értékeléséhez. Az új Európai Felügyeleti Hatóságnak is szerepet kell kapnia 
ebben.

Módosítás 1232
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
2006/48/EK irányelv szerint jóváhagyott 
hitelintézetek és a 2004/39/EK irányelv 
szerint jóváhagyott befektetési társaságok, 
amelyek partnere ABA, eseti és 
általánosan érvényes mechanizmusokat 
alakítanak ki és működtetnek az ezekhez 
az ABA-khoz kapcsolódó tőkeáttétel 
nyomon követésére, és szerződésben 
rögzítik az egyes ABA-khoz és az 
ugyanolyan befektetési stratégiát folytató 
ABA-khoz kapcsolódó partnerkockázat 
határértékét.

Or. en

Indokolás

A rendszerszintű kockázatok hatékony felügyelete és nyomon követése érdekében olyan 
mechanizmusra van szükség, amelynek keretében pontosítják és hatékonyan megszervezik a 
tagállamok és az európai hatóságok közötti információcserét; az ESMA-t hatáskörökkel 
ruháznák fel, amelyek lehetővé tennék számára, hogy megkapja a fontos információkat, 
rendszeresen vagy eseti alapon beavatkozzon a nemzeti hatóságokkal vagy az alapkezelőkkel 
szemben, kötelező jogi erejű technikai előírásokat fogadjon el a pénzpiacok integritásával és 
stabilitásával kapcsolatos kockázatok azonosítása és kezelése céljából, ideértve a túlzott 
tőkeáttételből adódó rendszerszintű kockázatokat is.
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Módosítás 1233
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai a 24. cikk értelmében 
szolgáltatandó információkat annak 
meghatározására használják fel, hogy 
milyen mértékben járul hozzá a tőkeáttétel 
alkalmazása a pénzügyi rendszert 
fenyegető rendszerszintű kockázat vagy a 
rendellenes piaci működéssel kapcsolatos 
kockázat előidézéséhez.

1. A tagállamok biztosítják, hogy az ABAK
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságai a 21. cikk alapján gyűjtendő
információkat megfelelően, annak 
meghatározására használják fel, hogy 
milyen mértékben járulnak hozzá az 
ABAK tevékenységei a pénzügyi rendszert 
fenyegető rendszerszintű kockázat vagy a 
rendellenes piaci működéssel kapcsolatos 
kockázat előidézéséhez.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 1234
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai a 24. cikk értelmében
szolgáltatandó információkat annak 
meghatározására használják fel, hogy 
milyen mértékben járul hozzá a tőkeáttétel 
alkalmazása a pénzügyi rendszert 

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai a 21. cikk alapján szolgáltatandó 
összesített információkat annak 
meghatározására továbbítsák az ESRB-
nek, hogy milyen mértékben járul hozzá a 
tőkeáttétel alkalmazása a pénzügyi 
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fenyegető rendszerszintű kockázat vagy a 
rendellenes piaci működéssel kapcsolatos 
kockázat előidézéséhez.

rendszert fenyegető rendszerszintű 
kockázat vagy a rendellenes piaci 
működéssel kapcsolatos kockázat 
előidézéséhez.

Or. en

Módosítás 1235
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai a 24. cikk értelmében 
szolgáltatandó információkat annak 
meghatározására használják fel, hogy 
milyen mértékben járul hozzá a tőkeáttétel 
alkalmazása a pénzügyi rendszert 
fenyegető rendszerszintű kockázat vagy a 
rendellenes piaci működéssel kapcsolatos 
kockázat előidézéséhez.

1. A Bizottság biztosítja, hogy az ESMA, 
az ESRC és a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságai a 24. cikk értelmében 
szolgáltatandó információkat annak 
meghatározására használják fel, hogy 
milyen mértékben járul hozzá a tőkeáttétel 
alkalmazása a pénzügyi rendszert 
fenyegető rendszerszintű kockázat vagy a 
rendellenes piaci működéssel kapcsolatos 
kockázat előidézéséhez.

Or. en

Indokolás

Az ABAK-ok végleges felügyeletét az ESMA látja el, így valamennyi jelentést és fontos 
információt hozzá kell intézni. A tőkeáttétel esetében az Európai Rendszerkockázati 
Testületnek is be kell számolni.

Módosítás 1236
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai a 24. cikk értelmében 

1. A Bizottság biztosítja, hogy az ESMA a 
24. cikk értelmében szolgáltatandó 
információkat annak meghatározására 
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szolgáltatandó információkat annak 
meghatározására használják fel, hogy 
milyen mértékben járul hozzá a tőkeáttétel 
alkalmazása a pénzügyi rendszert 
fenyegető rendszerszintű kockázat vagy a 
rendellenes piaci működéssel kapcsolatos 
kockázat előidézéséhez.

használja fel, hogy milyen mértékben járul 
hozzá a tőkeáttétel alkalmazása a pénzügyi 
rendszert fenyegető rendszerszintű 
kockázat vagy a rendellenes piaci 
működéssel kapcsolatos kockázat 
előidézéséhez.

Or. en

Indokolás

A korábbi módosításokkal való összhang biztosítása.

Módosítás 1237
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A székhely szerinti tagállam biztosítja, 
hogy a felügyeletek közötti 
együttműködésről szóló 46. cikkben 
meghatározott eljárás keretében 
valamennyi, a 24. cikk értelmében kapott
adatot az általa felügyelt összes ABAK 
tekintetében összesített formában a többi 
illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja. 
Ezenkívül az említett mechanizmuson 
keresztül – valamint más, közvetlenül 
érintett tagállamok esetében kétoldalú 
jelleggel is – késedelem nélkül információt 
szolgáltat, ha a felelőssége alá tartozó 
valamely ABAK potenciálisan jelentős 
partnerkockázatot jelenthet más 
tagállamok valamely hitelintézetére vagy 
egyéb, rendszerszintű jelentőséggel bíró 
intézményére.

2. Az ABAK székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságai biztosítják, hogy a 
felügyeletek közötti együttműködésről 
szóló 46. cikkben meghatározott eljárás 
keretében valamennyi, a 21. cikk alapján 
gyűjtött adatot az általuk felügyelt összes 
ABAK tekintetében haladéktalanul 
átadják az ESMA-nak és a többi tagállam 
illetékes hatósága és az ESRB
rendelkezésére bocsátják. Ezenkívül az 
említett mechanizmuson keresztül –
valamint más, közvetlenül érintett 
tagállamok esetében kétoldalú jelleggel is –
késedelem nélkül információt 
szolgáltatnak az ESMA-nak és az ESRB-
nek, ha a felelősségük alá tartozó valamely 
ABAK tevékenységei potenciálisan 
jelentős partnerkockázatot jelenthetnek e
más tagállamok valamely hitelintézetére 
vagy egyéb, rendszerszintű jelentőséggel 
bíró intézményére, illetve hátrányosan 
érinthetik a pénzpiacok kiegyensúlyozott 
működését.
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Or. en

Indokolás

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

Módosítás 1238
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A székhely szerinti tagállam biztosítja, 
hogy a felügyeletek közötti 
együttműködésről szóló 46. cikkben 
meghatározott eljárás keretében 
valamennyi, a 24. cikk értelmében kapott
adatot az általa felügyelt összes ABAK 
tekintetében összesített formában a többi 
illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja. 
Ezenkívül az említett mechanizmuson 
keresztül – valamint más, közvetlenül 
érintett tagállamok esetében kétoldalú 
jelleggel is – késedelem nélkül információt 
szolgáltat ha a felelőssége alá tartozó 
valamely ABAK potenciálisan jelentős 
partnerkockázatot jelenthet más tagállamok 
valamely hitelintézetére vagy egyéb, 
rendszerszintű jelentőséggel bíró 
intézményére.

2. A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai biztosítják, hogy a felügyeletek 
közötti együttműködésről szóló 46. 
cikkben meghatározott eljárás keretében 
valamennyi, a 21. cikk alapján gyűjtött 
adatot az általuk felügyelt összes ABAK 
tekintetében összesített formában a többi 
tagállam illetékes hatóságai, az ESMA és 
az ESRB rendelkezésére bocsátják. 
Ezenkívül az említett mechanizmuson 
keresztül – valamint más, közvetlenül 
érintett tagállamok illetékes hatóságai 
esetében kétoldalú jelleggel is – késedelem 
nélkül információt szolgáltatnak, ha a 
felelősségük alá tartozó valamely ABAK 
vagy egy ezen ABAK által kezelt ABA 
potenciálisan jelentős partnerkockázatot 
jelenthet e más tagállamok valamely 
hitelintézetére vagy egyéb, rendszerszintű 
jelentőséggel bíró intézményére. 

Or. en
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Módosítás 1239
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A székhely szerinti tagállam biztosítja, 
hogy a felügyeletek közötti 
együttműködésről szóló 46. cikkben 
meghatározott eljárás keretében 
valamennyi, a 24. cikk értelmében kapott
adatot az általa felügyelt összes ABAK 
tekintetében összesített formában a többi 
illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja.  
Ezenkívül az említett mechanizmuson 
keresztül – valamint más, közvetlenül 
érintett tagállamok esetében kétoldalú 
jelleggel is – késedelem nélkül információt 
szolgáltat, ha a felelőssége alá tartozó 
valamely ABAK potenciálisan jelentős 
partnerkockázatot jelenthet más tagállamok 
valamely hitelintézetére vagy egyéb, 
rendszerszintű jelentőséggel bíró 
intézményére.

2. A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai biztosítják, hogy a felügyeletek 
közötti együttműködésről szóló 46. 
cikkben meghatározott eljárás keretében
valamennyi, a 21. cikk alapján gyűjtött 
adatot az általuk felügyelt összes ABAK 
tekintetében összesített formában a többi 
tagállam illetékes hatóságai, az ESMA és 
az ESRB rendelkezésére bocsátják.  
Ezenkívül az említett mechanizmuson 
keresztül – valamint más, közvetlenül 
érintett tagállamok illetékes hatóságai 
esetében kétoldalú jelleggel is – késedelem 
nélkül információt szolgáltatnak, ha a 
felelősségük alá tartozó valamely ABAK 
vagy egy ezen ABAK által kezelt ABA 
potenciálisan jelentős partnerkockázatot 
jelenthet e más tagállamok valamely 
hitelintézetére vagy egyéb, rendszerszintű 
jelentőséggel bíró intézményére.

Or. en

Módosítás 1240
Gay Mitchell

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A székhely szerinti tagállam biztosítja, 
hogy a felügyeletek közötti 
együttműködésről szóló 46. cikkben 
meghatározott eljárás keretében 
valamennyi, a 24. cikk értelmében kapott
adatot az általa felügyelt összes ABAK 
tekintetében összesített formában a többi 

2. A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai biztosítják, hogy a felügyeletek 
közötti együttműködésről szóló 46. 
cikkben meghatározott eljárás keretében 
valamennyi, a 21. cikk alapján gyűjtött 
adatot az általuk felügyelt összes ABAK 
tekintetében összesített formában a többi 
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illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja.  
Ezenkívül az említett mechanizmuson 
keresztül – valamint más, közvetlenül 
érintett tagállamok esetében kétoldalú 
jelleggel is – késedelem nélkül információt 
szolgáltat, ha a felelőssége alá tartozó 
valamely ABAK potenciálisan jelentős 
partnerkockázatot jelenthet más tagállamok 
valamely hitelintézetére vagy egyéb, 
rendszerszintű jelentőséggel bíró 
intézményére.

tagállam illetékes hatóságai, az ESMA és 
az ESRB rendelkezésére bocsátják.  
Ezenkívül az említett mechanizmuson 
keresztül – valamint más, közvetlenül 
érintett tagállamok illetékes hatóságai 
esetében kétoldalú jelleggel is – késedelem 
nélkül információt szolgáltatnak, ha a 
felelősségük alá tartozó valamely ABAK 
vagy ezen ABAK által kezelt ABA 
potenciálisan jelentős partnerkockázatot 
jelenthet e más tagállamok valamely 
hitelintézetére vagy egyéb, rendszerszintű 
jelentőséggel bíró intézményére.

Or. en

Indokolás

Módosítás 1241
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A székhely szerinti tagállam biztosítja, 
hogy a felügyeletek közötti 
együttműködésről szóló 46. cikkben 
meghatározott eljárás keretében
valamennyi, a 24. cikk értelmében kapott 
adatot az általa felügyelt összes ABAK 
tekintetében összesített formában a többi 
illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja.
Ezenkívül az említett mechanizmuson 
keresztül – valamint más, közvetlenül 
érintett tagállamok esetében kétoldalú 
jelleggel is – késedelem nélkül információt 
szolgáltat, ha a felelőssége alá tartozó 
valamely ABAK potenciálisan jelentős 
partnerkockázatot jelenthet más tagállamok 
valamely hitelintézetére vagy egyéb, 
rendszerszintű jelentőséggel bíró 
intézményére.

2. A székhely szerinti tagállam biztosítja, 
hogy valamennyi, a 21. cikk értelmében 
kapott adatot az általa felügyelt összes 
ABAK tekintetében összesített formában 
az Unióban a többi illetékes hatóság és az 
ESMA rendelkezésére bocsátja. A székhely 
szerinti tagállam illetékes hatóságai a 
felügyeletek közötti együttműködésről 
szóló 46. cikkben meghatározott eljárás 
keretében – valamint más, közvetlenül 
érintett tagállamok esetében kétoldalú 
jelleggel is – késedelem nélkül információt 
szolgáltatnak, ha a felelősségük alá tartozó 
valamely ABAK potenciálisan jelentős 
partnerkockázatot jelenthet más tagállamok 
valamely hitelintézetére vagy egyéb, 
rendszerszintű jelentőséggel bíró 
intézményére.
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Or. en

Módosítás 1242
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A székhely szerinti tagállam biztosítja, 
hogy a felügyeletek közötti 
együttműködésről szóló 46. cikkben 
meghatározott eljárás keretében 
valamennyi, a 24. cikk értelmében kapott 
adatot az általa felügyelt összes ABAK 
tekintetében összesített formában a többi
illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja. 
Ezenkívül az említett mechanizmuson 
keresztül – valamint más, közvetlenül 
érintett tagállamok esetében kétoldalú 
jelleggel is – késedelem nélkül információt 
szolgáltat ha a felelőssége alá tartozó
valamely ABAK potenciálisan jelentős 
partnerkockázatot jelenthet más tagállamok 
valamely hitelintézetére vagy egyéb, 
rendszerszintű jelentőséggel bíró 
intézményére.

2. Az ESMA biztosítja, hogy a felügyeletek 
közötti együttműködésről szóló 46. 
cikkben meghatározott eljárás keretében 
valamennyi, a 24. cikk értelmében kapott 
adatot az általa felügyelt összes ABAK 
tekintetében összesített formában a 
tagállamok illetékes hatóságai
rendelkezésére bocsátja. Ezenkívül az 
említett mechanizmuson keresztül –
valamint más, közvetlenül érintett 
tagállamok esetében kétoldalú jelleggel is –
késedelem nélkül információt szolgáltat ha 
valamely ABAK potenciálisan jelentős 
partnerkockázatot jelenthet a tagállamok 
valamely hitelintézetére vagy egyéb, 
rendszerszintű jelentőséggel bíró 
intézményére.

Or. en

Indokolás

A korábbi módosításokkal való összhang biztosítása.

Módosítás 1243
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A székhely szerinti tagállam biztosítja, 
hogy a felügyeletek közötti 

2. A székhely szerinti tagállam biztosítja, 
hogy a felügyeletek közötti 
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együttműködésről szóló 46. cikkben 
meghatározott eljárás keretében 
valamennyi, a 24. cikk értelmében kapott 
adatot az általa felügyelt összes ABAK 
tekintetében összesített formában a többi 
illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja. 
Ezenkívül az említett mechanizmuson 
keresztül – valamint más, közvetlenül 
érintett tagállamok esetében kétoldalú 
jelleggel is – késedelem nélkül információt 
szolgáltat ha a felelőssége alá tartozó 
valamely ABAK potenciálisan jelentős 
partnerkockázatot jelenthet más tagállamok 
valamely hitelintézetére vagy egyéb, 
rendszerszintű jelentőséggel bíró 
intézményére.

együttműködésről szóló 46. cikkben 
meghatározott eljárás keretében 
valamennyi, a 24. cikk értelmében kapott 
adatot a többi illetékes hatóság 
rendelkezésére bocsátja. Ezenkívül az 
említett mechanizmuson keresztül –
valamint más, közvetlenül érintett 
tagállamok esetében kétoldalú jelleggel is –
késedelem nélkül információt szolgáltat ha 
a felelőssége alá tartozó valamely ABAK 
potenciálisan jelentős partnerkockázatot 
jelenthet más tagállamok valamely 
hitelintézetére vagy egyéb, rendszerszintű 
jelentőséggel bíró intézményére. Az e 
bekezdés alapján szolgáltatott 
információkat az ESMA-nak nyújtják be. 
Az ESMA ezen információkhoz egy külön 
adatbázist hoz létre és üzemeltet, amely 
valamennyi tagállam illetékes hatósága 
számára hozzáférhető.

Or. en

Indokolás

Minden rendelkezésre álló információt a CESR által létrehozott globális 
hitelnyilvántartásban kell tárolni. Ez eleget tesz annak a De Larosière jelentésben 
megfogalmazott kérésnek, hogy hozzák létre a tőkeáttételes kereskedési pozíciók globális 
nyilvántartását. A 2. szint szerinti jogszabályokban kell meghatározni azt, hogy az 
információkat milyen összesítésben nyújtsák be a CESR-hez.

Módosítás 1244
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A székhely szerinti tagállam biztosítja, 
hogy a felügyeletek közötti 
együttműködésről szóló 46. cikkben 
meghatározott eljárás keretében 
valamennyi, a 24. cikk értelmében kapott 
adatot az általa felügyelt összes ABAK 
tekintetében összesített formában a többi 

2. A székhely szerinti tagállam biztosítja, 
hogy a felügyeletek közötti 
együttműködésről szóló 46. cikkben 
meghatározott eljárás keretében 
valamennyi, a 24. cikk értelmében kapott 
adatot az általa felügyelt összes ABA és
ABAK tekintetében összesített formában a 
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illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja. 
Ezenkívül az említett mechanizmuson 
keresztül – valamint más, közvetlenül 
érintett tagállamok esetében kétoldalú 
jelleggel is – késedelem nélkül információt 
szolgáltat, ha a felelőssége alá tartozó 
valamely ABAK potenciálisan jelentős 
partnerkockázatot jelenthet más tagállamok 
valamely hitelintézetére vagy egyéb, 
rendszerszintű jelentőséggel bíró 
intézményére.

többi illetékes hatóság, valamint az ESRB 
és az ESMA rendelkezésére bocsátja. 
Ezenkívül az említett mechanizmuson 
keresztül – valamint más, közvetlenül 
érintett tagállamok esetében kétoldalú 
jelleggel is – késedelem nélkül információt 
szolgáltat, ha a felelőssége alá tartozó 
valamely ABA vagy ABAK potenciálisan 
jelentős partnerkockázatot jelenthet más 
tagállamok valamely hitelintézetére vagy 
egyéb, rendszerszintű jelentőséggel bíró 
intézményére.

Or. en

Módosítás 1245
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A székhely szerinti tagállam biztosítja, 
hogy a felügyeletek közötti 
együttműködésről szóló 46. cikkben 
meghatározott eljárás keretében 
valamennyi, a 24. cikk értelmében kapott 
adatot az általa felügyelt összes ABAK 
tekintetében összesített formában a többi 
illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja. 
Ezenkívül az említett mechanizmuson 
keresztül – valamint más, közvetlenül 
érintett tagállamok esetében kétoldalú 
jelleggel is – késedelem nélkül információt 
szolgáltat ha a felelőssége alá tartozó 
valamely ABAK potenciálisan jelentős 
partnerkockázatot jelenthet más tagállamok 
valamely hitelintézetére vagy egyéb, 
rendszerszintű jelentőséggel bíró 
intézményére.

2. A székhely szerinti tagállam biztosítja, 
hogy a felügyeletek közötti 
együttműködésről szóló 46. cikkben 
meghatározott eljárás keretében 
valamennyi, a 24. cikk értelmében kapott 
adatot az általa felügyelt összes ABA és
ABAK tekintetében összesített formában a 
többi illetékes hatóság, valamint az 
európai rendszerkockázati testület és az 
európai értékpapír-felügyeleti hatóság
rendelkezésére bocsátja. Ezenkívül az 
említett mechanizmuson keresztül –
valamint más, közvetlenül érintett 
tagállamok esetében kétoldalú jelleggel is –
késedelem nélkül információt szolgáltat, ha 
a felelőssége alá tartozó valamely ABA 
vagy ABAK potenciálisan jelentős 
partnerkockázatot jelenthet más tagállamok 
valamely hitelintézetére vagy egyéb, 
rendszerszintű jelentőséggel bíró 
intézményére.

Or. en
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Indokolás

E módosítás azt is magával vonja, hogy minél nagyobb az ABA, annál szigorúbbak a 
tőkeáttételre vonatkozó felső határértékek. A rendszerkockázatok elkerülése érdekében 
alapvető fontosságú a tőkeáttételre vonatkozó felső határérték.

Módosítás 1246
Sylvie Goulard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ESMA-val szemben a (2) bekezdés 
értelmében fennálló jelentéstételi 
kötelezettségeiken túl az ABAK székhelye 
szerint tagállam illetékes hatóságai:
a) haladéktalanul választ adnak az 
ESMA-tól érkező megkeresésekre, 
függetlenül attól, hogy ez a megkeresés az 
általuk felügyelt ABAK-okra, az ezen 
ABAK-ok által kezelt ABA-kra 
vonatkoznak, vagy pedig általános 
természetűek;
b) haladéktalanul átadják az ESMA-nak 
az azon kockázatok értékelésével 
kapcsolatos következtetéseiket, amelyeket 
egy ABAK-nak az általa kezelt ABA-val 
kapcsolatos tevékenységei vonhatnak 
maguk után, ideértve az ABAK székhelye 
szerint tagállam illetékes hatóságai által e 
tekintetben meghozni javasolt 
intézkedéseket is; és
c) minden olyan általuk előállított vagy 
birtokukban lévő információt átadnak az 
ESMA-nak, amelyet az ESMA céljai 
szempontjából fontosnak tartanak. 

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 1247
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A pénzügyi rendszer stabilitása és 
integritása érdekében a Bizottság 
végrehajtási intézkedéseket fogad el, 
amelyek korlátokat szabnak az ABAK 
által alkalmazható tőkeáttételnek. A 
korlátoknak többek között az ABA típusát, 
a befektetési stratégiát és a tőkeáttétel 
forrásait kell figyelembe venniük.

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

Módosítás 1248
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A pénzügyi rendszer stabilitása és 
integritása érdekében a Bizottság 
végrehajtási intézkedéseket fogad el, 

törölve
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amelyek korlátokat szabnak az ABAK 
által alkalmazható tőkeáttételnek. A 
korlátoknak többek között az ABA típusát, 
a befektetési stratégiát és a tőkeáttétel 
forrásait kell figyelembe venniük.
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

Módosítás 1249
Gay Mitchell

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A pénzügyi rendszer stabilitása és 
integritása érdekében a Bizottság 
végrehajtási intézkedéseket fogad el, 
amelyek korlátokat szabnak az ABAK 
által alkalmazható tőkeáttételnek. A 
korlátoknak többek között az ABA típusát, 
a befektetési stratégiát és a tőkeáttétel 
forrásait kell figyelembe venniük.

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
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Módosítás 1250
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A pénzügyi rendszer stabilitása és 
integritása érdekében a Bizottság 
végrehajtási intézkedéseket fogad el, 
amelyek korlátokat szabnak az ABAK 
által alkalmazható tőkeáttételnek. A 
korlátoknak többek között az ABA típusát, 
a befektetési stratégiát és a tőkeáttétel 
forrásait kell figyelembe venniük.

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

Mivel nem bizonyított, hogy az ABA-ban a tőkeáttétel rendszerszintű kockázatot jelent, a 
tőkeáttétel szigorú korlátozása pedig romboló hatású lehet piaci zavarok idején, és 
prociklikus hatásuk van, például a vezető alapkezelők piacra dobják pozícióikat a már 
visszaeső piacokon, e módosítás el kívánja törölni a tőkeáttételre vonatkozó előzetes 
korlátozásokat. Figyelembe kell venni a tőkeáttétel közös fogalommeghatározásának 
nehézségeit is, amely fogalom magában foglalja az alapul szolgáló eszközállomány 
kockázatosságát is.

Módosítás 1251
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A pénzügyi rendszer stabilitása és 
integritása érdekében a Bizottság 

törölve
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végrehajtási intézkedéseket fogad el, 
amelyek korlátokat szabnak az ABAK 
által alkalmazható tőkeáttételnek. A 
korlátoknak többek között az ABA típusát, 
a befektetési stratégiát és a tőkeáttétel 
forrásait kell figyelembe venniük.
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

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Módosítás 1252
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A pénzügyi rendszer stabilitása és 
integritása érdekében a Bizottság 
végrehajtási intézkedéseket fogad el, 
amelyek korlátokat szabnak az ABAK 
által alkalmazható tőkeáttételnek. A 
korlátoknak többek között az ABA típusát, 
a befektetési stratégiát és a tőkeáttétel

3. A pénzpiacok stabilitása és integritása 
céljából az ESMA a felügyelete során
végzett értékeléseket és elemzéseket 
figyelembe véve jogilag kötelező erejű 
technikai előírásokat dolgozhat ki és 
fogadhat el. E technikai előírások 
elsősorban az adott befektetési
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forrásait kell figyelembe venniük. stratégiában meghatározott körülmények 
között alkalmazott tőkeáttétel mértékét 
vagy természetét, illetve az AIF által 
végrehajtott befektetés súlyát, 
koncentrációját és korrelációját érintik 
egy adott piacon.  

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

Módosítás 1253
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A pénzügyi rendszer stabilitása és 
integritása érdekében a Bizottság
végrehajtási intézkedéseket fogad el, 
amelyek korlátokat szabnak az ABAK által 
alkalmazható tőkeáttételnek. A korlátoknak 
többek között az ABA típusát, a befektetési 
stratégiát és a tőkeáttétel forrásait kell 
figyelembe venniük.

3. A pénzügyi rendszer stabilitása és 
integritása érdekében az ESMA 
hatáskörrel rendelkezik arra, hogy 
korlátokat szabjon az ABA által 
alkalmazható tőkeáttételnek. A korlátoknak 
többek között az ABA típusát, a befektetési 
stratégiát és a tőkeáttétel forrásait kell 
figyelembe venniük. 

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

Or. en

Indokolás

Az ESMA eszközkészletében helyet kell kapnia annak a lehetőségnek, hogy korlátozza az ABA 
által alkalmazható tőkeáttételt.

Módosítás 1254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A pénzügyi rendszer stabilitása és 
integritása érdekében a Bizottság 
végrehajtási intézkedéseket fogad el, 
amelyek korlátokat szabnak az ABAK által 
alkalmazható tőkeáttételnek. A korlátoknak 
többek között az ABA típusát, a befektetési 
stratégiát és a tőkeáttétel forrásait kell 
figyelembe venniük.

3. A pénzügyi rendszer stabilitása és 
integritása, valamint a gazdaság hosszú 
távú fenntartható növekedésének 
előmozdítása érdekében a Bizottság a 49a., 
49b. és 49c. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el, amelyek korlátokat szabnak az 
ABAK által alkalmazható bruttó 
tőkeáttételnek. Ezek a korlátozások nem 
haladhatják meg az egyes ABA-k saját 
tőkéje értékének ötszörösét, kivéve az 
ABA-k sajátos kategóriáit, amelyekre 
magasabb szorzó is megengedett az üzleti 
modelljük alapján, olyan mértékben, 
amennyiben e szorzó nem növeli a 
rendszerszintű kockázatot, 
összeegyeztethető az ABA adott típusának 
kockázati profiljával, és az ABA adott 
típusa valószínűleg nem vált ki aránytalan 
hatást azon a piacon, ahol működnek. A 
korlátoknak többek között az ABA típusát, 
a befektetési stratégiát és a tőkeáttétel 
forrásait kell figyelembe venniük. A 
Bizottság azt is meghatározza, hogy a (2) 
bekezdés szerint továbbított információkat 
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milyen szinten kell összesíteni.

Or. en

Indokolás

Az irányelvben meg kell szabni a tőkeáttétel abszolút maximális szintjét. E határértékek 
túllépése akkor elfogadható, ha ez az ABA üzleti modellje miatt szükséges, és a 
többletkockázatokat tekintve elfogadható.

Módosítás 1255
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A pénzügyi rendszer stabilitása és 
integritása érdekében a Bizottság 
végrehajtási intézkedéseket fogad el, 
amelyek korlátokat szabnak az ABAK által 
alkalmazható tőkeáttételnek. A korlátoknak 
többek között az ABA típusát, a befektetési 
stratégiát és a tőkeáttétel forrásait kell 
figyelembe venniük.

3. A pénzügyi rendszer stabilitása és 
integritása érdekében a Bizottság –
figyelembe véve az ESRB véleményét – a 
49a., 49b. és 49c. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogad el, amelyek korlátokat szabnak az 
ABA és az ABAK által alkalmazható 
tőkeáttételnek. A korlátoknak többek 
között az ABA típusát, a befektetési 
stratégiát, méretét és a tőkeáttétel forrásait 
kell figyelembe venniük, miközben a 
maximális tőkeáttétel nem haladhatja meg 
a nettó tőke ötszörösét.

Or. en

Indokolás

E módosítás azt is magával vonja, hogy minél nagyobb az ABA, annál szigorúbbak a 
tőkeáttételre vonatkozó felső határértékek. A rendszerkockázatok elkerülése érdekében 
alapvető fontosságú a tőkeáttételre vonatkozó felső határérték.
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Módosítás 1256
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A pénzügyi rendszer stabilitása és 
integritása érdekében a Bizottság 
végrehajtási intézkedéseket fogad el, 
amelyek korlátokat szabnak az ABAK által 
alkalmazható tőkeáttételnek. A korlátoknak 
többek között az ABA típusát, a befektetési 
stratégiát és a tőkeáttétel forrásait kell 
figyelembe venniük.

3. A pénzügyi rendszer stabilitása és 
integritása érdekében a Bizottság Bizottság
– figyelembe véve az ESRB véleményét – a 
49a., 49b. és 49c. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogad el, amelyek korlátokat szabnak az 
ABA és az ABAK által alkalmazható 
tőkeáttételnek. A korlátoknak többek 
között az ABA típusát, a befektetési 
stratégiát, méretét és a tőkeáttétel forrásait 
kell figyelembe venniük, miközben a 
maximális tőkeáttétel nem haladhatja meg 
a nettó tőke ötszörösét.

Or. en

Indokolás

E módosítás azt is magával vonja, hogy minél nagyobb az ABA, annál szigorúbbak a 
tőkeáttételre vonatkozó felső határértékek. A rendszerkockázatok elkerülése érdekében 
alapvető fontosságú a tőkeáttételre vonatkozó felső határérték.

Módosítás 1257
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A pénzügyi rendszer stabilitása és 
integritása érdekében a Bizottság 
végrehajtási intézkedéseket fogad el, 
amelyek korlátokat szabnak az ABAK által 
alkalmazható tőkeáttételnek. A korlátoknak 
többek között az ABA típusát, a befektetési 
stratégiát és a tőkeáttétel forrásait kell 
figyelembe venniük.

3. A pénzügyi rendszer stabilitása és 
integritása érdekében a Bizottság az 
ESMA-val folytatott konzultációt követően 
a 49a., 49b. és 49c. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogad el, amelyek korlátokat szabnak az 
ABAK által alkalmazható tőkeáttételnek. A 
korlátoknak többek között az ABA típusát, 
a befektetési stratégiát és a tőkeáttétel 
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forrásait kell figyelembe venniük.

Or. en

Indokolás

A végrehajtási intézkedésekben, illetve azok Lisszaboni Szerződés szerinti utódaiban 
figyelembe kell venni az ESMA szakértelmét.

Módosítás 1258
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A pénzügyi rendszer stabilitása és 
integritása érdekében a Bizottság 
végrehajtási intézkedéseket fogad el, 
amelyek korlátokat szabnak az ABAK által 
alkalmazható tőkeáttételnek. A korlátoknak 
többek között az ABA típusát, a befektetési 
stratégiát és a tőkeáttétel forrásait kell 
figyelembe venniük.

3. A pénzügyi rendszer stabilitása és 
integritása érdekében a Bizottság a 49a., 
49b. és 49c. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogad el, amelyek korlátokat szabnak az 
ABAK által alkalmazható tőkeáttételnek.
A korlátoknak többek között az ABA 
típusát, a befektetési stratégiát és a 
tőkeáttétel forrásait kell figyelembe 
venniük.

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

Or. en

Indokolás

Ha ez a cikk megmarad, az új komitológiai eljárások szerint ez a megfelelő megfogalmazás.
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Módosítás 1259
Enikő Győri

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A Bizottság saját hatáskörében az 
ESRB tanácsa alapján meghatározhatja a 
nagymértékű tőkeáttételt alkalmazó ABA 
tevékenységéből adódó összesített 
rendszerkockázat határértékét.  Az 
összesített rendszerszintű kockázat 
mutatóját egy képletben kell rögzíteni, és 
azt folyamatosan ellenőrizni kell.

Or. en

Indokolás

Amennyiben az összesített rendszerszintű kockázat küszöbértékét a saját hatáskörben történő 
döntéshozataltól eltérő képlettel rögzítik, az elősegítené az összesített rendszerszintű kockázat 
alakulásának nyomon követését, és kellő időben felismeri az ABAK nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó stratégiáival kapcsolatos egyedi kockázatok felhalmozódását.

Módosítás 1260
Corien Wortmann-Kool

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az illetékes hatóságok értékelik azokat 
a kockázatokat, amelyek az ABAK által az 
általuk kezelt ABA tekintetében 
alkalmazott tőkeáttételből adódhatnak, és 
ha a pénzügyi rendszer stabilitásának és 
integritásának biztosítása érdekében 
szükségesnek tartják, az ABAK székhelye 
szerinti tagállam illetékes hatóságai 
korlátozhatják, hogy az ABAK milyen 
mértékű tőkeáttételt alkalmazhat. Az 
ABAK székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságai a 46. cikkel 
összhangban megfelelően tájékoztatják a 
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ABA székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságait, az ESMA-t és az ESRB-t az e 
tekintetben tett intézkedésekről. 

Or. en

Indokolás

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Módosítás 1261
Gay Mitchell

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az illetékes hatóságok értékelik azokat 
a rendszerszintű kockázatokat, amelyek az 
ABAK által az általa kezelt ABA 
tekintetében alkalmazott tőkeáttételből 
adódhatnak, és ha a pénzügyi rendszer 
stabilitásának és integritásának 
biztosítása érdekében szükségesnek 
tartják, az ABAK székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságai 
korlátozhatják, hogy az ABAK milyen 
mértékű tőkeáttételt alkalmazhat az általa 
kezelt ABA tekintetében. Az ABAK 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságai megfelelően tájékoztatják a 
CESR-t és az ABA székhelye szerint 
tagállam illetékes hatóságait az e 
tekintetben tett intézkedésekről.
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Or. en

Módosítás 1262
Syed Kamall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az illetékes hatóság értékeli azokat a 
rendszerszintű kockázatokat, amelyek az 
ABAK által az általa kezelt ABA 
tekintetében alkalmazott tőkeáttételből 
adódhatnak, és ha a pénzügyi rendszer 
stabilitásának és integritásának 
biztosítása érdekében szükségesnek
tartják, az ABAK székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságai 
korlátozhatják, hogy az ABAK milyen 
mértékű tőkeáttételt alkalmazhat az általa 
kezelt ABA tekintetében. Az ABAK 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságai megfelelően tájékoztatják a
CESR-t és az ABA székhelye szerint 
tagállam illetékes hatóságait az e 
tekintetben tett intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 1263
Sari Essayah

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az illetékes hatóság értékeli azokat a 
rendszerszintű kockázatokat, amelyek az 
ABAK által az általa kezelt ABA 
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tekintetében alkalmazott tőkeáttételből 
adódhatnak, és ha a pénzügyi rendszer 
stabilitásának és integritásának 
biztosítása érdekében szükségesnek 
tartják, az ABAK székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságai 
korlátozhatják, hogy az ABAK milyen 
mértékű tőkeáttételt alkalmazhat az általa 
kezelt ABA tekintetében. Az ABAK 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságai megfelelően tájékoztatják a 
CESR-t és az ABA székhelye szerint 
tagállam illetékes hatóságait az e 
tekintetben tett intézkedésekről. 

Or. en

Módosítás 1264
Gay Mitchell

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el, amelyekben 
meghatározza az azokat a körülményeket 
tisztázó elveket, amikor az illetékes 
hatóságok alkalmazzák a (3a) bekezdés 
rendelkezéseit, figyelembe véve az ABA-k 
különböző stratégiát, a különböző piaci 
körülményeket, amelyek között az ABA-k 
működnek, valamint a rendelkezések 
alkalmazásából következő esetleges 
prociklikus hatásokat.

Or. en
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Módosítás 1265
Corien Wortmann-Kool

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el, amelyekben 
meghatározza az azokat a körülményeket 
tisztázó elveket, amikor az illetékes 
hatóságoknak alkalmazniuk kell a (3a) 
bekezdés rendelkezéseit, figyelembe véve 
az ABA-k különböző stratégiát, a 
különböző piaci körülményeket, amelyek 
között az ABA-k működnek, valamint a 
rendelkezések alkalmazásából következő 
esetleges prociklikus hatásokat.

Or. en

Indokolás

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.
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Módosítás 1266
Syed Kamall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el, amelyekben 
meghatározza az azokat a körülményeket 
tisztázó elveket, amikor az illetékes 
hatóságoknak alkalmazniuk kell a (3a) 
bekezdés rendelkezéseit, figyelembe véve 
az ABA-k különböző stratégiát, a 
különböző piaci körülményeket, amelyek 
között az ABA-k működnek, valamint a 
rendelkezések alkalmazásából következő 
esetleges prociklikus hatásokat.

Or. en

Módosítás 1267
Sari Essayah

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el, amelyekben 
meghatározza az azokat a körülményeket 
tisztázó elveket, amikor az illetékes 
hatóságoknak alkalmazniuk kell a (3a) 
bekezdés rendelkezéseit, figyelembe véve 
az ABA-k különböző stratégiát, a 
különböző piaci körülményeket, amelyek 
között az ABA-k működnek, valamint a 
rendelkezések alkalmazásából következő 
esetleges prociklikus hatásokat.

Or. en
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Módosítás 1268
Sari Essayah

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3c. A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el a 3. cikk l) 
pontjában meghatározott tőkeáttételi 
módszerek pontosítása céljából, és a 21. 
cikk (4) bekezdésének alkalmazásában 
annak meghatározására, hogy mikor 
minősül a tőkeáttétel rendszerszempontból 
jelentős mértékben alkalmazottnak, 
valamint hogy miként kell a tőkeáttételt 
kiszámítani.

Or. en

Módosítás 1269
Corien Wortmann-Kool

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3c. E cikk egységes alkalmazása céljából 
az ESMA kidolgozhatja a technikai 
előírások tervezetét a (3a) bekezdésben 
foglalt rendelkezések alkalmazási 
feltételeinek meghatározása céljából, 
figyelembe véve a Bizottság által e 
bekezdéssel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat.
A Bizottság a …/…/EK rendelet [ESMA] 
7. cikkében meghatározott eljárással 
összhangban elfogadhatja az első 
albekezdésben említett technikai előírások 
tervezetét.
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Or. en

Indokolás

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Módosítás 1270
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Kivételes körülmények között és 
amennyiben ez a pénzügyi rendszer 
stabilitása és integritása érdekében 
szükséges, a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságai további korlátokat 
határozhatnak meg az ABAK által 
alkalmazható tőkeáttétel szintjére. A 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai által hozott intézkedés 
ideiglenes jellegű és megfelel a Bizottság 
által a (3) bekezdésnek megfelelően 
elfogadott rendelkezéseknek.

törölve

Or. en
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Módosítás 1271
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Kivételes körülmények között és 
amennyiben ez a pénzügyi rendszer 
stabilitása és integritása érdekében 
szükséges, a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságai további korlátokat 
határozhatnak meg az ABAK által 
alkalmazható tőkeáttétel szintjére. A 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai által hozott intézkedés 
ideiglenes jellegű és megfelel a Bizottság 
által a (3) bekezdésnek megfelelően 
elfogadott rendelkezéseknek.

törölve

Or. en

Indokolás

Nem helyénvaló, és gyakorlati szempontból is kivitelezhetetlen meghatározott korlátozásokat 
vagy határértéket rögzíteni a tőkeáttételre. Nagyon nehéz meghatározni a tőkeáttételt, a 
tőkeáttétel alkalmazása pedig gyakran a befektetett eszközosztály típusától és/vagy az adott 
ABA által alkalmazott stratégiától függ. 

Módosítás 1272
Gay Mitchell

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Kivételes körülmények között és 
amennyiben ez a pénzügyi rendszer 
stabilitása és integritása érdekében 
szükséges, a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságai további korlátokat 
határozhatnak meg az ABAK által 
alkalmazható tőkeáttétel szintjére. A 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai által hozott intézkedés 

törölve
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ideiglenes jellegű és megfelel a Bizottság 
által a (3) bekezdésnek megfelelően 
elfogadott rendelkezéseknek.

Or. en

Módosítás 1273
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Kivételes körülmények között és 
amennyiben ez a pénzügyi rendszer 
stabilitása és integritása érdekében 
szükséges, a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságai további korlátokat 
határozhatnak meg az ABAK által 
alkalmazható tőkeáttétel szintjére. A 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai által hozott intézkedés 
ideiglenes jellegű és megfelel a Bizottság 
által a (3) bekezdésnek megfelelően 
elfogadott rendelkezéseknek.

törölve

Or. en

Indokolás

Nem helyénvaló, és gyakorlati szempontból is kivitelezhetetlen meghatározott korlátozásokat 
vagy határértéket rögzíteni a tőkeáttételre. Nagyon nehéz meghatározni a tőkeáttételt, a 
tőkeáttétel alkalmazása pedig gyakran a befektetett eszközosztály típusától és/vagy az adott 
ABA által alkalmazott stratégiától függ. 
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Módosítás 1274
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Kivételes körülmények között és 
amennyiben ez a pénzügyi rendszer 
stabilitása és integritása érdekében 
szükséges, a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságai további korlátokat 
határozhatnak meg az ABAK által 
alkalmazható tőkeáttétel szintjére. A 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai által hozott intézkedés 
ideiglenes jellegű és megfelel a Bizottság 
által a (3) bekezdésnek megfelelően 
elfogadott rendelkezéseknek.

törölve

Or. en

Indokolás

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Módosítás 1275
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Kivételes körülmények között és 4. Az ezen irányelv értelmében a számára 
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amennyiben ez a pénzügyi rendszer 
stabilitása és integritása érdekében 
szükséges, a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságai további korlátokat 
határozhatnak meg az ABAK által 
alkalmazható tőkeáttétel szintjére. A 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai által hozott intézkedés 
ideiglenes jellegű és megfelel a Bizottság 
által a (3) bekezdésnek megfelelően 
elfogadott rendelkezéseknek.

rendszeresen vagy eseti alapon, illetve 
felkérésre vagy egyéb módon nyújtott 
információk alapján, a pénzpiacok 
stabilitása és integritása érdekében az 
ESMA:

a) felügyeli és értékeli az ABAK-nak az 
általa kezelt ABA-val kapcsolatos 
tevékenységeiből adódó kockázatokat. 
Értékelése céljából az ESMA kapcsolatba 
lép az ESRB-vel és az ABAK székhelye 
szerint tagállam illetékes hatóságaival;
b) ha szükségesnek tekinti, vagy 
közvetlenül, vagy pedig az ABAK 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságain keresztül az általa fontosnak 
tartott kiegészítő információkat bekéri az 
érintett ABAK-tól;
c)  saját kezdeményezésére, és/vagy ha az 
ABAK székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságai nem teszik meg a 
megfelelő intézkedéseket, egyedi 
határozatokat fogadhat el, amelyben 
felkéri az ABAK székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságait, hogy tegyék 
meg a szükséges intézkedéseket azoknak a 
kockázatoknak a kezelésére, amelyek 
veszélyeztethetik a pénzpiacok integritását 
vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy 
egy részének stabilitását, mégpedig annak 
biztosításával, hogy megfelelő felkéréseket 
tesznek vagy korlátozásokat vezetnek be 
egy vagy több ABAK tevékenységeivel 
kapcsolatban az általuk kezelt ABA 
tekintetében; e felkérések vagy 
korlátozások közé tartoznak az ABAK 
által alkalmazható tőkeáttételre vonatkozó 
korlátozások, különösen annak 
nagyságrendje vagy természete 
tekintetében, figyelembe véve többek 
között az ABA típusát, stratégiáját, 
tőkeáttétele forrását és a befektetései 



AM\807997HU.doc 63/176 PE439.134v03-00

HU

koncentrációját, az ABA működésének 
piaci feltételeit és e korlátozások 
végrehajtásából következő lehetséges 
prociklikus hatásokat; e felkérések vagy 
korlátozások közé tartoznak még az ABA 
befektetési politikájának módosításai, 
amelyekkel kapcsolatban az ESMA 
tájékoztatja az ESRB-t az általa hozott 
egyedi határozatokról;amennyiben az 
ABAK székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságai nem tesznek eleget az 
ESMA ilyen egyedi határozatának az 
abban megállapított időtartamon belül, az 
ESMA az érintett egy vagy több ABAK-
hoz intézett egyedi határozatot fogadhat 
el, amelyben megköveteli ez utóbbitól, 
hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
(ideértve valamely gyakorlat 
megszüntetését is) az ESMA egyedi 
határozatának teljesítése érdekében; az 
ESMA közvetlenül az ABAK-hoz intézett 
egyedi határozatai elsőbbséget élveznek a 
az ABAK székhelye szerint tagállam 
illetékes hatóságai által ugyanebben az 
ügyben hozott korábbi határozatokkal 
szemben; az ABAK székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságai által azon 
tényekkel kapcsolatban hozott 
intézkedéseknek, amelyekre az ESMA 
által az ABAK székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságaihoz vagy az ABAK-hoz 
intézett egyedi határozat vonatkozik, 
összeegyeztethetőnek kell lenniük ezzel az 
egyedi határozattal.

Or. en

Indokolás

A rendszerszintű kockázatok hatékony felügyelete és nyomon követése érdekében olyan 
mechanizmusra van szükség, amelynek keretében pontosítják és hatékonyan megszervezik a 
tagállamok és az európai hatóságok közötti információcserét; az ESMA-t hatáskörökkel 
ruháznák fel, amelyek lehetővé tennék számára, hogy megkapja a fontos információkat, 
rendszeresen vagy eseti alapon beavatkozzon a nemzeti hatóságokkal vagy az alapkezelőkkel 
szemben, kötelező jogi erejű technikai előírásokat fogadjon el a pénzpiacok integritásával és 
stabilitásával kapcsolatos kockázatok azonosítása és kezelése céljából, ideértve a túlzott 
tőkeáttételből adódó rendszerszintű kockázatokat is.
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Módosítás 1276
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Kivételes körülmények között és 
amennyiben ez a pénzügyi rendszer 
stabilitása és integritása érdekében 
szükséges, a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságai további korlátokat 
határozhatnak meg az ABAK által 
alkalmazható tőkeáttétel szintjére. A 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai által hozott intézkedés ideiglenes 
jellegű és megfelel a Bizottság által a (3) 
bekezdésnek megfelelően elfogadott 
rendelkezéseknek.

4. Kivételes körülmények között és 
amennyiben ezt a pénzügyi rendszer 
stabilitása és integritása érdekében az 
ESRB szükségesnek tekinti, a székhely 
szerinti tagállam illetékes hatóságai 
további korlátokat határozhatnak meg az 
ABAK által alkalmazható tőkeáttétel 
szintjére. A székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságai által az ESMA 
iránymutatásaival és az ESRB 
ajánlásaival összhangban hozott 
intézkedés ideiglenes jellegű és megfelel a 
Bizottság által a (3) bekezdésnek 
megfelelően elfogadott rendelkezéseknek.

Or. en

Indokolás

Az ESRB feladata azoknak a rendkívüli körülményeknek az észlelése, amelyek kockázatot 
jelentenek a pénzügyi rendszer stabilitására és integritására. A székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságai által e kockázat mérséklése érdekében hozott intézkedéseknek összhangban 
kell lenniük az ESMA iránymutatásaival és az ESRB ajánlásaival, hogy biztosítsák az egyenlő 
versenyfeltételeket és ezen irányelv következetes végrehajtását.

Módosítás 1277
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Kivételes körülmények között és 
amennyiben ez a pénzügyi rendszer 
stabilitása és integritása érdekében 
szükséges, a székhely szerinti tagállam 

4. Kivételes körülmények között és 
amennyiben ez a pénzügyi rendszer 
stabilitása és integritása, valamint a 
gazdaság hosszú távon fenntartható 
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illetékes hatóságai további korlátokat 
határozhatnak meg az ABAK által 
alkalmazható tőkeáttétel szintjére. A 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai által hozott intézkedés ideiglenes 
jellegű és megfelel a Bizottság által a (3) 
bekezdésnek megfelelően elfogadott 
rendelkezéseknek.

növekedésének védelme érdekében 
szükséges, a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságai és a Bizottság további 
korlátokat határozhatnak meg az ABAK 
által alkalmazható tőkeáttétel szintjére. A 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai által hozott intézkedés ideiglenes 
jellegű és megfelel a Bizottság által a (3) 
bekezdésnek megfelelően elfogadott 
rendelkezéseknek.

Or. en

Indokolás

A tőkeáttételre vonatkozó ideiglenes korlátozásokról a székhely szerint tagállam illetékes 
hatóságának vagy a Bizottságnak kell döntenie.

Módosítás 1278
Wolf Klinz, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Kivételes körülmények között és 
amennyiben ez a pénzügyi rendszer 
stabilitása és integritása érdekében 
szükséges, a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságai további korlátokat 
határozhatnak meg az ABAK által 
alkalmazható tőkeáttétel szintjére. A 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai által hozott intézkedés 
ideiglenes jellegű és megfelel a Bizottság 
által a (3) bekezdésnek megfelelően 
elfogadott rendelkezéseknek.

4. Kivételes körülmények között és 
amennyiben ez a pénzügyi rendszer 
stabilitása és integritása érdekében 
szükséges, az ABAK székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságai korlátokat 
határozhatnak meg az ABAK által 
alkalmazható tőkeáttétel szintjére. Az ABA 
székhelye szerint tagállamot, az ESMA-t, 
az ESRB-t és a Bizottságot tájékoztatják 
ezekről az intézkedésekről.

Or. en
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Módosítás 1279
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Kivételes körülmények között és 
amennyiben ez a pénzügyi rendszer 
stabilitása és integritása érdekében 
szükséges, a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságai további korlátokat 
határozhatnak meg az ABAK által 
alkalmazható tőkeáttétel szintjére. A 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai által hozott intézkedés ideiglenes 
jellegű és megfelel a Bizottság által a (3) 
bekezdésnek megfelelően elfogadott 
rendelkezéseknek.

4. Kivételes körülmények között és 
amennyiben ez a pénzügyi rendszer 
stabilitása és integritása érdekében 
szükséges, a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságai további korlátokat 
határozhatnak meg az ABA által 
alkalmazható tőkeáttétel szintjére. A 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai által hozott intézkedés ideiglenes 
jellegű. Az ESMA-t tájékoztatják a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai által bevezetett ilyen 
korlátozásokról.

Or. en

Indokolás

A következetes közösségi szintű intézkedések érdekében tájékoztatni kell az ESMA-t.

Módosítás 1280
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Kivételes körülmények között és 
amennyiben ez a pénzügyi rendszer 
stabilitása és integritása érdekében 
szükséges, a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságai további korlátokat 
határozhatnak meg az ABAK által 
alkalmazható tőkeáttétel szintjére. A 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai által hozott intézkedés ideiglenes 
jellegű és megfelel a Bizottság által a (3) 
bekezdésnek megfelelően elfogadott 

4. Kivételes körülmények között és 
amennyiben ez a pénzügyi rendszer 
stabilitása és integritása érdekében 
szükséges, a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságai további korlátokat 
határozhatnak meg az ABAK és az ABA
által alkalmazható tőkeáttétel szintjére. A 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai által hozott intézkedés ideiglenes 
jellegű és megfelel a Bizottság által a (3) 
bekezdésnek megfelelően elfogadott 
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rendelkezéseknek. rendelkezéseknek.

Or. en

Indokolás

 Az ABA-kra az irányelv 19–30. cikkét kell alkalmazni.

Módosítás 1281
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Kivételes körülmények között és 
amennyiben ez a pénzügyi rendszer 
stabilitása és integritása érdekében 
szükséges, a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságai további korlátokat 
határozhatnak meg az ABAK által 
alkalmazható tőkeáttétel szintjére. A 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai által hozott intézkedés ideiglenes 
jellegű és megfelel a Bizottság által a (3) 
bekezdésnek megfelelően elfogadott 
rendelkezéseknek.

4. Kivételes körülmények között és 
amennyiben ez a pénzügyi rendszer 
stabilitása és integritása érdekében 
szükséges, a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságai további korlátokat 
határozhatnak meg az ABAK és az ABA
által alkalmazható tőkeáttétel szintjére. A 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai által hozott intézkedés ideiglenes 
jellegű és megfelel a Bizottság által a (3) 
bekezdésnek megfelelően elfogadott 
rendelkezéseknek.

Or. en

Indokolás

 Az ABA-kra az irányelv 19–30. cikkét kell alkalmazni.

Módosítás 1282
Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A Bizottság referenciaértékeket fogad 
el az olyan céltársaságok hosszú távú 
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fizetőképességére, amelyekre vonatkozóan 
az ABA hitelfedezettel történő felvásárlási 
műveleteket végzett. A referenciaértékek 
négy mutató kombinációját tartalmazza, 
amelyek a következőkből állnak:
a) az adósságszolgálat fedezete (a cash 
flow és a teljes adósságszolgálat aránya);
b) teljes tőkeáttétel, „1 dinamikus 
tőkeáttételi mutató” (a kamatfizetés, 
adózás és értékcsökkenés előtti 
konszolidált eredmény és a nettó kifizetett 
kamat aránya);
c) 2. dinamikus tőkeáttételi mutató (a 
nettó adósság és a szabad cash-flow 
aránya); és
d) saját tőke aránya (a saját tőke és a 
teljes tőke aránya).
A céltársaságoknak meg kell felelniük 
mind a négy mutatónak, és rendszeres 
fizetőképességi teszteket kell végezniük. 
Évente egy osztalékkifizetés lehet, és az 
nem haladhatja meg a bevételeket. 
Negatív fizetőképesség esetében nem 
kerülhet sor osztalékkifizetésre.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés a tőkebefektetési alapok által átvett, tőzsdén jegyzett vagy nem jegyzett 
társaságok hitelfedezettel történő felvásárlásának (LBO) legrosszabb forgatókönyveivel 
foglalkozik. A négy mutató kombinációja a céltársaságok tőkéjét, különösen a kkv-két hivatott 
védeni attól, hogy fenntarthatatlan adósságteher és vagyonkimazsolázás sújtsa őket. A 
fizetőképességi vizsgálatok és az osztalékkifizetés együttesen az ABA tőkeáttétellel 
finanszírozott céltársaságainak fizetőképessége fenntartásához szükséges, különös tekintettel 
a nemzetközi számviteli standardokra.
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Módosítás 1283
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A Bizottság referenciaértékeket fogad 
el az olyan céltársaságok hosszú távú 
fizetőképességére, amelyekre vonatkozóan 
az ABA hitelfedezettel történő felvásárlási 
műveleteket végzett. A referenciaértékek 
négy mutató kombinációját tartalmazza, 
amelyek a következőkből állnak:
a) az adósságszolgálat fedezete (a cash 
flow és a teljes adósságszolgálat aránya);
b) teljes tőkeáttétel, „1 dinamikus 
tőkeáttételi mutató” (a kamatfizetés, 
adózás és értékcsökkenés előtti 
konszolidált eredmény és a nettó kifizetett 
kamat aránya);
c) 2. dinamikus tőkeáttételi mutató (a 
nettó adósság és a szabad cash-flow 
aránya);
d) saját tőke aránya (a saját tőke és a 
teljes tőke aránya).
A céltársaságoknak meg kell felelniük 
mind a négy mutatónak, és rendszeres 
fizetőképességi teszteket kell végezniük. 
Évente egy osztalékkifizetés lehet, és az 
nem haladhatja meg a bevételeket. 
Negatív fizetőképesség esetében nem 
kerülhet sor osztalékkifizetésre.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés a tőkebefektetési alapok által átvett, tőzsdén jegyzett vagy nem jegyzett 
társaságok hitelfedezettel történő felvásárlásának (LBO) legrosszabb forgatókönyveivel 
foglalkozik. A négy mutató kombinációja a céltársaságok tőkéjét, különösen a kkv-két hivatott 
védeni attól, hogy fenntarthatatlan adósságteher és vagyonkimazsolázás sújtsa őket. A 
fizetőképességi vizsgálatok és az osztalékkifizetés együttesen az ABA tőkeáttétellel 
finanszírozott céltársaságainak fizetőképessége fenntartásához szükséges, különös tekintettel 
a nemzetközi számviteli standardokra.
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Módosítás 1284
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
V fejezet – 2 szakasz - cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TÁRSASÁGOKBAN ELLENŐRZŐ
BEFOLYÁST SZERZŐ ABA-KAT 
KEZELŐ ABAK-OK
KÖTELEZETTSÉGEI

A TÁRSASÁGOKBAN BEFOLYÁST 
SZERZŐ ABA-K KÖTELEZETTSÉGEI

Or. en

Indokolás

A kötelezettségek az ABA-kra és nem az ABAK-ra vonatkoznak.

Módosítás 1285
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
V fejezet – 2 szakasz - cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TÁRSASÁGOKBAN ELLENŐRZŐ 
BEFOLYÁST SZERZŐ ABA-KAT 
KEZELŐ ABAK-OK 
KÖTELEZETTSÉGEI

A TÁRSASÁGOKBAN JELENTŐS 
ÉRDEKELTSÉGET VAGY 
ELLENŐRZŐ BEFOLYÁST SZERZŐ 
ABA-KAT KEZELŐ ABAK-OK 
KÖTELEZETTSÉGEI

Or. en
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Módosítás 1286
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26. cikk törölve
Hatály
1. E szakasz a következőkre 
alkalmazandó:
a) egy vagy több olyan ABA-t kezelő 
ABAK, amely egyedül vagy összesítve 
megszerzi egy Közösségen belül 
székhellyel rendelkező kibocsátó vagy 
adott esetben tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati jogának 30%-át vagy 
annál nagyobb részét;
b) egy vagy több másik ABAK-kal olyan 
értelmű megállapodást kötő ABAK, amely 
lehetővé teszi az ezen ABAK-ok által 
kezelt ABA-k számára a kibocsátó, vagy 
adott esetben a tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati joga 30%-ának vagy 
annál nagyobb részének megszerzését.
2. E szakasz nem alkalmazandó, 
amennyiben az érintett kibocsátó vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaság 250 főnél 
kevesebbet foglalkoztat, éves árbevétele 
nem haladja meg az 50 millió EUR-t 
és/vagy mérlegfőösszege a 43 millió EUR-
t.

Or. en

Indokolás

A 26–30. cikk rendelkezéseit következetesen alkalmazni kell mindazokra, akik adott nagyságú 
részesedést szereznek, és nem csupán az ABAK-ra és a vállalkozásokra, amelyekbe 
befektetnek. Minden olyan megfontolás, amely az átláthatósággal kapcsolatban merül fel, 
illetve a munkavállalóknak vagy résztulajdonosoknak a vállalkozással kapcsolatos érdekei 
ugyanúgy érvényesek az uniós társaság felett ellenőrzést gyakorlók minden típusának 
tevékenységeire, és nem csupán az ABAK-ot érintő helyzetekre.  A tájékoztatási 
kötelezettségeket egy általános társasági jogi irányelv keretében kellene következetesen 
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érvényesíteni, nem pedig úgy, hogy hátrányos helyzetbe hozzák az ABAK-ot és azokat a 
társaságokat, amelyekbe azok befektetnek.

Módosítás 1287
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26. cikk törölve
Hatály
1. E szakasz a következőkre 
alkalmazandó:
a) egy vagy több olyan ABA-t kezelő 
ABAK, amely egyedül vagy összesítve 
megszerzi egy Közösségen belül 
székhellyel rendelkező kibocsátó vagy 
adott esetben tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati jogának 30%-át vagy 
annál nagyobb részét;
b) egy vagy több másik ABAK-kal olyan 
értelmű megállapodást kötő ABAK, amely 
lehetővé teszi az ezen ABAK-ok által 
kezelt ABA-k számára a kibocsátó, vagy 
adott esetben a tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati joga 30%-ának vagy 
annál nagyobb részének megszerzését.
2. E szakasz nem alkalmazandó, 
amennyiben az érintett kibocsátó vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaság 250 főnél 
kevesebbet foglalkoztat, éves árbevétele 
nem haladja meg az 50 millió EUR-t 
és/vagy mérlegfőösszege a 43 millió EUR-
t.

Or. en

Indokolás

The provisions of Articles 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
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and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Módosítás 1288
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – cím és 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hatály Tőzsdén nem jegyzett társaságok 
hitelfedezettel történő felvásárlásának 
prudenciális felügyelete

1. E szakasz a következőkre 
alkalmazandó:

1. A tagállamok biztosítják, hogy az egy 
vagy több olyan ABA-t kezelő ABAK, 
amelyek egyedül vagy összesítve 
ellenőrzést szereznek egy tőzsdén nem 
jegyzett társaság felett, tájékoztatást 
adjanak a céltársaság felvásárlás előtti 
vagy utáni közvetlen vagy közvetett 
adósságairól.

a) egy vagy több olyan ABA-t kezelő 
ABAK, amely egyedül vagy összesítve 
megszerzi egy Közösségen belül 
székhellyel rendelkező kibocsátó vagy 
adott esetben tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati jogának 30%-át vagy 
annál nagyobb részét;
b) egy vagy több másik ABAK-kal olyan 
értelmű megállapodást kötő ABAK, amely 
lehetővé teszi az ezen ABAK-ok által 
kezelt ABA-k számára a kibocsátó, vagy 
adott esetben a tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati joga 30%-ának vagy 
annál nagyobb részének megszerzését.

Or. en

Indokolás

A javaslat 26–30. cikkében a magántőkealapok kezelőire bevezetett tájékoztatási 
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kötelezettségek nem relevánsak és nem alkalmasak a kockázatok rendszerszintű felügyeletére. 
Valójában olyan tájékoztatási kötelezettségeket érintenek, amelyekkel más uniós irányelvek 
már foglalkoznak, illetve amelyek aligha alkalmazhatók (például az a kötelezettség, hogy 
közzé kell tenni a tőzsdén nem jegyzett társasággal kapcsolatos fejlesztési tervet, ami súlyos 
aggályokat vet fel az információk bizalmasságával és/vagy a gazdasági hírszerzéssel 
kapcsolatban). Ráadásul e követelmények nem alkalmazandók valamennyi piaci szereplőre, 
akiknek tevékenységei rendszerszintű kockázatot hordoznak.

Módosítás 1289
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. E szakasz a következőkre alkalmazandó: 1. Ez a szakasz azokra az ABA-kra 
alkalmazandó, amelyek egyedül egy vagy 
több ABA-val megállapodva, az IFRS-
standardokban meghatározott jelentős 
vagy ellenőrző befolyást szerez az 
Unióban székhellyel rendelkező tőzsdén 
nem jegyzett társaság kibocsátójában.

a) egy vagy több olyan ABA-t kezelő 
ABAK, amely egyedül vagy összesítve 
megszerzi egy Közösségen belül
székhellyel rendelkező kibocsátó vagy 
adott esetben tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati jogának 30%-át vagy 
annál nagyobb részét;
b) egy vagy több másik ABAK-kal olyan 
értelmű megállapodást kötő ABAK, amely 
lehetővé teszi az ezen ABAK-ok által 
kezelt ABA-k számára a kibocsátó, vagy 
adott esetben a tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati joga 30%-ának vagy 
annál nagyobb részének megszerzését.

Or. en

Indokolás

A követelményeknek az ABA által a társaságban szerzett befolyáshoz mérten arányosnak kell 
lenniük.
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Módosítás 1290
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy vagy több olyan ABA-t kezelő 
ABAK, amely egyedül vagy összesítve 
megszerzi egy Közösségen belül 
székhellyel rendelkező kibocsátó vagy 
adott esetben tőzsdén nem jegyzett társaság 
szavazati jogának 30%-át vagy annál 
nagyobb részét;

a) egy vagy több olyan ABA-t kezelő 
ABAK, amely egyedül vagy összesítve 
megszerzi egy Unión belül székhellyel 
rendelkező kibocsátó vagy adott esetben 
tőzsdén nem jegyzett társaság szavazati 
jogának 10, 20, 30 és 50%-át vagy annál 
nagyobb részét;

Or. en

Indokolás

Private equity has so far disclosed very little information, mostly unverifiable and not 
provided on a consistent basis. As this type of ownership leads to significant changes in the 
management style of companies, it is of the utmost importance to have a complete and 
consistent picture of companies under leverage buy-outs. This information is important for 
investors, supervisors, employees and the public. There should be no exemption from 
information requirements, be it on the basis of the fund size or the managed company size. 
The impact of private equity  investment may be felt even when a small interest is purchased, 
such as 10%. The impact then increases with the significance of the stake.

Módosítás 1291
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy vagy több olyan ABA-t kezelő 
ABAK, amely egyedül vagy összesítve 
megszerzi egy Közösségen belül 
székhellyel rendelkező kibocsátó vagy 
adott esetben tőzsdén nem jegyzett társaság 
szavazati jogának 30%-át vagy annál 
nagyobb részét;

a) ABA, amely egyedül vagy összesítve 
megszerzi egy Unión belül székhellyel 
rendelkező kibocsátó vagy adott esetben 
tőzsdén nem jegyzett társaság szavazati 
jogának 25%-át vagy annál nagyobb 
részét, valamint az egy vagy több ilyen 
ABA-t kezelő ABAK;

Or. en
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Indokolás

A hitelfedezettel történő felvásárlások (LBO) következményei gyakran súlyosan érintik a 
társaságokat és a munkavállalókat. A tőkebefektetési alapok szabályozására vonatkozó 
küszöbértéket ezért a hitelfedezeti biztosítéknak megfelelő szintre kell csökkenteni; a szavazati 
jogok 25%-a tekinthető a befolyásoló részesedés küszöbértékének. Sok tagállamban a 
tőkebefektetési alapok különösen a foglalkoztatásintenzív kkv-kat célozzák meg, amelyekre 
nem terjednek ki a (2) bekezdésben említett küszöbértékek.

Módosítás 1292
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy vagy több olyan ABA-t kezelő 
ABAK, amely egyedül vagy összesítve 
megszerzi egy Közösségen belül 
székhellyel rendelkező kibocsátó vagy 
adott esetben tőzsdén nem jegyzett társaság 
szavazati jogának 30%-át vagy annál 
nagyobb részét;

a) ABA, amely egyedül vagy összesítve 
megszerzi egy Unión belül székhellyel 
rendelkező kibocsátó vagy adott esetben 
tőzsdén nem jegyzett társaság szavazati 
jogának 25%-át vagy annál nagyobb 
részét, valamint az egy vagy több ilyen 
ABA-t kezelő ABAK;

Or. en

Indokolás

A hitelfedezettel történő felvásárlások (LBO) következményei gyakran súlyosan érintik a 
társaságokat és a munkavállalókat. A tőkebefektetési alapok szabályozására vonatkozó 
küszöbértéket ezért a hitelfedezeti biztosítéknak megfelelő szintre kell csökkenteni; a szavazati 
jogok 25%-a tekinthető a befolyásoló részesedés küszöbértékének. Sok tagállamban a 
tőkebefektetési alapok különösen a foglalkoztatásintenzív kkv-kat célozzák meg, amelyekre 
nem terjednek ki a (2) bekezdésben említett küszöbértékek.
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Módosítás 1293
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. E szakasz a következőkre alkalmazandó: 1.This section shall apply to the following:
a) egy vagy több olyan ABA-t kezelő 
ABAK, amely egyedül vagy összesítve 
megszerzi egy Közösségen belül 
székhellyel rendelkező kibocsátó vagy 
adott esetben tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati jogának 30%-át vagy 
annál nagyobb részét;

a) egy vagy több olyan ABA-t kezelő 
ABAK, amely egyedül vagy összesítve 
ellenőrző befolyást szerez egy tőzsdén nem 
jegyzett társaságban.

b) egy vagy több másik ABAK-kal olyan 
értelmű megállapodást kötő ABAK, amely 
lehetővé teszi az ezen ABAK-ok által 
kezelt ABA-k számára a kibocsátó, vagy 
adott esetben a tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati joga 30%-ának vagy 
annál nagyobb részének megszerzését.

b) egy vagy több másik ABAK-kal olyan 
értelmű megállapodást kötő ABAK, amely 
lehetővé teszi az ezen ABAK-ok által 
kezelt ABA-k számára egy tőzsdén nem 
jegyzett társaságában ellenőrző befolyás
megszerzését.

E szakasz alkalmazásában az ellenőrző 
befolyás a tőzsdén nem jegyzett társaság 
szavazati jogainak 50%-át jelenti.

Or. en

Módosítás 1294
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. E szakasz a következőkre alkalmazandó: 1. E szakasz a következőkre alkalmazandó:
a) egy vagy több olyan ABA-t kezelő 
ABAK, amely egyedül vagy összesítve 
megszerzi egy Közösségen belül 
székhellyel rendelkező kibocsátó vagy 
adott esetben tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati jogának 30%-át vagy 

a) egy vagy több olyan ABA-t kezelő 
ABAK, amely egyedül vagy összesítve egy 
Unión belül székhellyel rendelkező 
tőzsdén nem jegyzett társaságban
ellenőrző befolyást szerez;
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annál nagyobb részét;
b) egy vagy több másik ABAK-kal olyan 
értelmű megállapodást kötő ABAK, amely 
lehetővé teszi az ezen ABAK-ok által 
kezelt ABA-k számára a kibocsátó, vagy 
adott esetben a tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati joga 30%-ának vagy 
annál nagyobb részének megszerzését.

b) egy vagy több másik ABAK-kal olyan 
értelmű megállapodást kötő ABAK, amely 
lehetővé teszi az ezen ABAK-ok által 
kezelt ABA-k számára a tőzsdén nem 
jegyzett társaságában ellenőrző befolyás 
megszerzését.

Or. en

Indokolás

Ezen irányelvnek nem a kibocsátókkal kell foglalkoznia, hiszen azokat a társasági jog 
megfelelően szabályozza. Az „ellenőrző befolyás” fogalmát összhangba kell hozni a társasági 
joggal. 

Módosítás 1295
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egy vagy több másik ABAK-kal olyan 
értelmű megállapodást kötő ABAK, amely 
lehetővé teszi az ezen ABAK-ok által 
kezelt ABA-k számára a kibocsátó, vagy 
adott esetben a tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati joga 30%-ának vagy 
annál nagyobb részének megszerzését.

b) egy vagy több másik ABAK-kal az ezen 
ABAK-ok által kezelt ABA-k általi 
felvásárlás vagy szavazati jog gyakorlás 
tekintetében egyeztetve eljáró ABAK, 
amennyiben ezen ABAK egy vagy több 
olyan ABA-t kezel, amely egyedül vagy 
összesítve megszerzi a kibocsátó, vagy 
adott esetben a tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati joga 10, 20, 30 és 50%-
át vagy annál nagyobb részét.

Or. en

Indokolás

A tőkebefektetési alapok eddig nagyon kevés információt tettek közzé, amelyek nagyrészt 
ellenőrizhetetlenek voltak, és nem következetesen nyújtották be őket. Mivel az ilyen típusú 
tulajdonszerzés jelentős változásokat okoz a társaság vezetési stílusában, rendkívül fontos, 
hogy teljes és következetes képet kapjunk a hitelfedezettel felvásárolt társaságokról. Ezek az 
információk fontosak a befektetők, felügyeleti hatóságok, munkavállalók és a nyilvánosság 
számára. A tájékoztatási követelmények alól nem lehet kivételt tenni, sem az alap mérete, sem 
pedig az irányított társaság mérete alapján.
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Módosítás 1296
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egy vagy több másik ABAK-kal olyan 
értelmű megállapodást kötő ABAK, amely 
lehetővé teszi az ezen ABAK-ok által 
kezelt ABA-k számára a kibocsátó, vagy 
adott esetben a tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati joga 30%-ának vagy 
annál nagyobb részének megszerzését.

b) egy vagy több másik ABAK-kal olyan 
értelmű megállapodást kötő ABAK, amely 
lehetővé teszi az ezen ABAK-ok által 
kezelt ABA-k számára a kibocsátó, vagy 
adott esetben a tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati joga 25%-ának vagy 
annál nagyobb részének megszerzését.

Or. en

Indokolás

A hitelfedezettel történő felvásárlások (LBO) következményei gyakran súlyosan érintik a 
társaságokat és a munkavállalókat. A tőkebefektetési alapok szabályozására vonatkozó 
küszöbértéket ezért a hitelfedezeti biztosítéknak megfelelő szintre kell csökkenteni; a szavazati 
jogok 25%-a tekinthető a befolyásoló részesedés küszöbértékének. Sok tagállamban a 
tőkebefektetési alapok különösen a foglalkoztatásintenzív kkv-kat célozzák meg, amelyekre 
nem terjednek ki a (2) bekezdésben említett küszöbértékek.

Módosítás 1297
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egy vagy több másik ABAK-kal olyan 
értelmű megállapodást kötő ABAK, amely 
lehetővé teszi az ezen ABAK-ok által 
kezelt ABA-k számára a kibocsátó, vagy 
adott esetben a tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati joga 30%-ának vagy 
annál nagyobb részének megszerzését.

b) egy vagy több másik ABAK-kal olyan 
értelmű megállapodást kötő ABAK, amely 
lehetővé teszi az ezen ABAK-ok által 
kezelt ABA-k számára a kibocsátó, vagy 
adott esetben a tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati joga 25%-ának vagy 
annál nagyobb részének megszerzését.

Or. en
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Indokolás

A hitelfedezettel történő felvásárlások (LBO) következményei gyakran súlyosan érintik a 
társaságokat és a munkavállalókat. A tőkebefektetési alapok szabályozására vonatkozó 
küszöbértéket ezért a hitelfedezeti biztosítéknak megfelelő szintre kell csökkenteni; a szavazati 
jogok 25%-a tekinthető a befolyásoló részesedés küszöbértékének. Sok tagállamban a 
tőkebefektetési alapok különösen a foglalkoztatásintenzív kkv-kat célozzák meg, amelyekre 
nem terjednek ki a (2) bekezdésben említett küszöbértékek.

Módosítás 1298
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az ABAK által ellenőrzött, tőzsdén 
nem jegyzett társaságok eleget tesznek az 
uniós és nemzeti társasági jog közzétételre 
alkalmazandó rendelkezéseinek.

Or. en

Indokolás

Csak egy globális megközelítés képes megakadályozni az ezen irányelv szerint szabályozott és 
nem szabályozott szereplők közötti piaci verseny torzulását. Következésképpen a tájékoztatási 
kötelezettségekkel a magántulajdon valamennyi formája tekintetében egységesen, az uniós 
társasági jogi irányelvek módosításán keresztül kell foglalkozni.

Módosítás 1299
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A Bizottság …*-ig az alkalmazandó 
társasági jogi jogszabályok és a pénzügyi 
szektorra vonatkozó irányelvek 
felülvizsgálata alapján adott esetben 
jogalkotási javaslattal együtt jelentést 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
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elé, amely javaslat adott esetben 
tartalmazza ezen irányelv módosításait. 
Értékelésében a Bizottság figyelembe veszi 
a nagyobb átláthatóság, a tisztességes 
verseny és az egyenlő versenyfeltételek 
fenntartásának elveit, amelyek tulajdonosi 
megkülönböztetés nélkül minden 
társaságra alkalmazandók. A Bizottság 
figyelembe veszi az innováció 
finanszírozásával kapcsolatban az EU 
versenyképességét is. 
* HL kérjük, írja be a dátumot: az 
irányelv hatálybalépésének napja.

Or. en

Indokolás

Csak egy globális megközelítés képes megakadályozni az ezen irányelv szerint szabályozott és 
nem szabályozott szereplők közötti piaci verseny torzulását. Következésképpen a tájékoztatási 
kötelezettségekkel a magántulajdon valamennyi formája tekintetében egységesen, az uniós 
társasági jogi irányelvek módosításán keresztül kell foglalkozni.

Módosítás 1300
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. E szakasz nem alkalmazandó, 
amennyiben az érintett kibocsátó vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaság 250 főnél 
kevesebbet foglalkoztat, éves árbevétele 
nem haladja meg az 50 millió EUR-t 
és/vagy mérlegfőösszege a 43 millió EUR-
t.

törölve

Or. en

Indokolás

A hitelfedezettel történő felvásárlások (LBO) következményei gyakran súlyosan érintik a 
társaságokat és a munkavállalókat. A tőkebefektetési alapok szabályozására vonatkozó 
küszöbértéket ezért a hitelfedezeti biztosítéknak megfelelő szintre kell csökkenteni; a szavazati 
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jogok 25%-a tekinthető a befolyásoló részesedés küszöbértékének. Sok tagállamban a 
tőkebefektetési alapok különösen a foglalkoztatásintenzív kkv-kat célozzák meg, amelyekre 
nem terjednek ki a (2) bekezdésben említett küszöbértékek.

Módosítás 1301
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. E szakasz nem alkalmazandó, 
amennyiben az érintett kibocsátó vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaság 250 főnél 
kevesebbet foglalkoztat, éves árbevétele 
nem haladja meg az 50 millió EUR-t 
és/vagy mérlegfőösszege a 43 millió EUR-
t.

törölve

Or. en

Módosítás 1302
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. E szakasz nem alkalmazandó, 
amennyiben az érintett kibocsátó vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaság 250 főnél 
kevesebbet foglalkoztat, éves árbevétele 
nem haladja meg az 50 millió EUR-t 
és/vagy mérlegfőösszege a 43 millió EUR-
t.

törölve

Or. en
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Módosítás 1303
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. E szakasz nem alkalmazandó, 
amennyiben az érintett kibocsátó vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaság 250 főnél 
kevesebbet foglalkoztat, éves árbevétele 
nem haladja meg az 50 millió EUR-t 
és/vagy mérlegfőösszege a 43 millió EUR-
t.

törölve

Or. en

Indokolás

A hitelfedezettel történő felvásárlások (LBO) következményei gyakran súlyosan érintik a 
társaságokat és a munkavállalókat. A tőkebefektetési alapok szabályozására vonatkozó 
küszöbértéket ezért a hitelfedezeti biztosítéknak megfelelő szintre kell csökkenteni; a szavazati 
jogok 25%-a tekinthető a befolyásoló részesedés küszöbértékének. Sok tagállamban a 
tőkebefektetési alapok különösen a foglalkoztatásintenzív kkv-kat célozzák meg, amelyekre 
nem terjednek ki a (2) bekezdésben említett küszöbértékek.

Módosítás 1304
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. E szakasz nem alkalmazandó, 
amennyiben az érintett kibocsátó vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaság 250 főnél 
kevesebbet foglalkoztat, éves árbevétele 
nem haladja meg az 50 millió EUR-t 
és/vagy mérlegfőösszege a 43 millió EUR-
t.

2. Az (1) bekezdés alkalmazásában az 
ABAK egy tőzsdén nem jegyzett társaság 
felvásárlása előtt tájékoztatja 
tagállamának illetékes hatóságait, 
amennyiben a tervezett felvásárlás 
közvetlenül vagy közvetve azzal járhat, 
hogy a céltársaság adóssága a társaság 
értékének többszöröse. Ebben az esetben 
az illetékes prudenciális hatóságok 
prudenciális ellenőrzést végeznek a 
felvásárlás lehetséges következményeiről, 
különös tekintettel a kapcsolódó 
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rendszerszintű kockázatokra.

Or. en

Indokolás

A javaslat 26–30. cikkében a magántőkealapok kezelőire bevezetett tájékoztatási 
kötelezettségek nem relevánsak és nem alkalmasak a kockázatok rendszerszintű felügyeletére. 
Valójában olyan tájékoztatási kötelezettségeket érintenek, amelyekkel más uniós irányelvek 
már foglalkoznak, illetve amelyek aligha alkalmazhatók (például az a kötelezettség, hogy 
közzé kell tenni a tőzsdén nem jegyzett társasággal kapcsolatos fejlesztési tervet, ami súlyos 
aggályokat vet fel az információk bizalmasságával és/vagy a gazdasági hírszerzéssel 
kapcsolatban). Ráadásul e követelmények nem alkalmazandók valamennyi piaci szereplőre, 
akiknek tevékenységei rendszerszintű kockázatot hordoznak.

Módosítás 1305
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. E szakasz nem alkalmazandó, 
amennyiben az érintett kibocsátó vagy
tőzsdén nem jegyzett társaság 250 főnél
kevesebbet foglalkoztat, éves árbevétele 
nem haladja meg az 50 millió EUR-t 
és/vagy mérlegfőösszege a 43 millió EUR-
t.

2. E szakasz nem alkalmazandó, 
amennyiben az érintett tőzsdén nem 
jegyzett társaság 50 főnél kevesebbet 
foglalkoztat.

Or. en

Indokolás

A követelménynek arányosnak kell lennie a társaságok méretével. Azonban ha a kkv-kat 
kizárják az irányelv hatálya alól, az azt jelenti, hogy a legtöbb felvásárlás sem tartozik az 
irányelv hatálya alá.
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Módosítás 1306
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. E szakasz nem alkalmazandó, 
amennyiben az érintett kibocsátó vagy
tőzsdén nem jegyzett társaság 250 főnél 
kevesebbet foglalkoztat, éves árbevétele 
nem haladja meg az 50 millió EUR-t 
és/vagy mérlegfőösszege a 43 millió EUR-
t.

2. E szakasz nem alkalmazandó, 
amennyiben az érintett tőzsdén nem 
jegyzett társaságok különleges célú
gazdálkodó egységek vagy kis- és 
középvállalkozások.

E szakasz alkalmazásában: 
a) „különleges célú gazdálkodó egység”: 
olyan társaság, amely alapszabályával és 
az alkalmazandó nemzeti joggal 
összhangban csak egy másik különleges 
célú gazdálkodási egység eszközeit vagy 
részesedéseit jogosult felvásárolni, tartani 
vagy értékesíteni, amelyeket az ABA 
alapszabályával és létesítő okiratával és a 
nemzeti joggal összhangban közvetlenül 
az ABA vásárol fel, tart meg vagy ad el, 
illetve az ABA részére vásárolnak fel, 
tartanak vagy értékesítenek;
b) „kis- és középvállalkozások”: olyan 
társaságok, amelyek legutóbbi éves vagy 
konszolidált beszámolójuk szerint a 
következő kritériumok közül legalább 
kettőt teljesítenek: 
i. a pénzügyi év során az Unióban 
kevesebb mint 250 főt foglalkoztatnak; 
ii. a mérlegfőösszegük nem haladja meg a 
43 millió EUR-t; 
iii. éves árbevételük nem haladja meg az 
50 millió EUR-t.

Or. en

Indokolás

Ha különbségtétel nélkül minden olyan alap a rendelkezés hatálya alá tartozik, amely 



PE439.134v03-00 86/176 AM\807997HU.doc

HU

ellenőrző befolyást szerez társaságokban, akkor a nyílt végű ingatlanpiaci alapok (OEREF), 
amelyek különleges célú gazdálkodási egységeken keresztül rendelkeznek részesedéssel, 
ellenőrző befolyással rendelkező ABA-knak minősülnek. Ez ellentétes lenne az OEREF-ekkel 
kapcsolatos bevett gyakorlattal, amelynek célja alapvetően az, hogy belépjenek bizonyos 
ingatlanpaicokra. Ebből következően az OEREF-eknek a rendelkezés hatálya alá vonása nem 
megalapozott és bárminemű ellenőrző befolyás gyakorlása egy különleges célú gazdálkodó 
egységre nem lehet e hatály alá vonás kritériuma.

Módosítás 1307
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. E szakasz nem alkalmazandó, 
amennyiben az érintett kibocsátó vagy
tőzsdén nem jegyzett társaság 250 főnél 
kevesebbet foglalkoztat, éves árbevétele 
nem haladja meg az 50 millió EUR-t 
és/vagy mérlegfőösszege a 43 millió EUR-
t.

2. E szakasz nem alkalmazandó, 
amennyiben az érintett tőzsdén nem 
jegyzett társaság vagy 250 főnél 
kevesebbet foglalkoztat, vagy pedig éves 
árbevétele nem haladja meg az 50 millió 
EUR-t és/vagy mérlegfőösszege a 43 millió 
EUR-t.

Or. en

Módosítás 1308
Sylvie Goulard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  2a. A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el a 49a., 49b. és 49c. 
cikkel összhangban, amelyekben 
meghatározza a tőzsdén nem jegyzett 
társaság, az ellenőrzés megszerzésének, a 
szorzónak (beleértve az alapjának 
meghatározását is) és az értékelés 
fogalmait, és meghatározza az e 
tekintetben alkalmazandó prudenciális 
szabályokat.
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Or. en

Indokolás

The provisions of Articles 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Módosítás 1309
Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 28–30. cikk nem alkalmazandó 
azokra az ipari holdingtársaságokra, 
amelyek részvényeivel az EU szabályozott 
piacain kereskednek, amennyiben e 
társaságok ipari üzleti stratégia 
végrehajtása céljából rendelkeznek 
részesedéssel leányvállalataikban vagy 
kapcsolt vállalkozásaikban, amelyeket 
nem azzal a céllal alapítottak, hogy a 
befektetőknek hozamot termeljenek egy 
meghatározott időtartamon belüli 
tőkekivonáson keresztül.

Or. en

Indokolás

A tőzsdén jegyzett ipari holdingtársaságokat a tájékoztatóról és az átláthatóságról szóló 
irányelvek, valamint a nemzeti társasági jog, tőzsdei bevezetési szabályok  és más nemzeti 
jogszabályok szabályozzák. Ez biztosítja az átláthatóságot a befektetőkkel, szabályozókkal és
általánosabban a társadalommal szemben. A 28. és 30. cikk rendelkezései az ilyen típusú 
társaságok esetében nem mérvadóak, illetve nem helytállóak.
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Módosítás 1310
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. cikk törölve
Értesítés tőzsdén nem jegyzett 
társaságokban ellenőrző befolyás 
szerzéséről 
1. A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben valamely ABAK helyzeténél 
fogva valamely tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati jogának 30%-át vagy 
annál nagyobb részét gyakorolhatja, az 
ilyen ABAK erről – a (2) bekezdésben 
meghatározott információk megadásával 
– értesíti a tőzsdén nem jegyzett társaságot 
és annak minden más részvényesét.
Az értesítést minél hamarabb, de 
legkésőbb az attól a naptól számított négy 
kereskedési napon belül meg kell tenni, 
amelyen az ABAK a szavazati jogok 30%-
ának gyakorlását lehetővé tevő helyzetbe 
került (ez a nap beleszámít a négy napos 
határidőbe).
2. Az (1) bekezdés által megkövetelt 
értesítés a következő információkat 
tartalmazza:
a) a szavazati jogok tekintetében kialakult 
helyzet;
b) azon feltételek, amelyek mellett a 30%-
os küszöböt elérték, beleértve a különböző 
érintett részvényesek 
személyazonosságával kapcsolatos 
információkat;
c) a küszöb elérésének vagy 
meghaladásának dátuma.

Or. en
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Indokolás

A 26–30. cikk rendelkezéseit következetesen alkalmazni kell mindazokra, akik adott nagyságú 
részesedést szereznek, és nem csupán az ABAK-ra és a vállalkozásokra, amelyekbe 
befektetnek. Minden olyan megfontolás, amely az átláthatósággal kapcsolatban merül fel, 
illetve a munkavállalóknak vagy résztulajdonosoknak a vállalkozással kapcsolatos érdekei 
ugyanúgy érvényesek az uniós társaság felett ellenőrzést gyakorlók minden típusának 
tevékenységeire, és nem csupán az ABAK-ot érintő helyzetekre.  A tájékoztatási 
kötelezettségeket egy általános társasági jogi irányelv keretében kellene következetesen 
érvényesíteni, nem pedig úgy, hogy hátrányos helyzetbe hozzák az ABAK-ot és azokat a 
társaságokat, amelyekbe azok befektetnek.

Módosítás 1311
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. cikk törölve
Értesítés tőzsdén nem jegyzett 
társaságokban ellenőrző befolyás 
szerzéséről 
1. A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben valamely ABAK helyzeténél 
fogva valamely tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati jogának 30%-át vagy 
annál nagyobb részét gyakorolhatja, az 
ilyen ABAK erről – a (2) bekezdésben 
meghatározott információk megadásával 
– értesíti a tőzsdén nem jegyzett társaságot 
és annak minden más részvényesét.
Az értesítést minél hamarabb, de 
legkésőbb az attól a naptól számított négy 
kereskedési napon belül meg kell tenni, 
amelyen az ABAK a szavazati jogok 30%-
ának gyakorlását lehetővé tevő helyzetbe 
került (ez a nap beleszámít a négy napos 
határidőbe).
2. Az (1) bekezdés által megkövetelt 
értesítés a következő információkat 
tartalmazza:
a) a szavazati jogok tekintetében kialakult 
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helyzet;
b) azon feltételek, amelyek mellett a 30%-
os küszöböt elérték, beleértve a különböző 
érintett részvényesek 
személyazonosságával kapcsolatos 
információkat;
c) a küszöb elérésének vagy 
meghaladásának dátuma.

Or. en

Indokolás

The provisions of Art. 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly, any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest

Módosítás 1312
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. cikk törölve
Értesítés tőzsdén nem jegyzett 
társaságokban ellenőrző befolyás 
szerzéséről 
1. A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben valamely ABAK helyzeténél 
fogva valamely tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati jogának 30%-át vagy 
annál nagyobb részét gyakorolhatja, az 
ilyen ABAK erről – a (2) bekezdésben 
meghatározott információk megadásával 
– értesíti a tőzsdén nem jegyzett társaságot 
és annak minden más részvényesét.
Az értesítést minél hamarabb, de 
legkésőbb az attól a naptól számított négy 
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kereskedési napon belül meg kell tenni, 
amelyen az ABAK a szavazati jogok 30%-
ának gyakorlását lehetővé tevő helyzetbe 
került (ez a nap beleszámít a négy napos 
határidőbe).
2. Az (1) bekezdés által megkövetelt 
értesítés a következő információkat 
tartalmazza:
a) a szavazati jogok tekintetében kialakult 
helyzet;
b) azon feltételek, amelyek mellett a 30%-
os küszöböt elérték, beleértve a különböző 
érintett részvényesek 
személyazonosságával kapcsolatos 
információkat;
c) a küszöb elérésének vagy 
meghaladásának dátuma.

Or. en

Indokolás

Csak egy globális megközelítés képes megakadályozni az ezen irányelv szerint szabályozott és 
nem szabályozott szereplők közötti piaci verseny torzulását. Következésképpen a tájékoztatási 
kötelezettségekkel a magántulajdon valamennyi formája tekintetében egységesen, az uniós 
társasági jogi irányelvek módosításán keresztül kell foglalkozni.

Módosítás 1313
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. cikk törölve
Értesítés tőzsdén nem jegyzett 
társaságokban ellenőrző befolyás 
szerzéséről 
1. A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben valamely ABAK helyzeténél 
fogva valamely tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati jogának 30%-át vagy 
annál nagyobb részét gyakorolhatja, az 
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ilyen ABAK erről – a (2) bekezdésben 
meghatározott információk megadásával 
– értesíti a tőzsdén nem jegyzett társaságot 
és annak minden más részvényesét.
Az értesítést minél hamarabb, de 
legkésőbb az attól a naptól számított négy 
kereskedési napon belül meg kell tenni, 
amelyen az ABAK a szavazati jogok 30%-
ának gyakorlását lehetővé tevő helyzetbe 
került (ez a nap beleszámít a négy napos 
határidőbe).
2. Az (1) bekezdés által megkövetelt 
értesítés a következő információkat 
tartalmazza:
a) a szavazati jogok tekintetében kialakult 
helyzet;
b) azon feltételek, amelyek mellett a 30%-
os küszöböt elérték, beleértve a különböző 
érintett részvényesek 
személyazonosságával kapcsolatos 
információkat;
c) a küszöb elérésének vagy 
meghaladásának dátuma.

Or. en

Indokolás

A javaslat 26–30. cikkében a magántőkealapok kezelőire bevezetett tájékoztatási 
kötelezettségek nem relevánsak és nem alkalmasak a kockázatok rendszerszintű felügyeletére. 
Valójában olyan tájékoztatási kötelezettségeket érintenek, amelyekkel más uniós irányelvek 
már foglalkoznak, illetve amelyek aligha alkalmazhatók (például az a kötelezettség, hogy 
közzé kell tenni a tőzsdén nem jegyzett társasággal kapcsolatos fejlesztési tervet, ami súlyos 
aggályokat vet fel az információk bizalmasságával és/vagy a gazdasági hírszerzéssel 
kapcsolatban). Ráadásul e követelmények nem alkalmazandók valamennyi piaci szereplőre, 
akiknek tevékenységei rendszerszintű kockázatot hordoznak.
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Módosítás 1314
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Értesítés tőzsdén nem jegyzett 
társaságokban ellenőrző befolyás 
szerzéséről 

Értesítés tőzsdén nem jegyzett 
társaságokban és a kibocsátókban jelentős 
befolyás szerzéséről

Or. en

Módosítás 1315
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben valamely ABAK helyzeténél 
fogva valamely tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati jogának 30%-át vagy 
annál nagyobb részét gyakorolhatja, az 
ilyen ABAK erről – a (2) bekezdésben 
meghatározott információk megadásával –
értesíti a tőzsdén nem jegyzett társaságot
és annak minden más részvényesét.

1. A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben valamely ABAK egyedül vagy 
más ABAK-okkal egyeztetve egy vagy több 
általa kezelt ABA-n keresztül megszerzi 
valamely kibocsátó vagy tőzsdén nem 
jegyzett társaság szavazati jogának 10, 20, 
30 vagy 50%-át, értesíti a kibocsátót vagy 
a tőzsdén nem jegyzett társaságot, adott 
esetben a munkavállalók képviselőit, vagy 
ha nincsenek ilyen képviselők, magukat a 
munkavállalókat, az ABAK illetékes 
hatóságát, valamint a kibocsátó vagy a 
tőzsdén nem jegyzett társaság székhelye 
szerinti tagállam illetékes hatóságait a (2) 
bekezdésben meghatározott 
információkról.

Az értesítést minél hamarabb, de legkésőbb 
az attól a naptól számított négy kereskedési 
napon belül meg kell tenni, amelyen az 
ABAK a szavazati jogok 30 %-ának 
gyakorlását lehetővé tevő helyzetbe került
(ez a nap beleszámít a négy napos 
határidőbe).

Az értesítést minél hamarabb, de legkésőbb 
az attól a naptól számított négy kereskedési 
napon belül meg kell tenni, amelyen az 
ABAK egy vagy több általa kezelt ABA-n 
keresztül a szavazati jogok 10, 20, 30 vagy 
50 %-át megszerezte (ez a nap beleszámít a 
négy napos határidőbe).
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Or. en

Módosítás 1316
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben valamely ABAK helyzeténél 
fogva valamely tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati jogának 30%-át vagy 
annál nagyobb részét gyakorolhatja, az 
ilyen ABAK erről – a (2) bekezdésben 
meghatározott információk megadásával –
értesíti a tőzsdén nem jegyzett társaságot és 
annak minden más részvényesét.

1. A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben valamely ABA helyzeténél 
fogva valamely tőzsdén nem jegyzett 
társaságban az IFRS-standardokban 
meghatározott jelentős vagy ellenőrző 
befolyást gyakorolhat, az ilyen ABA erről 
– a (2) bekezdésben meghatározott 
információk megadásával – értesíti a 
tőzsdén nem jegyzett társaságot és annak 
minden más részvényesét.

Az értesítést minél hamarabb, de legkésőbb 
az attól a naptól számított négy kereskedési 
napon belül meg kell tenni, amelyen az 
ABAK a szavazati jogok 30%-ának
gyakorlását lehetővé tevő helyzetbe került 
(ez a nap beleszámít a négy napos 
határidőbe).

Az értesítést minél hamarabb, de legkésőbb 
az attól a naptól számított négy kereskedési 
napon belül meg kell tenni, amelyen az 
ABA a jelentős vagy ellenőrző befolyás
gyakorlását lehetővé tevő helyzetbe került 
(ez a nap beleszámít a négy napos 
határidőbe).

Az első értesítést követően az ABA minden 
egyes alkalommal értesítést küld, amikor 
szavazati jogainak száma 5
százalékponttal emelkedik, illetve ha az 
ABA az IFRS-standardokban 
meghatározottak szerint ellenőrzést szerez 
a tőzsdén nem jegyzett társaság felett.

Or. en

Indokolás

Az ABA-nak értesítést kell küldenie, amint jelentős befolyást szerzett egy tőzsdén nem jegyzett 
társaságban.
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Módosítás 1317
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben valamely ABAK helyzeténél 
fogva valamely tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati jogának 30%-át vagy 
annál nagyobb részét gyakorolhatja, az 
ilyen ABAK erről – a (2) bekezdésben 
meghatározott információk megadásával –
értesíti a tőzsdén nem jegyzett társaságot 
és annak minden más részvényesét.

1. A tagállamok megkövetelik, hogy 
amennyiben valamely ABAK olyan 
helyzetbe kerül, hogy valamely tőzsdén 
nem jegyzett társaság szavazati jogának 
30%-át vagy annál nagyobb részét 
gyakorolhatja, az ABAK a tőzsdén nem 
jegyzett társaság és annak minden más 
részvényese rendelkezésére bocsátja az 
ABAK rendelkezésére álló vagy a tőzsdén 
nem jegyzett társaság által rendelkezésre 
bocsátható neveket és címeket, illetve egy 
nyilvántartást, amelyhez az ABAK 
hozzáféréssel rendelkezik vagy 
rendelkezhet, valamint a (2) bekezdésben 
meghatározott információkat.

Az értesítést minél hamarabb, de 
legkésőbb az attól a naptól számított négy 
kereskedési napon belül meg kell tenni, 
amelyen az ABAK a szavazati jogok 30 %-
ának gyakorlását lehetővé tevő helyzetbe 
került (ez a nap beleszámít a négy napos 
határidőbe).

Az információkat minél hamarabb, de 
legkésőbb az attól a naptól számított tíz 
munkanapon rendelkezésre kell 
bocsátani, amelyen az ABAK az
ellenőrzés gyakorlását lehetővé tevő 
helyzetbe került (ez a nap beleszámít a 
négy napos határidőbe).

Or. en

Indokolás

The provisions of Article 27 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.
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Módosítás 1318
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben valamely ABAK helyzeténél 
fogva valamely tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati jogának 30%-át vagy 
annál nagyobb részét gyakorolhatja, az 
ilyen ABAK erről – a (2) bekezdésben 
meghatározott információk megadásával –
értesíti a tőzsdén nem jegyzett társaságot és 
annak minden más részvényesét.

1. A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben valamely ABA vagy ABAK 
helyzeténél fogva valamely tőzsdén nem 
jegyzett társaság szavazati jogának 25%-át
vagy annál nagyobb részét gyakorolhatja, 
az ilyen ABA vagy ABAK erről – a (2) 
bekezdésben meghatározott információk 
megadásával – értesíti a tőzsdén nem 
jegyzett társaságot és annak minden más 
részvényesét.

Or. en

Módosítás 1319
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben valamely ABAK helyzeténél 
fogva valamely tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati jogának 30%-át vagy 
annál nagyobb részét gyakorolhatja, az 
ilyen ABAK erről – a (2) bekezdésben 
meghatározott információk megadásával –
értesíti a tőzsdén nem jegyzett társaságot és 
annak minden más részvényesét.

1. A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben valamely ABA vagy ABAK 
helyzeténél fogva valamely tőzsdén nem 
jegyzett társaság szavazati jogának 25%-át
vagy annál nagyobb részét gyakorolhatja, 
az ilyen ABA vagy ABAK erről – a (2) 
bekezdésben meghatározott információk 
megadásával – értesíti a tőzsdén nem 
jegyzett társaságot és annak minden más 
részvényesét.

Or. en
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Módosítás 1320
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben valamely ABAK helyzeténél 
fogva valamely tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati jogának 30%-át vagy 
annál nagyobb részét gyakorolhatja, az 
ilyen ABAK erről – a (2) bekezdésben 
meghatározott információk megadásával –
értesíti a tőzsdén nem jegyzett társaságot és 
annak minden más részvényesét.

1. Az ESMA biztosítja, hogy amennyiben 
valamely ABAK helyzeténél fogva 
valamely tőzsdén nem jegyzett társaság 
szavazati jogának 30%-át vagy annál 
nagyobb részét gyakorolhatja, az ilyen 
ABAK erről – a (2) bekezdésben 
meghatározott információk megadásával –
értesíti a tőzsdén nem jegyzett társaságot és 
annak minden más részvényesét.

Or. en

Indokolás

Minden jelentést és értesítést az ESMA-nak mint az ABAK-ok végleges felügyeletét ellátó 
szervnek kell elküldeni.

Módosítás 1321
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értesítést minél hamarabb, de legkésőbb 
az attól a naptól számított négy kereskedési 
napon belül meg kell tenni, amelyen az 
ABAK a szavazati jogok 30 %-ának
gyakorlását lehetővé tevő helyzetbe került 
(ez a nap beleszámít a négy napos 
határidőbe).

Az értesítést minél hamarabb, de legkésőbb 
az attól a naptól számított négy 
munkanapon belül meg kell tenni, 
amelyen az ABA vagy ABAK a szavazati 
jogok 25%-ának gyakorlását lehetővé tevő 
helyzetbe került (ez a nap beleszámít a 
négy napos határidőbe).

Or. en



PE439.134v03-00 98/176 AM\807997HU.doc

HU

Módosítás 1322
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értesítést minél hamarabb, de legkésőbb 
az attól a naptól számított négy kereskedési 
napon belül meg kell tenni, amelyen az 
ABAK a szavazati jogok 30 %-ának
gyakorlását lehetővé tevő helyzetbe került 
(ez a nap beleszámít a négy napos 
határidőbe).

Az értesítést minél hamarabb, de legkésőbb 
az attól a naptól számított négy 
munkanapon belül meg kell tenni, 
amelyen az ABA vagy ABAK a szavazati 
jogok 25%-ának gyakorlását lehetővé tevő 
helyzetbe került (ez a nap beleszámít a 
négy napos határidőbe).

Or. en

Módosítás 1323
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értesítést minél hamarabb, de legkésőbb 
az attól a naptól számított négy kereskedési 
napon belül meg kell tenni, amelyen az 
ABAK a szavazati jogok 30 %-ának 
gyakorlását lehetővé tevő helyzetbe került 
(ez a nap beleszámít a négy napos 
határidőbe).

Az értesítést minél hamarabb, de legkésőbb 
az attól a naptól számított öt munkanapon
belül meg kell tenni, amelyen az ABAK a 
szavazati jogok 30 %-ának gyakorlását 
lehetővé tevő helyzetbe került (ez a nap 
beleszámít a négy napos határidőbe).

Or. en

Módosítás 1324
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értesítést minél hamarabb, de legkésőbb Az értesítést minél hamarabb, de legkésőbb 
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az attól a naptól számított négy kereskedési 
napon belül meg kell tenni, amelyen az 
ABAK a szavazati jogok 30 %-ának
gyakorlását lehetővé tevő helyzetbe került 
(ez a nap beleszámít a négy napos 
határidőbe).

az attól a naptól számított négy kereskedési 
napon belül meg kell tenni, amelyen az 
ABAK az ellenőrző befolyás gyakorlását 
lehetővé tevő helyzetbe került (ez a nap 
beleszámít a négy napos határidőbe).

Or. en

Indokolás

Minden jelentést és értesítést az ESMA-nak mint az ABAK-ok végleges felügyeletét ellátó 
szervnek kell elküldeni.

Módosítás 1325
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés által megkövetelt 
értesítés a következő információkat 
tartalmazza:

2. Az (1) bekezdés által megkövetelt 
tájékoztatás azokat az információkat 
tartalmazza, amelyeket az érvényes uniós 
joggal összhangban az (1) bekezdésben 
meghatározott személyek rendelkezésére 
kell bocsátani vagy tudomásukra kell 
hozni.

a) a szavazati jogok tekintetében kialakult 
helyzet;
b) azon feltételek, amelyek mellett a 30 %-
os küszöböt elérték, beleértve a különböző 
érintett részvényesek 
személyazonosságával kapcsolatos 
információkat;
c) a küszöb elérésének vagy 
meghaladásának dátuma.

Or. en

Indokolás

The provisions of Article 27 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
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they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Módosítás 1326
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon feltételek, amelyek mellett a 30 %-
os küszöböt elérték, beleértve a különböző 
érintett részvényesek 
személyazonosságával kapcsolatos 
információkat;

b) azon feltételek, amelyek mellett a 
meghatározott küszöböt elérték, beleértve 
az ABAK, az ABA és a különböző érintett 
részvényesek teljes körű azonosításával 
kapcsolatos információkat, továbbá a velük 
egyeztetve eljáró személyek, a nevükben 
szavazati jogok gyakorlására jogosult 
valamennyi természetes és jogi személy, 
valamint adott esetben azon vállalkozások 
láncának teljes körű azonosításával 
kapcsolatos információkat, amelyen 
keresztül a szavazati jogokat ténylegesen 
gyakorolják; 

Or. en

Módosítás 1327
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon feltételek, amelyek mellett a 30 %-
os küszöböt elérték, beleértve a különböző 
érintett részvényesek 
személyazonosságával kapcsolatos 
információkat;

b) azon feltételek, amelyek mellett a 
jelentős vagy ellenőrző befolyást elérték, 
beleértve a különböző érintett 
részvényesek személyazonosságával 
kapcsolatos információkat;
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Or. en

Indokolás

Consistency with previous amendment.

Módosítás 1328
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az ABAK további szavazati jogok 
megszerzésével kapcsolatos szándékát, az 
ellenőrzés megszerzésének szándékát, a 
felvásárlás finanszírozásához igénybe vett 
tőkeáttétel mértékét és a felvásárlás 
tervezett befektetési horizontját. 

Or. en

Módosítás 1329
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Amennyiben a benyújtott információk 
jelentősen megváltoznak, az ABAK az (1) 
bekezdésben meghatározott eljárással 
összhangban naprakész információkat 
nyújt be.

Or. en
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Módosítás 1330
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
27 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27a. cikk
Tőkemegfelelés a céltársaságban

A lehetséges „vagyonkimazsolázás”, azaz 
a vállalat eszközeinek egyéb célok 
finanszírozására való felhasználásának 
elkerülése érdekében az ABA ellenőrzése 
alatt álló céltársaság nettó 
vagyoneszközeinek meg kell felelniük a 
második társasági jogi irányelv szerinti 
tőkemegfelelési rendszer szabályainak. 

Or. en

Indokolás

Az 1976. december 13-i, a biztosítékok egyenértékűvé tételéről szóló 77/91/EGK tanácsi 
irányelv 15. cikk (1) bekezdése a, pontjának rendelkezései és a 2006. szeptember 6-i, a 
77/91/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2006/68/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 1. cikk (4) bekezdése b, pontjának és 1. cikk (5) bekezdésének rendelkezéseinek a 
nyilvánosan működő részvénytársaságokra történő alkalmazása segíthet megelőzni a 
„vagyonkimazsolázást” mint „megfosztást”, melyet arra használnak, hogy kifizessék a 
vásárlásból eredő adósságot, miközben ugyanakkor lehetővé teszik a törvényes stratégiai 
átszervezések számára elegendő mozgástér biztosítását.

Módosítás 1331
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
27 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27b. cikk
A céltársaságokban való befektetésekkel 
kapcsolatos kötelezettségek 
A nemzeti jogszabályok ellenére, és hogy 
elkerüljék a „vagyonkimazsolázást” azon 
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céltársaságok esetében, amelyekbe az 
ABA-t kezelő ABAK befektet, mindegyik 
ABAK egy három éves zárt időszakot 
biztosít az ABA céltársaságba való 
befektetésének időpontjától számítva.

Or. en

Indokolás

A zártvégű alapok, amelyek meghatározó befolyást szereznek egy céltársaságban, le kell 
kötniük befektetésüket egy három éves időszakra annak érdekében, hogy elkerüljék a 
„vagyonkimazsolázást” abban a vállalatban.

Módosítás 1332
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
27 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27c. cikk
A tőkeáttétel korlátozása ellenőrző 
befolyás megszerzése esetén
Az egy tőzsdén nem jegyzett társaságban 
az ABA által ellenőrző befolyás 
megszerzésére használt tőkeáttétel a 
megszerzéshez igénybe vett adósság és a 
kamat- és adófizetés és értékcsökkenés 
előtti eredmény arányára korlátozódik. 
Ez az arány az ellenőrző befolyás 
megszerzésének időpontjában nem 
haladhatja meg a 4-et.
A számításhoz használt adósságszint 
magában foglalja az ABA által az 
ellenőrző befolyás megszerzésére fordított 
összes adósságot, függetlenül attól, hogy 
az adósság a megszerzett társaságban 
vagy az ABA-ban jelenik meg. 
A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el ezen arány 
számítási módszerének részletesebb 
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meghatározására.

Or. en

Indokolás

Nem szabad túlzott tőkeáttételt igénybe venni társaságok felvásárlásakor, mivel ennek káros 
következményei vannak a társaságok fejlesztési és befektetési politikájára.

Módosítás 1333
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
27 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27d. cikk
Az alultőkésítés korlátozása a tőzsdén nem 
jegyzett társaságokba befektető ABA 
esetében
Az az ABA, amely tőkeáttétel 
igénybevételével ellenőrző befolyással 
rendelkezik egy tőzsdén nem jegyzett 
társaságban, a felvásárolt társaság 
felvásárlás előtti fel nem osztott tiszta 
nyereségét nem használhatja fel a 
felvásárlással kapcsolatos 
adósságszolgálat törlesztésére. 
Azok a társaságok, amelyeket egy ABA 
vásárolt fel tőkeáttétel igénybevételével, a 
felvásárlást követő két évig nem 
fizethetnek olyan összegben osztalékot, 
hogy a fel nem osztott tiszta nyereség 
alacsonyabb legyen, mint a felvásárlás 
időpontjában.
A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el az osztalékfizetés 
korlátozására vonatkozó számítási 
módszer részletesebb meghatározására.

Or. en
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Indokolás

A társaság forrásait nem lehet a felvásárlás során keletkezett adósság törlesztésére fordítani.



PE439.134v03-00 106/176 AM\807997HU.doc

HU

Módosítás 1334
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. cikk

Kibocsátókban vagy tőzsdén nem jegyzett 
társaságokban ellenőrző befolyás 
szerzéséről szóló tájékoztatás
1. A 27. cikk rendelkezésein 
túlmenően a tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben egy ABAK megszerzi egy 
kibocsátó vagy tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati jogának 30%-át vagy 
annál nagyobb részét, az érintett ABAK a 
kibocsátó, a tőzsdén nem jegyzett társaság, 
azok részvényesei és a munkavállalók 
képviselői – vagy, ha ilyenek nincsenek, 
maguk a munkavállalók – rendelkezésére 
bocsátja a második és harmadik 
albekezdésben meghatározott 
információkat.
A kibocsátók tekintetében az ABAK a 
következő információkat bocsátja az 
érintett kibocsátó, annak részvényesei és a 
munkavállalók képviselői rendelkezésére:
a) a nyilvános vételi ajánlatról szóló, 
2004. április 21-i 2004/25/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének 
(3) bekezdésében említett információk1;
b) a – különösen az ABAK és a 
kibocsátó közötti – összeférhetetlenség 
megelőzésével és kezelésével kapcsolatos 
politika;
c) a kibocsátó belső és külső 
kommunikációs politikája, különösen az 
alkalmazottak tekintetében.
A tőzsdén nem jegyzett társaságok 

törölve

                                               
1 HL L 142., 2004.4.30., 12. o.
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tekintetében az ABAK a következő 
információkat bocsátja az érintett tőzsdén 
nem jegyzett társaság, annak részvényesei 
és a munkavállalók képviselői 
rendelkezésére:

d) a 30%-os küszöböt egyedül vagy más 
ABAK-okkal kötött megállapodás 
alapján elért ABAK megnevezése;

e) a tőzsdén nem jegyzett 
társasággal kapcsolatos fejlesztési 
terv;
f) a – különösen az ABAK és a 
tőzsdén nem jegyzett társaság 
közötti – összeférhetetlenség 
megelőzésével és kezelésével 
kapcsolatos politika;
g) a kibocsátó vagy tőzsdén 
nem jegyzett társaság belső és 
külső kommunikációs politikája, 
különösen az alkalmazottak 
tekintetében.

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

a) az (1) bekezdés értelmében 
szolgáltatott információk részletes 
tartalma;
b) az információszolgáltatás 
módja.

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 26–30. cikk rendelkezéseit következetesen alkalmazni kell mindazokra, akik adott nagyságú 
részesedést szereznek, és nem csupán az ABAK-ra és a vállalkozásokra, amelyekbe 
befektetnek. Minden olyan megfontolás, amely az átláthatósággal kapcsolatban merül fel, 
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illetve a munkavállalóknak vagy résztulajdonosoknak a vállalkozással kapcsolatos érdekei 
ugyanúgy érvényesek az uniós társaság felett ellenőrzést gyakorlók minden típusának 
tevékenységeire, és nem csupán az ABAK-ot érintő helyzetekre.  A tájékoztatási 
kötelezettségeket egy általános társasági jogi irányelv keretében kellene következetesen 
érvényesíteni, nem pedig úgy, hogy hátrányos helyzetbe hozzák az ABAK-ot és azokat a 
társaságokat, amelyekbe azok befektetnek.

Módosítás 1335
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. cikk

Kibocsátókban vagy tőzsdén nem jegyzett 
társaságokban ellenőrző befolyás 
szerzéséről szóló tájékoztatás
1. A 27. cikk rendelkezésein 
túlmenően a tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben egy ABAK megszerzi egy 
kibocsátó vagy tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati jogának 30%-át vagy 
annál nagyobb részét, az érintett ABAK a 
kibocsátó, a tőzsdén nem jegyzett társaság, 
azok részvényesei és a munkavállalók 
képviselői – vagy, ha ilyenek nincsenek, 
maguk a munkavállalók – rendelkezésére 
bocsátja a második és harmadik 
albekezdésben meghatározott 
információkat.
A kibocsátók tekintetében az ABAK a 
következő információkat bocsátja az 
érintett kibocsátó, annak részvényesei és a 
munkavállalók képviselői rendelkezésére:
a) a nyilvános vételi ajánlatról szóló, 
2004. április 21-i 2004/25/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének 
(3) bekezdésében említett információk1;
b) a – különösen az ABAK és a 

törölve

                                               
1 HL L 142., 2004.4.30., 12. o.
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kibocsátó közötti – összeférhetetlenség 
megelőzésével és kezelésével kapcsolatos 
politika;
c) a kibocsátó belső és külső 
kommunikációs politikája, különösen az 
alkalmazottak tekintetében.
A tőzsdén nem jegyzett társaságok 
tekintetében az ABAK a következő 
információkat bocsátja az érintett tőzsdén 
nem jegyzett társaság, annak részvényesei 
és a munkavállalók képviselői 
rendelkezésére:

d) a 30%-os küszöböt egyedül vagy más 
ABAK-okkal kötött megállapodás 
alapján elért ABAK megnevezése;

e) a tőzsdén nem jegyzett 
társasággal kapcsolatos 
fejlesztési terv;
f) a – különösen az ABAK és 
a tőzsdén nem jegyzett társaság 
közötti – összeférhetetlenség 
megelőzésével és kezelésével 
kapcsolatos politika;
g) a kibocsátó vagy tőzsdén 
nem jegyzett társaság belső és 
külső kommunikációs politikája, 
különösen az alkalmazottak 
tekintetében.

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

a) az (1) bekezdés értelmében 
szolgáltatott információk 
részletes tartalma;
b) az információszolgáltatás 
módja.

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

Indokolás

The provisions of Articles 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Módosítás 1336
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28 cikk

Kibocsátókban vagy tőzsdén nem jegyzett 
társaságokban ellenőrző befolyás 
szerzéséről szóló tájékoztatás
1. A 27. cikk rendelkezésein 
túlmenően a tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben egy ABAK megszerzi egy 
kibocsátó vagy tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati jogának 30%-át vagy 
annál nagyobb részét, az érintett ABAK a 
kibocsátó, a tőzsdén nem jegyzett társaság, 
azok részvényesei és a munkavállalók 
képviselői – vagy, ha ilyenek nincsenek, 
maguk a munkavállalók – rendelkezésére 
bocsátja a második és harmadik 
albekezdésben meghatározott 
információkat.
A kibocsátók tekintetében az ABAK a 
következő információkat bocsátja az 
érintett kibocsátó, annak részvényesei és a 

törölve

                                               
1 HL L 142., 2004.4.30., 12. o.
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munkavállalók képviselői rendelkezésére:
a) a nyilvános vételi ajánlatról szóló, 
2004. április 21-i 2004/25/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének 
(3) bekezdésében említett információk1;
b) a – különösen az ABAK és a 
kibocsátó közötti – összeférhetetlenség 
megelőzésével és kezelésével kapcsolatos 
politika;
c) a kibocsátó belső és külső 
kommunikációs politikája, különösen az 
alkalmazottak tekintetében.
A tőzsdén nem jegyzett társaságok 
tekintetében az ABAK a következő 
információkat bocsátja az érintett tőzsdén 
nem jegyzett társaság, annak részvényesei 
és a munkavállalók képviselői 
rendelkezésére:

d) a 30%-os küszöböt egyedül vagy más 
ABAK-okkal kötött megállapodás 
alapján elért ABAK megnevezése;

e) a tőzsdén nem jegyzett 
társasággal kapcsolatos 
fejlesztési terv;
f) a – különösen az ABAK és 
a tőzsdén nem jegyzett társaság 
közötti – összeférhetetlenség 
megelőzésével és kezelésével 
kapcsolatos politika;
g) a kibocsátó vagy tőzsdén 
nem jegyzett társaság belső és 
külső kommunikációs politikája, 
különösen az alkalmazottak 
tekintetében.

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

a) az (1) bekezdés értelmében 
szolgáltatott információk 
részletes tartalma;
b) az információszolgáltatás 
módja.

Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
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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 javaslat 26–30. cikkében a magántőkealapok kezelőire bevezetett tájékoztatási 
kötelezettségek nem relevánsak és nem alkalmasak a kockázatok rendszerszintű felügyeletére. 
Valójában olyan tájékoztatási kötelezettségeket érintenek, amelyekkel más uniós irányelvek 
már foglalkoznak, illetve amelyek aligha alkalmazhatók (például az a kötelezettség, hogy 
közzé kell tenni a tőzsdén nem jegyzett társasággal kapcsolatos fejlesztési tervet, ami súlyos 
aggályokat vet fel az információk bizalmasságával és/vagy a gazdasági hírszerzéssel 
kapcsolatban). Ráadásul e követelmények nem alkalmazandók valamennyi piaci szereplőre, 
akiknek tevékenységei rendszerszintű kockázatot hordoznak.

Módosítás 1337
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. cikk

Kibocsátókban vagy tőzsdén nem jegyzett 
társaságokban ellenőrző befolyás 
szerzéséről szóló tájékoztatás
1. A 27. cikk rendelkezésein 
túlmenően a tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben egy ABAK megszerzi egy 
kibocsátó vagy tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati jogának 30%-át vagy 
annál nagyobb részét, az érintett ABAK a 
kibocsátó, a tőzsdén nem jegyzett társaság,
azok részvényesei és a munkavállalók 
képviselői – vagy, ha ilyenek nincsenek, 

törölve

                                               
1 HL L 142., 2004.4.30., 12. o.
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maguk a munkavállalók – rendelkezésére 
bocsátja a második és harmadik 
albekezdésben meghatározott 
információkat.
A kibocsátók tekintetében az ABAK a 
következő információkat bocsátja az 
érintett kibocsátó, annak részvényesei és a 
munkavállalók képviselői rendelkezésére:
a) a nyilvános vételi ajánlatról szóló, 
2004. április 21-i 2004/25/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének 
(3) bekezdésében említett információk1;
b) a – különösen az ABAK és a 
kibocsátó közötti – összeférhetetlenség 
megelőzésével és kezelésével kapcsolatos 
politika;
c) a kibocsátó belső és külső 
kommunikációs politikája, különösen az 
alkalmazottak tekintetében.
A tőzsdén nem jegyzett társaságok 
tekintetében az ABAK a következő 
információkat bocsátja az érintett tőzsdén 
nem jegyzett társaság, annak részvényesei 
és a munkavállalók képviselői 
rendelkezésére:

d) a 30%-os küszöböt egyedül vagy más 
ABAK-okkal kötött megállapodás 
alapján elért ABAK megnevezése;

e) a tőzsdén nem jegyzett 
társasággal kapcsolatos 
fejlesztési terv;
f) a – különösen az ABAK és 
a tőzsdén nem jegyzett társaság 
közötti – összeférhetetlenség 
megelőzésével és kezelésével 
kapcsolatos politika;
g) a kibocsátó vagy tőzsdén 
nem jegyzett társaság belső és 
külső kommunikációs politikája, 
különösen az alkalmazottak 
tekintetében.

2. A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el az alábbiak 
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meghatározására:
a) az (1) bekezdés értelmében 
szolgáltatott információk 
részletes tartalma;
b) az információszolgáltatás 
módja.

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

Csak egy globális megközelítés képes megakadályozni az ezen irányelv szerint szabályozott és 
nem szabályozott szereplők közötti piaci verseny torzulását. Következésképpen a tájékoztatási 
kötelezettségekkel a magántulajdon valamennyi formája tekintetében egységesen, az uniós 
társasági jogi irányelvek módosításán keresztül kell foglalkozni.

Módosítás 1338
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kibocsátókban vagy tőzsdén nem jegyzett 
társaságokban ellenőrző befolyás 
szerzéséről szóló tájékoztatás

Tőzsdén nem jegyzett társaságokban 
ellenőrző befolyás szerzéséről szóló 
tájékoztatás

Or. en
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Módosítás 1339
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 27. cikk rendelkezésein túlmenően a 
tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
egy ABAK megszerzi egy kibocsátó vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaság szavazati 
jogának 30%-át vagy annál nagyobb részét, 
az érintett ABAK a kibocsátó, a tőzsdén 
nem jegyzett társaság, azok részvényesei
és a munkavállalók képviselői – vagy, ha 
ilyenek nincsenek, maguk a 
munkavállalók – rendelkezésére bocsátja
a második és harmadik albekezdésben 
meghatározott információkat.

1. A 27. cikk rendelkezésein túlmenően a 
tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
egy ABAK egyedül vagy egy másik 
ABAK-kal egyeztetve egy vagy több általa 
kezelt ABA-n keresztül kezeli egy 
kibocsátó vagy tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati jogának 30%-át vagy 
annál nagyobb részét, vagy más módon 
ellenőrző befolyással rendelkezik az ilyen 
ABA felett, az érintett ABAK értesíti a 
kibocsátót, a tőzsdén nem jegyzett 
társaságot, azok részvényeseit és a 
munkavállalók képviselőit – vagy, ha 
ilyenek nincsenek, magukat a 
munkavállalókat –, az ABAK illetékes 
hatóságát és a kibocsátó vagy a tőzsdén 
nem jegyzett társaság székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságait a második 
albekezdésben meghatározott 
információkról.

Or. en

Módosítás 1340
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 27. cikk rendelkezésein túlmenően a 
tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
egy ABAK megszerzi egy kibocsátó vagy
tőzsdén nem jegyzett társaság szavazati 
jogának 30%-át vagy annál nagyobb 
részét, az érintett ABAK a kibocsátó, a 
tőzsdén nem jegyzett társaság, azok 

A 27. cikk rendelkezésein túlmenően a 
tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
egy ABAK ellenőrző befolyást szerez egy 
tőzsdén nem jegyzett társaságban, az 
érintett ABAK a tőzsdén nem jegyzett 
társaság, azok részvényesei és a 
munkavállalók képviselői rendelkezésére 
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részvényesei és a munkavállalók képviselői 
– vagy, ha ilyenek nincsenek, maguk a 
munkavállalók – rendelkezésére bocsátja a 
második és harmadik albekezdésben 
meghatározott információkat.

bocsátja a következő információkat:

Or. en

Indokolás

Ezen irányelvnek nem a kibocsátókkal kell foglalkoznia, hiszen azokat a társasági jog 
megfelelően szabályozza. Nem helyes arra kötelezni az ellenőrző befolyást szerző ABAK-ot, 
hogy bizalmas üzleti információkat tegyen közzé.

Módosítás 1341
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 27. cikk rendelkezésein túlmenően a 
tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
egy ABAK megszerzi egy kibocsátó vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaság szavazati 
jogának 30%-át vagy annál nagyobb 
részét, az érintett ABAK a kibocsátó, a 
tőzsdén nem jegyzett társaság, azok 
részvényesei és a munkavállalók képviselői 
– vagy, ha ilyenek nincsenek, maguk a 
munkavállalók – rendelkezésére bocsátja a 
második és harmadik albekezdésben 
meghatározott információkat.

1. A 27. cikk rendelkezésein túlmenően a 
tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
egy ABA jelentős vagy ellenőrző befolyást 
szerez egy kibocsátóban vagy tőzsdén nem 
jegyzett társaságban, az érintett ABAK-ja
a kibocsátó, a tőzsdén nem jegyzett 
társaság, azok részvényesei és a 
munkavállalók képviselői – vagy, ha 
ilyenek nincsenek, maguk a munkavállalók 
– rendelkezésére bocsátja a második és 
harmadik albekezdésben meghatározott 
információkat.

Or. en

Indokolás

A korábbi módosításokkal való összhang biztosítása.
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Módosítás 1342
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 27. cikk rendelkezésein túlmenően a 
tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
egy ABAK megszerzi egy kibocsátó vagy
tőzsdén nem jegyzett társaság szavazati 
jogának 30%-át vagy annál nagyobb részét, 
az érintett ABAK a kibocsátó, a tőzsdén 
nem jegyzett társaság, azok részvényesei és 
a munkavállalók képviselői – vagy, ha 
ilyenek nincsenek, maguk a munkavállalók 
– rendelkezésére bocsátja a második és 
harmadik albekezdésben meghatározott 
információkat.

1. A 27. cikk rendelkezésein túlmenően a 
tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
egy ABAK megszerzi egy tőzsdén nem 
jegyzett társaság szavazati jogának 30%-át 
vagy annál nagyobb részét, az érintett 
ABAK a lehető leghamarabb a tőzsdén 
nem jegyzett társaság, azok részvényesei és 
a munkavállalók képviselői – vagy, ha 
ilyenek nincsenek, maguk a munkavállalók 
– rendelkezésére bocsátja a második és 
harmadik albekezdésben meghatározott 
információkat.

Or. en

Módosítás 1343
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 27. cikk rendelkezésein túlmenően a 
tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
egy ABAK megszerzi egy kibocsátó vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaság szavazati 
jogának 30%-át vagy annál nagyobb 
részét, az érintett ABAK a kibocsátó, a 
tőzsdén nem jegyzett társaság, azok 
részvényesei és a munkavállalók képviselői 
– vagy, ha ilyenek nincsenek, maguk a 
munkavállalók – rendelkezésére bocsátja a 
második és harmadik albekezdésben 
meghatározott információkat.

1. A 27. cikk rendelkezésein túlmenően a 
tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
egy ABA vagy ABAK megszerzi egy 
kibocsátó vagy tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati jogának 25%-át vagy 
annál nagyobb részét, az érintett ABA vagy 
ABAK a kibocsátó, a tőzsdén nem jegyzett 
társaság, azok részvényesei és a 
munkavállalók képviselői – vagy, ha 
ilyenek nincsenek, maguk a munkavállalók 
– rendelkezésére bocsátja a második és 
harmadik albekezdésben meghatározott 
információkat.

Or. en



PE439.134v03-00 118/176 AM\807997HU.doc

HU

Indokolás

A hitelfedezettel történő felvásárlások (LBO) következményei gyakran súlyosan érintik a 
társaságokat és a munkavállalókat. Ezért alapvető fontosságú a munkavállalók 
tájékoztatáshoz és konzultációhoz való joga.

Módosítás 1344
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 27. cikk rendelkezésein túlmenően a 
tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
egy ABAK megszerzi egy kibocsátó vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaság szavazati 
jogának 30%-át vagy annál nagyobb 
részét, az érintett ABAK a kibocsátó, a 
tőzsdén nem jegyzett társaság, azok 
részvényesei és a munkavállalók képviselői 
– vagy, ha ilyenek nincsenek, maguk a 
munkavállalók – rendelkezésére bocsátja a 
második és harmadik albekezdésben 
meghatározott információkat.

1. A 27. cikk rendelkezésein túlmenően a 
tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
egy ABA vagy ABAK megszerzi egy 
kibocsátó vagy tőzsdén nem jegyzett 
társaság szavazati jogának 25%-át vagy 
annál nagyobb részét, az érintett ABA vagy 
ABAK a kibocsátó, a tőzsdén nem jegyzett 
társaság, azok részvényesei és a 
munkavállalók képviselői – vagy, ha 
ilyenek nincsenek, maguk a munkavállalók 
– rendelkezésére bocsátja a második és 
harmadik albekezdésben meghatározott 
információkat.

Or. en

Indokolás

A hitelfedezettel történő felvásárlások (LBO) következményei gyakran súlyosan érintik a 
társaságokat és a munkavállalókat. Ezért alapvető fontosságú a munkavállalók 
tájékoztatáshoz és konzultációhoz való joga.

Módosítás 1345
Wolf Klinz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kibocsátók tekintetében az ABAK a törölve
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következő információkat bocsátja az 
érintett kibocsátó, annak részvényesei és a 
munkavállalók képviselői rendelkezésére:

Or. en

Módosítás 1346
Sharon Bowles

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kibocsátók tekintetében az ABAK a 
következő információkat bocsátja az 
érintett kibocsátó, annak részvényesei és a 
munkavállalók képviselői rendelkezésére:

törölve

Or. en

Indokolás

Ezen irányelvnek nem a kibocsátókkal kell foglalkoznia, hiszen azokat a társasági jog 
megfelelően szabályozza.

Módosítás 1347
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kibocsátók tekintetében az ABAK a 
következő információkat bocsátja az 
érintett kibocsátó, annak részvényesei és a 
munkavállalók képviselői rendelkezésére:

A nyilvános vételi ajánlatról szóló, 2004. 
április 21-i 2004/25/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 6. cikke 
(3) bekezdésének sérelme nélkül az első 
albekezdés alapján előírt értesítés a 
következő információkat tartalmazza: 
1 HL L 142., ,2004.4.30., 12. o.

Or. en
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Módosítás 1348
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kibocsátók tekintetében az ABAK a 
következő információkat bocsátja az 
érintett kibocsátó, annak részvényesei és a 
munkavállalók képviselői rendelkezésére:

A kibocsátók tekintetében az ABA vagy az 
ABAK a következő információkat bocsátja 
az érintett kibocsátó, annak részvényesei és 
a munkavállalók képviselői rendelkezésére:

Or. en

Indokolás

A hitelfedezettel történő felvásárlások (LBO) következményei gyakran súlyosan érintik a 
társaságokat és a munkavállalókat. Ezért alapvető fontosságú a munkavállalók 
tájékoztatáshoz és konzultációhoz való joga.

Módosítás 1349
Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kibocsátók tekintetében az ABAK a 
következő információkat bocsátja az 
érintett kibocsátó, annak részvényesei és a 
munkavállalók képviselői rendelkezésére:

A kibocsátók tekintetében az ABA vagy az 
ABAK a következő információkat bocsátja 
az érintett kibocsátó, annak részvényesei és 
a munkavállalók képviselői rendelkezésére:

Or. en

Indokolás

A hitelfedezettel történő felvásárlások (LBO) következményei gyakran súlyosan érintik a 
társaságokat és a munkavállalókat. Ezért alapvető fontosságú a munkavállalók 
tájékoztatáshoz és konzultációhoz való joga.
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Módosítás 1350
Wolf Klinz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nyilvános vételi ajánlatról szóló, 
2004. április 21-i 2004/25/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének 
(3) bekezdésében említett információk1;

HL L 142., 2004.4.30., 12. o.

törölve

Or. en

Módosítás 1351
Sharon Bowles

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nyilvános vételi ajánlatról szóló, 
2004. április 21-i 2004/25/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének 
(3) bekezdésében említett információk1;

HL L 142., 2004.4.30., 12. o.

törölve

Or. en

Indokolás

Ezen irányelvnek nem a kibocsátókkal kell foglalkoznia, hiszen azokat a társasági jog 
megfelelően szabályozza.

                                               
1 HL L 142., 2004.4.30., 12. o.
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Módosítás 1352
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nyilvános vételi ajánlatról szóló, 
2004. április 21-i 2004/25/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének 
(3) bekezdésében említett információk1;

a) Az ABAK-nak a kibocsátó vagy a 
tőzsdén nem jegyzett vállalat jövőbeli 
üzleti tevékenységeivel, a munkavállalóik
és a menedzsment munkahelyeinek 
védelmével kapcsolatos szándékai, 
ideértve a foglalkoztatási feltételek 
jelentős módosításait is, és különösen az 
ABAK stratégiai vagy fejlesztési terve és e 
tervnek a foglalkoztatást és a társaságok 
üzletvitelének helyét érintő 
következményei;

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság megköveteli, hogy amikor az ABA jelentős részesedést szerez, a fontos 
információkat valamennyi érdekelt féllel megosszák. Ez magában foglalja különösen a 
befektető stratégiai tervét és annak a foglalkoztatásra és az üzletvitel helyére gyakorolt 
hatását, továbbá az esetleges tőkekivonást (mivel a tőkeáttétellel finanszírozott felvásárlások 
esetében e tőkekivonásra rendszerint azzal a céllal kerül sor, hogy törlesszék a felvásárló 
társaság által a céltársaság megszerzésére felvett kölcsönt).

Módosítás 1353
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a tervezett jelentősebb tőkekivonás;

Or. en

                                               
1 HL L 142., 2004.4.30., 12. o.
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Indokolás

Az átláthatóság megköveteli, hogy amikor az ABA jelentős részesedést szerez, a fontos 
információkat valamennyi érdekelt féllel megosszák. Ez magában foglalja az esetleges
tervezett tőkekivonást is (mivel a tőkeáttétellel finanszírozott felvásárlások esetében e 
tőkekivonásra rendszerint azzal a céllal kerül sor, hogy törlesszék a felvásárló társaság által 
a céltársaság megszerzésére felvett kölcsönt).

Módosítás 1354
Wolf Klinz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a – különösen az ABAK és a kibocsátó 
közötti – összeférhetetlenség 
megelőzésével és kezelésével kapcsolatos 
politika;

törölve

Or. en

Indokolás

Módosítás 1355
Sharon Bowles

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a – különösen az ABAK és a kibocsátó 
közötti – összeférhetetlenség 
megelőzésével és kezelésével kapcsolatos 
politika;

törölve

Or. en

Indokolás

Ezen irányelvnek nem a kibocsátókkal kell foglalkoznia, hiszen azokat a társasági jog 
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megfelelően szabályozza.

Módosítás 1356
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a – különösen az ABAK és a kibocsátó 
közötti – összeférhetetlenség 
megelőzésével és kezelésével kapcsolatos 
politika;

b) a – különösen az ABA vagy az ABAK és 
a kibocsátó közötti – összeférhetetlenség 
megelőzésével és kezelésével kapcsolatos 
politika;

Or. en

Indokolás

A hitelfedezettel történő felvásárlások (LBO) következményei gyakran súlyosan érintik a 
társaságokat és a munkavállalókat. Ezért alapvető fontosságú a munkavállalók 
tájékoztatáshoz és konzultációhoz való joga.

Módosítás 1357
Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a – különösen az ABAK és a kibocsátó 
közötti – összeférhetetlenség 
megelőzésével és kezelésével kapcsolatos 
politika;

b) a – különösen az ABA vagy az ABAK és 
a kibocsátó közötti – összeférhetetlenség 
megelőzésével és kezelésével kapcsolatos 
politika;

Or. en

Indokolás

A hitelfedezettel történő felvásárlások (LBO) következményei gyakran súlyosan érintik a 
társaságokat és a munkavállalókat. Ezért alapvető fontosságú a munkavállalók 
tájékoztatáshoz és konzultációhoz való joga.
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Módosítás 1358
Wolf Klinz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kibocsátó belső és külső 
kommunikációs politikája, különösen az 
alkalmazottak tekintetében.

törölve

Or. en

Módosítás 1359
Sharon Bowles

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kibocsátó belső és külső 
kommunikációs politikája, különösen az 
alkalmazottak tekintetében.

törölve

Or. en

Indokolás

Ezen irányelvnek nem a kibocsátókkal kell foglalkoznia, hiszen azokat a társasági jog 
megfelelően szabályozza.

Módosítás 1360
Pascal Canfin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kibocsátó belső és külső 
kommunikációs politikája, különösen az 
alkalmazottak tekintetében.

c) az ellenőrző befolyással rendelkező 
ABA esetében a kibocsátó belső és külső 
kommunikációs politikája, különösen az 
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alkalmazottak tekintetében.

Or. en

Indokolás

A követelményeknek arányosnak kell lenniük a megszerzett ellenőrzés mértékével.

Módosítás 1361
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a munkavállalókat érintő lehetséges 
következmények.

Or. en

Indokolás

A hitelfedezettel történő felvásárlások (LBO) következményei gyakran súlyosan érintik a 
társaságokat és a munkavállalókat. Ezért alapvető fontosságú a munkavállalók 
tájékoztatáshoz és konzultációhoz való joga.

Módosítás 1362
Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a munkavállalókat érintő lehetséges 
következmények.

Or. en

Indokolás

A hitelfedezettel történő felvásárlások (LBO) következményei gyakran súlyosan érintik a 
társaságokat és a munkavállalókat. Ezért alapvető fontosságú a munkavállalók 
tájékoztatáshoz és konzultációhoz való joga.
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Módosítás 1363
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tőzsdén nem jegyzett társaságok 
tekintetében az ABAK a következő 
információkat bocsátja az érintett tőzsdén 
nem jegyzett társaság, annak részvényesei 
és a munkavállalók képviselői 
rendelkezésére:

törölve

d) a 30%-os küszöböt egyedül vagy más 
ABAK-okkal kötött megállapodás alapján 
elért ABAK megnevezése;
e) a tőzsdén nem jegyzett társasággal 
kapcsolatos fejlesztési terv;
f) a – különösen az ABAK és a tőzsdén 
nem jegyzett társaság közötti –
összeférhetetlenség megelőzésével és 
kezelésével kapcsolatos politika;
g) a kibocsátó vagy tőzsdén nem jegyzett 
társaság belső és külső kommunikációs 
politikája, különösen az alkalmazottak 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 1364
Sharon Bowles

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tőzsdén nem jegyzett társaságok 
tekintetében az ABAK a következő 
információkat bocsátja az érintett tőzsdén 
nem jegyzett társaság, annak részvényesei 
és a munkavállalók képviselői 

törölve
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rendelkezésére:

Or. en

Indokolás

A 28. cikk (1) bekezdése első albekezdésének módosításával összhangban.

Módosítás 1365
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tőzsdén nem jegyzett társaságok 
tekintetében az ABAK a következő 
információkat bocsátja az érintett tőzsdén 
nem jegyzett társaság, annak részvényesei 
és a munkavállalók képviselői 
rendelkezésére:

A tőzsdén nem jegyzett társaságok 
tekintetében az ABA vagy az ABAK a 
következő információkat bocsátja az 
érintett tőzsdén nem jegyzett társaság, 
annak részvényesei és a munkavállalók 
képviselői rendelkezésére:

Or. en

Indokolás

A hitelfedezettel történő felvásárlások (LBO) következményei gyakran súlyosan érintik a 
társaságokat és a munkavállalókat. Ezért alapvető fontosságú a munkavállalók 
tájékoztatáshoz és konzultációhoz való joga.

Módosítás 1366
Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tőzsdén nem jegyzett társaságok 
tekintetében az ABAK a következő 
információkat bocsátja az érintett tőzsdén 
nem jegyzett társaság, annak részvényesei 
és a munkavállalók képviselői 

A tőzsdén nem jegyzett társaságok 
tekintetében az ABA vagy az ABAK a 
következő információkat bocsátja az 
érintett tőzsdén nem jegyzett társaság, 
annak részvényesei és a munkavállalók 



AM\807997HU.doc 129/176 PE439.134v03-00

HU

rendelkezésére: képviselői rendelkezésére:

Or. en

Indokolás

A hitelfedezettel történő felvásárlások (LBO) következményei gyakran súlyosan érintik a 
társaságokat és a munkavállalókat. Ezért alapvető fontosságú a munkavállalók 
tájékoztatáshoz és konzultációhoz való joga.

Módosítás 1367
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 30%-os küszöböt egyedül vagy más 
ABAK-okkal kötött megállapodás alapján 
elért ABAK megnevezése;

d) a 25%-os küszöböt egyedül vagy más 
ABAK-okkal kötött megállapodás alapján 
elért ABA vagy ABAK megnevezése;

Or. en

Indokolás

A hitelfedezettel történő felvásárlások (LBO) következményei gyakran súlyosan érintik a 
társaságokat és a munkavállalókat. Ezért alapvető fontosságú a munkavállalók 
tájékoztatáshoz és konzultációhoz való joga.

Módosítás 1368
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 30%-os küszöböt egyedül vagy más 
ABAK-okkal kötött megállapodás alapján 
elért ABAK megnevezése;

d) a 25%-os küszöböt egyedül vagy más 
ABAK-okkal kötött megállapodás alapján 
elért ABA vagy ABAK megnevezése;

Or. en
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Indokolás

A hitelfedezettel történő felvásárlások (LBO) következményei gyakran súlyosan érintik a 
társaságokat és a munkavállalókat. Ezért alapvető fontosságú a munkavállalók 
tájékoztatáshoz és konzultációhoz való joga.

Módosítás 1369
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 30%-os küszöböt egyedül vagy más 
ABAK-okkal kötött megállapodás alapján 
elért ABAK megnevezése;

d) a jelentős vagy ellenőrző befolyást
egyedül vagy más ABAK-okkal kötött 
megállapodás alapján elért ABAK 
megnevezése;

Or. en

Indokolás

A korábbi módosításokkal való összhang biztosítása.

Módosítás 1370
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 30%-os küszöböt egyedül vagy más 
ABAK-okkal kötött megállapodás alapján 
elért ABAK megnevezése;

d) az ellenőrző befolyást egyedül vagy más 
ABAK-okkal kötött megállapodás alapján 
elért ABAK megnevezése;

Or. en

Indokolás

Az „ellenőrző befolyás” fogalmát összhangba kell hozni a társasági joggal.
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Módosítás 1371
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a tőzsdén nem jegyzett társasággal 
kapcsolatos fejlesztési terv;

törölve

Or. en

Indokolás

Létfontosságú üzleti információ, amelynek közzététele torzítja a versenyt és egyenlőtlen 
versenyfeltételekhez vezet.

Módosítás 1372
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a tőzsdén nem jegyzett társasággal 
kapcsolatos fejlesztési terv;

törölve

Or. en

Indokolás

Nem helyes arra kötelezni az ellenőrző befolyást szerző ABAK-ot, hogy bizalmas üzleti 
információkat tegyen közzé.

Módosítás 1373
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a tőzsdén nem jegyzett társasággal e) az ellenőrző befolyással rendelkező és 
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kapcsolatos fejlesztési terv; tőkeáttételt alkalmazó ABA esetében a 
tőzsdén nem jegyzett társasággal 
kapcsolatos fejlesztési terv;

Or. en

Indokolás

A követelményeknek arányosnak kell lenniük a megszerzett ellenőrzés mértékével és az adott 
esetben alkalmazott tőkeáttétellel.

Módosítás 1374
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a – különösen az ABAK és a tőzsdén 
nem jegyzett társaság közötti –
összeférhetetlenség megelőzésével és 
kezelésével kapcsolatos politika;

f) a – különösen az ABA vagy az ABAK és 
a tőzsdén nem jegyzett társaság közötti –
összeférhetetlenség megelőzésével és 
kezelésével kapcsolatos politika;

Or. en

Indokolás

A hitelfedezettel történő felvásárlások (LBO) következményei gyakran súlyosan érintik a 
társaságokat és a munkavállalókat. Ezért alapvető fontosságú a munkavállalók 
tájékoztatáshoz és konzultációhoz való joga.

Módosítás 1375
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a – különösen az ABAK és a tőzsdén 
nem jegyzett társaság közötti –
összeférhetetlenség megelőzésével és 
kezelésével kapcsolatos politika;

f) a – különösen az ABA vagy az ABAK és 
a tőzsdén nem jegyzett társaság közötti –
összeférhetetlenség megelőzésével és 
kezelésével kapcsolatos politika;
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Or. en

Indokolás

A hitelfedezettel történő felvásárlások (LBO) következményei gyakran súlyosan érintik a 
társaságokat és a munkavállalókat. Ezért alapvető fontosságú a munkavállalók 
tájékoztatáshoz és konzultációhoz való joga.

Módosítás 1376
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a kibocsátó vagy tőzsdén nem jegyzett 
társaság belső és külső kommunikációs 
politikája, különösen az alkalmazottak 
tekintetében.

törölve

Or. en

Módosítás 1377
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a kibocsátó vagy tőzsdén nem jegyzett 
társaság belső és külső kommunikációs 
politikája, különösen az alkalmazottak 
tekintetében. 

g) az ellenőrző befolyással rendelkező és 
tőkeáttételt alkalmazó ABA esetében a 
kibocsátó vagy tőzsdén nem jegyzett 
társaság belső és külső kommunikációs 
politikája, különösen az alkalmazottak 
tekintetében.

Or. en
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Indokolás

A követelményeknek arányosnak kell lenniük a megszerzett ellenőrzés mértékével és az adott 
esetben alkalmazott tőkeáttétellel.

Módosítás 1378
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a társaság stratégiájával és 
foglalkoztatási politikájával kapcsolatos 
ügyeknek a munkavállalókat érintő 
lehetséges következményei;

Or. en

Indokolás

A hitelfedezettel történő felvásárlások (LBO) következményei gyakran súlyosan érintik a 
társaságokat és a munkavállalókat. Ezért alapvető fontosságú a munkavállalók 
tájékoztatáshoz és konzultációhoz való joga.

Módosítás 1379
Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a társaság stratégiájával és 
foglalkoztatási politikájával kapcsolatos 
ügyeknek a munkavállalókat érintő 
lehetséges következményei;

Or. en

Indokolás

A hitelfedezettel történő felvásárlások (LBO) következményei gyakran súlyosan érintik a 
társaságokat és a munkavállalókat. Ezért alapvető fontosságú a munkavállalók 
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tájékoztatáshoz és konzultációhoz való joga.

Módosítás 1380
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A munkavállalók képviselőinek és a 
munkavállalóknak az (1) bekezdés szerinti 
tájékoztatására a munkavállalók jogainak 
a vállalkozások, üzletek vagy ezek 
részeinek átruházása esetén történő 
védelmére vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 2001. 
március 12-i 2001/23/EK tanácsi irányelv1

alkalmazandó.
1 HL L 82., 2001.3.22., 16. o.

Or. en

Módosítás 1381
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az (1) bekezdés értelmében szolgáltatott 
információk részletes tartalma;
b) az információszolgáltatás módja.
Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett,
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.
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Or. en

Módosítás 1382
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A Bizottság a 49., 49a. és 49b. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok keretében intézkedéseket
állapíthat meg az alábbiak 
meghatározására:

a) az (1) bekezdés értelmében szolgáltatott 
információk részletes tartalma;

a) az (1) bekezdés értelmében szolgáltatott 
információk részletes tartalma;

b) az információszolgáltatás módja. b) az információszolgáltatás módja.

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 1383
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) bekezdés értelmében szolgáltatott a) az e cikk értelmében szolgáltatott 
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információk részletes tartalma; információk részletes tartalma;

Or. en

Módosítás 1384
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Amennyiben az ABA vagy az ABAK 
olyan helyzetbe kerül, hogy ellenőrzési 
jogokat gyakorolhat, a céltársaság teljes 
körűen és megfelelő időben tájékoztatja 
munkavállalói képviselőit, illetve ha 
nincsenek ilyen képviselők, magukat a 
munkavállalókat az átvételről, mégpedig 
adott esetben úgy, hogy benyújtja a 
2004/25/EK irányelv 9. cikkének (5) 
bekezdésében említett valamennyi idevágó 
dokumentációt, amennyiben az nem 
veszélyezteti az üzleti tevékenységet. 

Or. en

Indokolás

A hitelfedezettel történő felvásárlások (LBO) következményei gyakran súlyosan érintik a 
társaságokat és a munkavállalókat. Ezért alapvető fontosságú a munkavállalók 
tájékoztatáshoz és konzultációhoz való joga.

Módosítás 1385
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
28 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28a. cikk
Tájékoztatás
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1. Az ABAK 20 munkanapon belül 
tájékoztatja a céltáraságot a 
következőkről:
a) az átvétel célja;
b) az átvételhez szükséges induló tőke.
A tájékoztatást a céltársaság nyilvánossá 
teszi.
2. A céltársaság haladéktalanul 
tájékoztatja munkavállalók képviselőit, 
illetve ha nincsenek ilyen képviselők, 
magukat a munkavállalókat az (1) 
bekezdésben említett rendelkezésekről.

Or. en

Indokolás

A hitelfedezettel történő felvásárlások (LBO) következményei gyakran súlyosan érintik a 
társaságokat és a munkavállalókat. Ezért alapvető fontosságú a munkavállalók 
tájékoztatáshoz és konzultációhoz való joga.

Módosítás 1386
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
28 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28a. cikk
Tájékoztatás
1. Az ABAK 20 munkanapon belül 
tájékoztatja a céltáraságot a 
következőkről:
a) az átvétel célja;
b) az átvételhez szükséges induló tőke.
A tájékoztatást a céltársaság nyilvánossá 
teszi.
2. A céltársaság haladéktalanul 
tájékoztatja munkavállalók képviselőit, 
illetve ha nincsenek ilyen képviselők, 
magukat a munkavállalókat az (1) 
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bekezdésben említett rendelkezésekről.

Or. en

Indokolás

A hitelfedezettel történő felvásárlások (LBO) következményei gyakran súlyosan érintik a 
társaságokat és a munkavállalókat. Ezért alapvető fontosságú a munkavállalók 
tájékoztatáshoz és konzultációhoz való joga.

Módosítás 1387
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
28 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28b. cikk
Szankciók
1. A tagállamok biztosítják, hogy az 
ABAK és/vagy a céltársaság által hozott 
minden olyan döntés, amely súlyosan 
megsérti a 27., 28. és 28a. cikkben említett 
tájékoztatási és közzétételi 
követelményeket, nem jár semmilyen 
joghatással. A joghatás kiváltása 
mindaddig elmarad, amíg az ABAK 
és/vagy a céltársaság nem teljesíti 
kötelezettségeit, illetve ha ez már nem 
lehetséges, megfelelő jogorvoslatot nem 
vezet be a tagállamok által 
meghatározandó szabályokkal és 
eljárásokkal összhangban.
2. Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
súlyos jogsértés közé tartoznak különösen
a következők:
a) a munkavállalói képviselők 
tájékoztatásának teljes elmaradása a 
döntés meghozatala előtt; és 
b) fontos információk visszatartása vagy 
hamis tájékoztatás nyújtása, ami 
eredménytelenné teszi a tájékoztatáshoz 
való jog gyakorlását.
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Or. en

Indokolás

A tapasztalat azt mutatja, hogy sok nagyvállalat inkább a bírságot fizeti meg, semhogy eleget 
tegyen a tájékoztatási kötelezettségeknek.

Módosítás 1388
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
28 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28b. cikk
Szankciók
1. A tagállamok biztosítják, hogy az 
ABAK és/vagy a céltársaság által hozott 
minden olyan döntés, amely súlyosan 
megsérti a 27., 28. és 28a. cikkben említett 
tájékoztatási és közzétételi 
követelményeket, nem jár semmilyen 
joghatással. A joghatás kiváltása 
mindaddig elmarad, amíg az ABAK 
és/vagy a céltársaság nem teljesíti 
kötelezettségeit, illetve ha ez már nem 
lehetséges, megfelelő jogorvoslatot nem 
vezet be a tagállamok által 
meghatározandó szabályokkal és 
eljárásokkal összhangban.
2. Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
súlyos jogsértés közé tartoznak különösen
a következők:
a) a munkavállalói képviselők 
tájékoztatásának teljes elmaradása a 
döntés meghozatala előtt; vagy 
b) fontos információk visszatartása vagy 
hamis tájékoztatás nyújtása, ami 
eredménytelenné teszi a tájékoztatáshoz 
való jog gyakorlását.

Or. en
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Indokolás

A tapasztalat azt mutatja, hogy sok nagyvállalat inkább a bírságot fizeti meg, semhogy eleget 
tegyen a tájékoztatási kötelezettségeknek.

Módosítás 1389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29. cikk

A kibocsátókban vagy tőzsdén nem 
jegyzett társaságokban ellenőrző befolyást 
szerző ABA éves jelentésére vonatkozó 
különös rendelkezések
A tagállamok biztosítják, hogy az ABAK-
ok minden egyes általuk kezelt ABA 
tekintetében a 19. cikkben előírt éves 
jelentésbe belefoglalják az e cikk (2) 
bekezdésében előírt kiegészítő 
információkat.
Az ABA éves jelentése az alábbi kiegészítő 
információkat tartalmazza minden olyan 
kibocsátó és tőzsdén nem jegyzett társaság 
tekintetében, amelyekbe az ABA 
befektetést eszközölt:
a) a működési és pénzügyi fejlemények 
tekintetében: az üzleti szegmensenkénti 
bevétel és jövedelmek bemutatása, a 
társaság tevékenységeinek és 
pénzügyeinek előrehaladásáról szóló 
beszámoló, a tevékenységek és pénzügyek 
várható előrehaladásának értékelése, a 
pénzügyi év jelentős eseményeiről szóló 
beszámoló;
b) a pénzügyi és más kockázatok 
tekintetében: legalább a tőkeszerkezettel 

törölve

                                               
1 HL L 222., 1978.8.17., 11. o.
2 HL L 26., 1977.1.31., 1. o.
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összefüggő pénzügyi kockázatok;
c) az alkalmazottak tekintetében: 
létszámváltozás, felmondások, felvételek;
d) az eszközök jelentős kivonásáról szóló 
beszámoló.
Ezen túlmenően az ABA éves jelentése 
minden olyan kibocsátó tekintetében, 
amelyben ellenőrző befolyást szerzett, 
tartalmazza a Szerződés 54. cikke (3) 
bekezdésének g) pontja alapján 
meghatározott jogi formájú társaságok 
éves beszámolójáról szóló, 1978. július 25-
i 78/660/EGK negyedik tanácsi irányelv1

46a. cikke (1) bekezdésének f) pontjában 
meghatározott információkat, valamint a 
tőkeszerkezettel kapcsolatos, a 
2004/25/EK irányelv 10. cikke (1) 
bekezdésének a) és d) pontjában említett
információkat.
Az ABA jelentése minden olyan tőzsdén 
nem jegyzett társaság tekintetében, 
amelyben ellenőrző befolyást szerzett, 
tartalmazza az irányítással kapcsolatban 
kötött megállapodásokról szóló áttekintést 
és a biztosítékok egyenértékűvé tétele 
céljából a részvénytársaságok 
alapításának, valamint ezek tőkéje 
fenntartásának és módosításának 
tekintetében a tagállamok által a társasági 
tagok és harmadik személyek érdekei 
védelmében a Szerződés 58. cikkének (2) 
bekezdése szerinti társaságoknak előírt 
biztosítékok összehangolásáról szóló, 
1976. december 13-i 77/91/EGK második 
tanácsi irányelv2 3. cikkének b), c) és e)–
h) pontjában előírt információkat.
3. Az ABAK az általa kezelt minden egyes 

olyan ABA vonatkozásában, 
amelyre nézve e szakasz hatálya 
alá tartozik, a 19. cikk (1) 
bekezdésében említett határidőn 
belül a 26. cikk (1) bekezdésében 
említett összes érintett társaság 
munkavállalóinak képviselői 
rendelkezésére bocsátja a (2) 
bekezdésben említett 
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információkat.
4. A Bizottság végrehajtási 

intézkedéseket fogad el az (1) és 
(2) bekezdés értelmében 
szolgáltatandó információk 
részletes tartalmának 
meghatározására.
Ezeket az intézkedéseket, amelyek 
célja ezen irányelv nem lényegi 
elemeinek kiegészítés útján 
történő módosítása, a 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.

Or. en

Indokolás

A 26–30. cikk rendelkezéseit következetesen alkalmazni kell mindazokra, akik adott nagyságú 
részesedést szereznek, és nem csupán az ABAK-ra és a vállalkozásokra, amelyekbe 
befektetnek. Minden olyan megfontolás, amely az átláthatósággal kapcsolatban merül fel, 
illetve a munkavállalóknak vagy résztulajdonosoknak a vállalkozással kapcsolatos érdekei 
ugyanúgy érvényesek az uniós társaság felett ellenőrzést gyakorlók minden típusának 
tevékenységeire, és nem csupán az ABAK-ot érintő helyzetekre.  A tájékoztatási 
kötelezettségeket egy általános társasági jogi irányelv keretében kellene következetesen 
érvényesíteni, nem pedig úgy, hogy hátrányos helyzetbe hozzák az ABAK-ot és azokat a 
társaságokat, amelyekbe azok befektetnek.

Módosítás 1390
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29. cikk

A kibocsátókban vagy tőzsdén nem 
jegyzett társaságokban ellenőrző befolyást 
szerző ABA éves jelentésére vonatkozó 

törölve
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különös rendelkezések
A tagállamok biztosítják, hogy az ABAK-
ok minden egyes általuk kezelt ABA 
tekintetében a 19. cikkben előírt éves 
jelentésbe belefoglalják az e cikk (2) 
bekezdésében előírt kiegészítő 
információkat.
Az ABA éves jelentése az alábbi kiegészítő 
információkat tartalmazza minden olyan 
kibocsátó és tőzsdén nem jegyzett társaság 
tekintetében, amelyekbe az ABA 
befektetést eszközölt:
a) a működési és pénzügyi fejlemények 
tekintetében: az üzleti szegmensenkénti 
bevétel és jövedelmek bemutatása, a 
társaság tevékenységeinek és 
pénzügyeinek előrehaladásáról szóló 
beszámoló, a tevékenységek és pénzügyek 
várható előrehaladásának értékelése, a 
pénzügyi év jelentős eseményeiről szóló 
beszámoló;
b) a pénzügyi és más kockázatok 
tekintetében: legalább a tőkeszerkezettel 
összefüggő pénzügyi kockázatok;
c) az alkalmazottak tekintetében: 
létszámváltozás, felmondások, felvételek;
d) az eszközök jelentős kivonásáról szóló 
beszámoló.
Ezen túlmenően az ABA éves jelentése 
minden olyan kibocsátó tekintetében, 
amelyben ellenőrző befolyást szerzett, 
tartalmazza a Szerződés 54. cikke (3) 
bekezdésének g) pontja alapján 
meghatározott jogi formájú társaságok 
éves beszámolójáról szóló, 1978. július 25-
i 78/660/EGK negyedik tanácsi irányelv1

46a. cikke (1) bekezdésének f) pontjában 
meghatározott információkat, valamint a 
tőkeszerkezettel kapcsolatos, a 
2004/25/EK irányelv 10. cikke (1) 
bekezdésének a) és d) pontjában említett 
információkat.
Az ABA jelentése minden olyan tőzsdén 
                                               
1 HL L 222., 1978.8.17., 11. o.
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nem jegyzett társaság tekintetében,
amelyben ellenőrző befolyást szerzett, 
tartalmazza az irányítással kapcsolatban 
kötött megállapodásokról szóló áttekintést 
és a biztosítékok egyenértékűvé tétele 
céljából a részvénytársaságok 
alapításának, valamint ezek tőkéje 
fenntartásának és módosításának 
tekintetében a tagállamok által a társasági 
tagok és harmadik személyek érdekei 
védelmében a Szerződés 58. cikkének (2) 
bekezdése szerinti társaságoknak előírt 
biztosítékok összehangolásáról szóló, 
1976. december 13-i 77/91/EGK második 
tanácsi irányelv1 3. cikkének b), c) és e)–
h) pontjában előírt információkat.
3. Az ABAK az általa kezelt minden egyes 
olyan ABA vonatkozásában, amelyre 
nézve e szakasz hatálya alá tartozik, a 19. 
cikk (1) bekezdésében említett határidőn 
belül a 26. cikk (1) bekezdésében említett 
összes érintett társaság munkavállalóinak 
képviselői rendelkezésére bocsátja a (2) 
bekezdésben említett információkat.
4. A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el az (1) és (2) 
bekezdés értelmében szolgáltatandó 
információk részletes tartalmának 
meghatározására.
Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.

Or. en

Indokolás

The provisions of Articles 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 

                                                                                                                                                  
1 HL L 26., 1977.1.31., 1. o.
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they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Módosítás 1391
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29. cikk

A kibocsátókban vagy tőzsdén nem 
jegyzett társaságokban ellenőrző befolyást 
szerző ABA éves jelentésére vonatkozó
különös rendelkezések
A tagállamok biztosítják, hogy az ABAK-
ok minden egyes általuk kezelt ABA 
tekintetében a 19. cikkben előírt éves 
jelentésbe belefoglalják az e cikk (2) 
bekezdésében előírt kiegészítő 
információkat.
Az ABA éves jelentése az alábbi kiegészítő 
információkat tartalmazza minden olyan 
kibocsátó és tőzsdén nem jegyzett társaság 
tekintetében, amelyekbe az ABA 
befektetést eszközölt:
a) a működési és pénzügyi fejlemények 
tekintetében: az üzleti szegmensenkénti 
bevétel és jövedelmek bemutatása, a 
társaság tevékenységeinek és 
pénzügyeinek előrehaladásáról szóló 
beszámoló, a tevékenységek és pénzügyek 
várható előrehaladásának értékelése, a 
pénzügyi év jelentős eseményeiről szóló 
beszámoló;
b) a pénzügyi és más kockázatok 
tekintetében: legalább a tőkeszerkezettel 

törölve

                                               
1 HL L 222., 1978.8.17., 11. o.
2 HL L 26., 1977.1.31., 1. o.
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összefüggő pénzügyi kockázatok;
c) az alkalmazottak tekintetében: 
létszámváltozás, felmondások, felvételek;
d) az eszközök jelentős kivonásáról szóló 
beszámoló.
Ezen túlmenően az ABA éves jelentése 
minden olyan kibocsátó tekintetében, 
amelyben ellenőrző befolyást szerzett, 
tartalmazza a Szerződés 54. cikke (3) 
bekezdésének g) pontja alapján 
meghatározott jogi formájú társaságok 
éves beszámolójáról szóló, 1978. július 25-
i 78/660/EGK negyedik tanácsi irányelv1

46a. cikke (1) bekezdésének f) pontjában 
meghatározott információkat, valamint a 
tőkeszerkezettel kapcsolatos, a 
2004/25/EK irányelv 10. cikke (1) 
bekezdésének a) és d) pontjában említett 
információkat.
Az ABA jelentése minden olyan tőzsdén 
nem jegyzett társaság tekintetében, 
amelyben ellenőrző befolyást szerzett, 
tartalmazza az irányítással kapcsolatban 
kötött megállapodásokról szóló áttekintést 
és a biztosítékok egyenértékűvé tétele 
céljából a részvénytársaságok 
alapításának, valamint ezek tőkéje 
fenntartásának és módosításának
tekintetében a tagállamok által a társasági 
tagok és harmadik személyek érdekei 
védelmében a Szerződés 58. cikkének (2) 
bekezdése szerinti társaságoknak előírt 
biztosítékok összehangolásáról szóló, 
1976. december 13-i 77/91/EGK második 
tanácsi irányelv2 3. cikkének b), c) és e)–
h) pontjában előírt információkat.
3. Az ABAK az általa kezelt minden egyes 
olyan ABA vonatkozásában, amelyre 
nézve e szakasz hatálya alá tartozik, a 19. 
cikk (1) bekezdésében említett határidőn 
belül a 26. cikk (1) bekezdésében említett 
összes érintett társaság munkavállalóinak 
képviselői rendelkezésére bocsátja a (2) 
bekezdésben említett információkat.
4. A Bizottság végrehajtási 
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intézkedéseket fogad el az (1) és (2) 
bekezdés értelmében szolgáltatandó 
információk részletes tartalmának 
meghatározására.
Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.

Or. en

Indokolás

Csak egy globális megközelítés képes megakadályozni az ezen irányelv szerint szabályozott és 
nem szabályozott szereplők közötti piaci verseny torzulását. Következésképpen a tájékoztatási 
kötelezettségekkel a magántulajdon valamennyi formája tekintetében egységesen, az uniós 
társasági jogi irányelvek módosításán keresztül kell foglalkozni.

Módosítás 1392
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29. cikk

A kibocsátókban vagy tőzsdén nem 
jegyzett társaságokban ellenőrző befolyást 
szerző ABA éves jelentésére vonatkozó 
különös rendelkezések
A tagállamok biztosítják, hogy az ABAK-
ok minden egyes általuk kezelt ABA 
tekintetében a 19. cikkben előírt éves 
jelentésbe belefoglalják az e cikk (2) 
bekezdésében előírt kiegészítő 
információkat.

törölve

                                               
1 HL L 222., 1978.8.17., 11. o.
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Az ABA éves jelentése az alábbi kiegészítő 
információkat tartalmazza minden olyan 
kibocsátó és tőzsdén nem jegyzett társaság 
tekintetében, amelyekbe az ABA 
befektetést eszközölt:
a) a működési és pénzügyi fejlemények 
tekintetében: az üzleti szegmensenkénti 
bevétel és jövedelmek bemutatása, a 
társaság tevékenységeinek és 
pénzügyeinek előrehaladásáról szóló 
beszámoló, a tevékenységek és pénzügyek 
várható előrehaladásának értékelése, a 
pénzügyi év jelentős eseményeiről szóló 
beszámoló;
b) a pénzügyi és más kockázatok 
tekintetében: legalább a tőkeszerkezettel 
összefüggő pénzügyi kockázatok;
c) az alkalmazottak tekintetében: 
létszámváltozás, felmondások, felvételek;
d) az eszközök jelentős kivonásáról szóló 
beszámoló.
Ezen túlmenően az ABA éves jelentése 
minden olyan kibocsátó tekintetében, 
amelyben ellenőrző befolyást szerzett, 
tartalmazza a Szerződés 54. cikke (3) 
bekezdésének g) pontja alapján 
meghatározott jogi formájú társaságok 
éves beszámolójáról szóló, 1978. július 25-
i 78/660/EGK negyedik tanácsi irányelv1

46a. cikke (1) bekezdésének f) pontjában 
meghatározott információkat, valamint a 
tőkeszerkezettel kapcsolatos, a 
2004/25/EK irányelv 10. cikke (1) 
bekezdésének a) és d) pontjában említett 
információkat.
Az ABA jelentése minden olyan tőzsdén 
nem jegyzett társaság tekintetében, 
amelyben ellenőrző befolyást szerzett, 
tartalmazza az irányítással kapcsolatban 
kötött megállapodásokról szóló áttekintést 
és a biztosítékok egyenértékűvé tétele 
céljából a részvénytársaságok 
alapításának, valamint ezek tőkéje 

                                                                                                                                                  
1 HL L 26., 1977.1.31., 1. o.
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fenntartásának és módosításának 
tekintetében a tagállamok által a társasági 
tagok és harmadik személyek érdekei 
védelmében a Szerződés 58. cikkének (2) 
bekezdése szerinti társaságoknak előírt 
biztosítékok összehangolásáról szóló, 
1976. december 13-i 77/91/EGK második 
tanácsi irányelv1 3. cikkének b), c) és e)–
h) pontjában előírt információkat.
3. Az ABAK az általa kezelt minden egyes 
olyan ABA vonatkozásában, amelyre 
nézve e szakasz hatálya alá tartozik, a 19. 
cikk (1) bekezdésében említett határidőn 
belül a 26. cikk (1) bekezdésében említett 
összes érintett társaság munkavállalóinak 
képviselői rendelkezésére bocsátja a (2) 
bekezdésben említett információkat.
4. A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el az (1) és (2) 
bekezdés értelmében szolgáltatandó 
információk részletes tartalmának 
meghatározására.
Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.

Or. en

Indokolás

A javaslat 26–30. cikkében a magántőkealapok kezelőire bevezetett tájékoztatási 
kötelezettségek nem relevánsak és nem alkalmasak a kockázatok rendszerszintű felügyeletére. 
Valójában olyan tájékoztatási kötelezettségeket érintenek, amelyekkel más uniós irányelvek 
már foglalkoznak, illetve amelyek aligha alkalmazhatók (például az a kötelezettség, hogy 
közzé kell tenni a tőzsdén nem jegyzett társasággal kapcsolatos fejlesztési tervet, ami súlyos 
aggályokat vet fel az információk bizalmasságával és/vagy a gazdasági hírszerzéssel 
kapcsolatban). Ráadásul e követelmények nem alkalmazandók valamennyi piaci szereplőre, 
akiknek tevékenységei rendszerszintű kockázatot hordoznak.
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Módosítás 1393
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kibocsátókban vagy tőzsdén nem 
jegyzett társaságokban ellenőrző befolyást 
szerző ABA éves jelentésére vonatkozó 
különös rendelkezések

A tőzsdén nem jegyzett társaságokban 
ellenőrző befolyást szerző ABA éves 
jelentésére vonatkozó különös 
rendelkezések

Or. en

Módosítás 1394
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy az 
ABAK-ok minden egyes általuk kezelt 
ABA tekintetében a 19. cikkben előírt éves 
jelentésbe belefoglalják az e cikk (2) 
bekezdésében előírt kiegészítő 
információkat.

1. A tagállamok biztosítják, hogy az ABA 
és az ABAK-ok minden egyes általuk 
kezelt ABA tekintetében a 19. cikkben 
előírt éves jelentésbe belefoglalják az e 
cikk (2) bekezdésében előírt kiegészítő 
információkat.

Or. en

Módosítás 1395
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy az 
ABAK-ok minden egyes általuk kezelt 
ABA tekintetében a 19. cikkben előírt éves 
jelentésbe belefoglalják az e cikk (2) 
bekezdésében előírt kiegészítő 

1. A tagállamok biztosítják, hogy az ABA 
és az ABAK-ok minden egyes általuk 
kezelt ABA tekintetében a 19. cikkben 
előírt éves jelentésbe belefoglalják az e 
cikk (2) bekezdésében előírt kiegészítő 
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információkat. információkat.

Or. en

Indokolás

Az aktívan kezelt magántőke portfolió, amely gyors ütemben fektet be és von ki tőkét, nagyobb 
kockázatot jelent a munkavállalók számára.

Módosítás 1396
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ABA éves jelentése az alábbi 
kiegészítő információkat tartalmazza 
minden olyan kibocsátó és tőzsdén nem 
jegyzett társaság tekintetében, amelyekbe
az ABA befektetést eszközölt:

2. Az ABA éves jelentése az alábbi 
kiegészítő információkat tartalmazza 
minden olyan kibocsátó és tőzsdén nem 
jegyzett társaság tekintetében, amelyekben
az ABA ellenőrző befolyást szerzett:

Or. en

Indokolás

A követelményeknek arányosnak kell lenniük a megszerzett ellenőrzés mértékével.

Módosítás 1397
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ABA éves jelentése az alábbi 
kiegészítő információkat tartalmazza 
minden olyan kibocsátó és tőzsdén nem 
jegyzett társaság tekintetében, amelyekbe 
az ABA befektetést eszközölt:

2. Az ABA éves jelentése az alábbi 
kiegészítő információkat tartalmazza 
minden olyan kibocsátó és tőzsdén nem 
jegyzett társaság tekintetében, amelyek 
felett az ABAK a 28. cikk értelmében 
ellenőrző befolyást gyakorol:
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Or. en

Módosítás 1398
Wolf Klinz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ABA éves jelentése az alábbi 
kiegészítő információkat tartalmazza 
minden olyan kibocsátó és tőzsdén nem 
jegyzett társaság tekintetében, amelyekbe
az ABA befektetést eszközölt:

2. Az ABA éves jelentése az alábbi 
kiegészítő információkat tartalmazza 
minden olyan tőzsdén nem jegyzett 
társaság tekintetében, amelyben az ABA 
ellenőrző befolyást szerzett:

Or. en

Módosítás 1399
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a működési és pénzügyi fejlemények 
tekintetében: az üzleti szegmensenkénti 
bevétel és jövedelmek bemutatása, a 
társaság tevékenységeinek és pénzügyeinek 
előrehaladásáról szóló beszámoló, a 
tevékenységek és pénzügyek várható 
előrehaladásának értékelése, a pénzügyi év 
jelentős eseményeiről szóló beszámoló;

a) a működési és pénzügyi fejlemények 
tekintetében: az üzleti szegmensenkénti 
bevétel és jövedelmek bemutatása, a 
társaság tevékenységeinek és pénzügyeinek 
előrehaladásáról szóló beszámoló, a 
tevékenységek és pénzügyek várható 
előrehaladásának értékelése, a pénzügyi év 
jelentős eseményeiről szóló beszámoló, 
kutatási és fejlesztési erőfeszítések;

Or. en
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Módosítás 1400
Wolf Klinz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a működési és pénzügyi fejlemények 
tekintetében: az üzleti szegmensenkénti 
bevétel és jövedelmek bemutatása, a 
társaság tevékenységeinek és pénzügyeinek 
előrehaladásáról szóló beszámoló, a 
tevékenységek és pénzügyek várható 
előrehaladásának értékelése, a pénzügyi 
év jelentős eseményeiről szóló beszámoló;

a) a működési és pénzügyi fejlemények 
tekintetében: az üzleti szegmensenkénti 
bevétel és jövedelmek bemutatása, a 
társaság tevékenységeinek és pénzügyeinek 
előrehaladásáról szóló beszámoló, a 
pénzügyi év jelentős eseményeiről szóló 
beszámoló;

Or. en

Módosítás 1401
Pascal Canfin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a működési és pénzügyi fejlemények 
tekintetében: az üzleti szegmensenkénti 
bevétel és jövedelmek bemutatása, a 
társaság tevékenységeinek és pénzügyeinek 
előrehaladásáról szóló beszámoló, a 
tevékenységek és pénzügyek várható 
előrehaladásának értékelése, a pénzügyi év 
jelentős eseményeiről szóló beszámoló;

a) a működési és pénzügyi fejlemények 
tekintetében: tőkeszerkezet, 
tőkeráfordítások és kutatási és fejlesztési 
kiadások, az üzleti szegmensenkénti 
bevétel és jövedelmek bemutatása, a 
társaság tevékenységeinek és pénzügyeinek 
előrehaladásáról szóló beszámoló, a 
tevékenységek és pénzügyek várható 
előrehaladásának értékelése, a pénzügyi év 
jelentős eseményeiről szóló beszámoló;

Or. en

Indokolás

Ezek az elemek fontosak az ABA által gyakorolt ellenőrzés hatásának értékeléséhez.
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Módosítás 1402
Wolf Klinz 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a pénzügyi és más kockázatok 
tekintetében: legalább a tőkeszerkezettel 
összefüggő pénzügyi kockázatok;

törölve

Or. en

Módosítás 1403
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az alkalmazottak tekintetében: 
létszámváltozás, felmondások, felvételek;

c) az alkalmazottak tekintetében: 
létszámváltozás, felmondások, felvételek, 
javadalmazási politika és egyéb 
foglalkoztatási feltételek;

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy világos képet kapjunk a magántőke-befektetésekkel kapcsolatos gyakorlatokról 
számos kérdést illetően, mint amilyen a K+F erőfeszítések, a foglalkoztatás, foglalkoztatási 
feltételek, tőkekivonás, környezet, felvásárlás finanszírozása, a menedzsment javadalmazási 
csomagja, felvásárlási és viszonteladási árak, valamint az üzleti tevékenység helye. Ezeket az 
információkat az ágazat néha önkéntes alapon megadja, a tájékoztatás azonban nem 
következetes, nem teljes és nem megbízható.
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Módosítás 1404
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az eszközök jelentős kivonásáról szóló 
beszámoló.

d) az eszközök megvalósított, folyamatban 
lévő vagy tervezett jelentős kivonásáról 
szóló beszámoló;

Or. en

Módosítás 1405
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az eszközök jelentős kivonásáról szóló 
beszámoló.

d) az eszközök jelentős kivonásáról szóló 
beszámoló és az eszközök éves forgalma.

Or. en

Indokolás

Az aktívan kezelt magántőke portfolió, amely gyors ütemben fektet be és von ki tőkét, nagyobb 
kockázatot jelent a munkavállalók számára.

Módosítás 1406
Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az eszközök jelentős kivonásáról szóló 
beszámoló.

d) az eszközök jelentős kivonásáról szóló 
beszámoló és az eszközök éves forgalma.

Or. en
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Indokolás

Az aktívan kezelt magántőke portfolió, amely gyors ütemben fektet be és von ki tőkét, nagyobb 
kockázatot jelent a munkavállalók számára.

Módosítás 1407
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) környezetvédelmi politika; 

Or. en

Indokolás

Teljes körű tájékoztatást kell adni az ABAK által ellenőrzött társaságokról. 

Módosítás 1408
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a felvásárlás finanszírozása, a 
felvásárlás utáni refinanszírozási terv;

Or. en

Indokolás

Teljes körű tájékoztatást kell adni az ABAK által ellenőrzött társaságokról. 
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Módosítás 1409
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) a menedzsment kompenzációs 
csomagja;

Or. en

Indokolás

Teljes körű tájékoztatást kell adni az ABAK által ellenőrzött társaságokról. 

Módosítás 1410
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dd) felvásárlási és viszonteladási ár;

Or. en

Indokolás

Teljes körű tájékoztatást kell adni az ABAK által ellenőrzött társaságokról. 

Módosítás 1411
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

de) a kibocsátó székhelyében vagy a 
tőzsdén nem jegyzett társaság üzletviteli 
helyében bekövetkezett jelentős változás.
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Or. en

Indokolás

Teljes körű tájékoztatást kell adni az ABAK által ellenőrzött társaságokról. 

Módosítás 1412
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen túlmenően az ABA éves jelentése 
minden olyan kibocsátó tekintetében, 
amelyben ellenőrző befolyást szerzett, 
tartalmazza a Szerződés 54. cikke (3) 
bekezdésének g) pontja alapján 
meghatározott jogi formájú társaságok 
éves beszámolójáról szóló, 1978. július 25-
i 78/660/EGK negyedik tanácsi irányelv1

46a. cikke (1) bekezdésének f) pontjában 
meghatározott információkat, valamint a 
tőkeszerkezettel kapcsolatos, a 
2004/25/EK irányelv 10. cikke (1) 
bekezdésének a) és d) pontjában említett 
információkat.

törölve

Or. en

Módosítás 1413
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen túlmenően az ABA éves jelentése 
minden olyan kibocsátó tekintetében, 
amelyben ellenőrző befolyást szerzett, 

Ezen túlmenően az ABA éves jelentése 
minden olyan kibocsátó tekintetében, 
amelyben egy ABAK a 28. cikk értelmében 

                                               
1 HL L 222., 1978.8.17., 11. o.
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tartalmazza a Szerződés 54. cikke (3) 
bekezdésének g) pontja alapján 
meghatározott jogi formájú társaságok 
éves beszámolójáról szóló, 1978. július 25-
i 78/660/EGK negyedik tanácsi irányelv1

46a. cikke (1) bekezdésének f) pontjában 
meghatározott információkat, valamint a 
tőkeszerkezettel kapcsolatos, a 
2004/25/EK irányelv 10. cikke (1) 
bekezdésének a) és d) pontjában említett 
információkat.

ellenőrző befolyást gyakorol, a 
következőket tartalmazza:

a) az adminisztratív, irányítási és 
felügyeleti testületek és bizottságaik 
összetétele és működése; 
b) a tőkeszerkezet áttekintése, beleérte 
azokat az értékpapírokat, amelyekkel nem 
kereskednek szabályozott piacon 
valamelyik tagállamban, adott esetben 
jelezve a különböző részvényosztályokat, 
az egyes részvényosztályok tekintetében a 
hozzájuk kapcsolódó jogokat és 
kötelezettségeket és a teljes 
részvénytőkében képviselt százalékos 
arányukat, továbbá részletes 
információkat a különleges ellenőrzési 
jogokat megtestesítő értékpapírok 
tulajdonosairól és a jogok részletes 
leírását.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás nem változtatja meg az irányelv tartalmát, azonban átveszi a korábban 
említett cikkek érdemi részét.

                                                                                                                                                  
1 HL L 222., 1978.8.17., 11. o.
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Módosítás 1414
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABA jelentése minden olyan tőzsdén 
nem jegyzett társaság tekintetében, 
amelyben ellenőrző befolyást szerzett, 
tartalmazza az irányítással kapcsolatban 
kötött megállapodásokról szóló áttekintést 
és a biztosítékok egyenértékűvé tétele 
céljából a részvénytársaságok 
alapításának, valamint ezek tőkéje 
fenntartásának és módosításának 
tekintetében a tagállamok által a társasági 
tagok és harmadik személyek érdekei 
védelmében a Szerződés 58. cikkének (2) 
bekezdése szerinti társaságoknak előírt 
biztosítékok összehangolásáról szóló, 
1976. december 13-i 77/91/EGK második 
tanácsi irányelv1 3. cikkének b), c) és e)–
h) pontjában előírt információkat.

törölve

Or. en

Módosítás 1415
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABA jelentése minden olyan tőzsdén 
nem jegyzett társaság tekintetében, 
amelyben ellenőrző befolyást szerzett, 
tartalmazza az irányítással kapcsolatban 
kötött megállapodásokról szóló áttekintést 
és a biztosítékok egyenértékűvé tétele 
céljából a részvénytársaságok 

Az ABA jelentése minden olyan tőzsdén 
nem jegyzett társaság tekintetében, 
amelyben egy ABAK a 28. cikk értelmében 
ellenőrző befolyást gyakorol, tartalmazza 
az irányítással kapcsolatban kötött 
megállapodásokról szóló áttekintést és a 
következő információkat:

                                               
1 HL L 26., 1977.1.31., 1. o.
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alapításának, valamint ezek tőkéje 
fenntartásának és módosításának 
tekintetében a tagállamok által a társasági 
tagok és harmadik személyek érdekei 
védelmében a Szerződés 58. cikkének (2) 
bekezdése szerinti társaságoknak előírt 
biztosítékok összehangolásáról szóló, 
1976. december 13-i 77/91/EGK második 
tanácsi irányelv1 3. cikkének b), c) és e)–
h) pontjában előírt információkat.

a) a jegyzett részvények névértéke és 
évente legalább egyszer a részvények 
száma;
b) a névérték megadása nélkül jegyzett 
részvények száma, amennyiben ilyen 
részvények a nemzeti jog alapján 
kibocsáthatók;
c) több részvényosztály esetén az a) és b) 
pont szerinti információk minden 
részvényosztály tekintetében, valamint az 
egyes osztályok részvényeihez kapcsolódó 
jogok;
d) hogy névre vagy látra szóló részvények-
e, ha a nemzeti jog mindkét típust előírja, 
és e részvények átváltásával kapcsolatos 
rendelkezések, kivéve, ha az eljárást 
törvény határozza meg;
e) a társaság bejegyzésének vagy az üzleti 
tevékenység megkezdése engedélyezésének 
időpontjában befizetett jegyzett tőke 
összege;
f) a részvények névértéke, illetve ha nincs 
névérték, a készpénztől eltérő 
ellenszolgáltatás fejében kibocsátott 
részvények száma, valamint az 
ellenszolgáltatás természete és az 
ellenszolgáltatást nyújtó személy neve; 

Or. en

                                                                                                                                                  
1 HL L 26., 1977.1.31., 1. o.
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Indokolás

A javasolt módosítás nem változtatja meg az irányelv tartalmát, azonban átveszi a korábban 
említett cikkek érdemi részét.

Módosítás 1416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az ABAK az általa kezelt minden egyes 
olyan ABA vonatkozásában, amelyre 
nézve e szakasz hatálya alá tartozik, a 19. 
cikk (1) bekezdésében említett határidőn 
belül a 26. cikk (1) bekezdésében említett 
összes érintett társaság munkavállalóinak 
képviselői rendelkezésére bocsátja a (2) 
bekezdésben említett információkat.

3. Az ABAK az általa kezelt minden egyes 
olyan ABA vonatkozásában, amelyre 
nézve e szakasz hatálya alá tartozik, a 19. 
cikk (1) bekezdésében említett határidőn 
belül a 26. cikk (1) bekezdésében említett 
összes érintett társaság munkavállalóinak 
képviselői, az ABAK illetékes hatósága és 
a kibocsátó vagy a tőzsdén nem jegyzett 
társaság székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatósága rendelkezésére bocsátja 
a (2) bekezdésben említett információkat.

Or. en

Indokolás

A teljes átláthatóság megköveteli, hogy a társaságok felett ellenőrző befolyást gyakorló ABA 
éves jelentését felügyeleti és statisztikai célból benyújtsák az illetékes hatóságokhoz.

Módosítás 1417
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az ABAK az általa kezelt minden egyes 
olyan ABA vonatkozásában, amelyre 
nézve e szakasz hatálya alá tartozik, a 19. 
cikk (1) bekezdésében említett határidőn 
belül a 26. cikk (1) bekezdésében említett 

3. Az e szakasz hatálya alá tartozó ABA és 
az ABAK az általa kezelt minden egyes 
ABA vonatkozásában a 19. cikk (1) 
bekezdésében említett határidőn belül a 26. 
cikk (1) bekezdésében említett összes 
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összes érintett társaság munkavállalóinak 
képviselői rendelkezésére bocsátja a (2) 
bekezdésben említett információkat.

érintett társaság munkavállalóinak 
képviselői rendelkezésére bocsátja a (2) 
bekezdésben említett információkat.

Or. en

Módosítás 1418
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el az (1) és (2) bekezdés értelmében 
szolgáltatandó információk részletes 
tartalmának meghatározására.

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

Módosítás 1419
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el az (1) és (2) bekezdés értelmében 
szolgáltatandó információk részletes 
tartalmának meghatározására.

4. A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikk 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok keretében intézkedéseket 
állapíthat meg az (1) és (2) bekezdés 
értelmében szolgáltatandó információk 
részletes tartalmának meghatározására.

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 1420
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
29 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29a. cikk
Egyedi rendelkezések azon társaságok 
munkavállalóinak tájékoztatásáról, 
amelyek felett az ABA ellenőrző befolyást 
gyakorol

Azon ABA tekintetében, amely
tőkeáttételen keresztül ellenőrző befolyást 
szerzett egy tőzsdén nem jegyzett társaság 
felett, az ABAK legkésőbb két hónappal a 
felvásárlás után találkozik a 
munkavállalók képviselőivel, illetve ha 
nincsenek ilyen képviselők, magukkal a 
munkavállalókkal. Ezen a találkozón felül 
kell vizsgálni a tőzsdén nem jegyzett 
társaság fejlesztési tervét, és meg kell 
vitatni az ABA által végrehajtott 
felvásárlás munkavállalókat érintő 
lehetséges következményeit.
A felvásárlás után az ABAK évente 
legalább egyszer találkozik a 
munkavállalók képviselőivel, illetve ha 
nincsenek ilyen képviselők, magukkal a 
munkavállalókkal, hogy megvitassák az 
ABA éves jelentésében a felvásárolt 
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társasággal kapcsolatban szereplő 
információkat.

Or. en

Indokolás

A munkavállalók képviselőinek hozzáférést kell kapniuk az ABAK-hoz, mivel az ABA által a 
társaság felvásárlására fordított adósság meghatározza a felvásárol társaság által követett 
stratégiát.

Módosítás 1421
Pascal Canfin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29b. cikk
Egyedi rendelkezések az ABA 
részvételéről a tőzsdén jegyzett társaságok 
közgyűlésén
1. A tőzsdén jegyzett társaságokba 
befektető ABA legalább két hónapig 
megtartja részvényeit, hogy élni tudjon a 
részvényekhez kapcsolódó szavazati 
jogokkal e jegyzett társaságok 
közgyűlésén.

Or. en

Indokolás

Meg kell akadályozni, hogy a rövid távra befektetők befolyásolják a tőzsdén jegyzett 
társaságok hosszú távú stratégiáját.
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Módosítás 1422
Pascal Canfin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ABA birtokában lévő, kölcsönzött 
részvényekhez kapcsolódó, egy tőzsdén 
jegyzett társaságban biztosított szavazati 
jogok nem gyakorolhatók e tőzsdén 
jegyzett társaság éves közgyűlésén.

Or. en

Indokolás

A kölcsönzött részvények nem adhatnak jogot a tőzsdén jegyzett társaság hosszú távú 
stratégiájának befolyásolására.

Módosítás 1423
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
29 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29c. cikk
Az értékkivonásra vonatkozó egyedi 
rendelkezések
1. Amennyiben egy, a 28. cikk értelmében 
egy kibocsátó vagy tőzsdén nem jegyzett 
társaság felett ellenőrző befolyást 
gyakorló ABAK bármilyen anyagi 
szempontból rendelkezni kíván a társaság 
eszközeiről, a következő elvek 
alkalmazandók: 
a) Mind a kibocsátó vagy a tőzsdén 
jegyzett társaság, mind pedig az ABA jogi 
képviselője nyilatkozatot ad ki, hogy miért 
kerül sor az eladásra, és tanúsítják, hogy 
a javasolt eladás elvárható tudásuk és 
meggyőződésük szerint, kellő megfontolás 
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után, a kibocsátó vagy a tőzsdén jegyzett 
társaság legjobb érdekében áll. A 
nyilatkozatot meg kell jelentetni az éves 
jelentésben.
b) Amennyiben a javasolt eladás a 
felvásárláskor keletkezett adósság 
visszafizetésével van kapcsolatban, akkor 
tájékoztatni kell a kibocsátó vagy a 
tőzsdén jegyzett társaság 
munkavállalóinak képviselőit, és 
konzultálni kell velük.
c) Amennyiben a kibocsátó vagy a tőzsdén 
jegyzett társaság az eladás 
eredményeképpen fizetésképtelenné válik, 
az ABAK felel ennek minden 
következményéért.
2. Amennyiben egy ABAK a 28. cikk 
értelmében ellenőrző befolyást gyakorol 
egy kibocsátó vagy tőzsdén nem jegyzett 
társaság felett, a kibocsátó vagy a tőzsdén 
jegyzett társaság jogi képviselője köteles 
nyilatkozatot kiadni az éves jelentésben, 
hogy valamennyi tőkekiáramlás (beleértve 
a menedzsment díjait is) hosszú távon a 
kibocsátó vagy a tőzsdén jegyzett társaság 
érdekében áll.
3. A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el az (1) és (2) 
bekezdés alapján benyújtandó nyilatkozat 
és azon feltételek részletes 
meghatározására, amelyek mellett az 
ABAK felelősségére az (1) bekezdés 
alapján hivatkozni lehet. 

Or. en

Indokolás

It is well known that asset stripping is motivated by the need to repay a portion of the 
acquisition debt. It may impair the target company’s ability to develop and in some cases, 
lead to insolvency. It should thus be appropriately controlled. To this effect, in the event a 
company under private equity control wishes to sell company assets in any material respect, 
the management of both the target company and the AIF should issue a statement as to why 
the sale is implemented and certifying that the proposed sale is in the best interest of the 
target company. Second, in the event the proposed sale is connected to a repayment of the 
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acquisition debt, the employees of the target company should be informed and consulted, 
through the workers’ council when there is one. Third, in the event the company becomes 
insolvent after the asset stripping, the private equity firm should be held liable.  More 
generally, management of companies under LBO should be required to issue a statement that 
capital outflows (including management fees paid) is in the long term interest of the company.

Módosítás 1424
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
29 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29d. cikk
Egyedi rendelkezések a társaságok vagy 
kibocsátók felvásárlás utáni tőkeáttételére
1. A 29. cikkben rögzített korlátozásokon 
túl egy, a 28. cikk értelmében egy 
kibocsátó vagy tőzsdén nem jegyzett 
társaság felett ellenőrző befolyást 
gyakorló ABAK nem növelheti az e 
kibocsátó vagy tőzsdén nem jegyzett 
társaság által az ABA-nak vagy annak 
valamely leányvállalatának fizetett 
osztalékrésszel összefüggésben 
alkalmazott tőkeáttételt a felvásárlás előtti 
helyzethez képest 20%-kal többel, ha e 
növelés eredményeképpen e kibocsátó 
vagy társaság tőkeáttétele meghaladja az 
ágazatban e kibocsátóra vagy társaságra 
alkalmazott átlagos tőkeáttétel 1,5-
szörösét, illetve e kibocsátó vagy társaság 
tőkeáttétele meghaladja részvénytőkéje 
értékének háromszorosát.
2. A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el a tőkeáttétellel, az 
osztalékrésszel, a tőkeáttétel ágazati 
átlagával és az eljárással kapcsolatban. 

Or. en
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Indokolás

Köztudott, hogy a részvényeseknek történő kifizetésekkel összefüggésben keletkező 
eladósodottságot az motiválja, hogy vissza kell fizetni a felvásárlás során keletkezett 
adósságra eső részt. Ez a gyakorlat akadályozhatja a céltársaság fejlődési képességét, 
bizonyos esetekben pedig fizetésképtelenséghez vezet. Ezért ez megfelelően ellenőrizni kell. E 
célból a 29a. cikkben előírt védelmen túl egyértelmű szabályok és kemény számadatok alapján 
biztonsági hálót kell létrehozni.

Módosítás 1425
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
29 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29e. cikk
Egyedi rendelkezések a zárt időszakkal 
kapcsolatban
1. Amennyiben egy ABAK a 28. cikk 
értelmében ellenőrző befolyást gyakorol 
egy kibocsátó vagy tőzsdén nem jegyzett 
társaság felett, a kibocsátó vagy a tőzsdén 
jegyzett társaság nem fizethet ki 
közvetlenül vagy közvetve olyan összeget 
az ilyen ABA-nak vagy annak valamely 
leányvállalatának, amely meghaladja az 
ABA e kibocsátóval vagy társasággal 
kapcsolatban végrehajtott induló 
befektetésének 50%-át azon időszak 
végéig, amely vagy a befektetés 
befejezésének ötödik évfordulóján, vagy 
pedig az ABA e társaságban vagy 
kibocsátóban szerzett részesedének 
eladásakor jár le, attól függően, hogy 
melyik időpont a korábbi.
2. A Bizottság a 49a., 49b. és 49c. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el az (1) bekezdés 
végrehajtására.

Or. en
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Indokolás

Köztudott, hogy a „vagyonkimazsolázást” az motiválja, hogy vissza kell fizetni a felvásárlás 
során keletkezett adósságra eső részt. Ez akadályozhatja a céltársaság fejlődési képességét, 
bizonyos esetekben pedig fizetésképtelenséghez vezet. Ezért ez megfelelően ellenőrizni kell. E 
célból az egyes portfoliótársaságokba befektetett tőke értékének 50%-át öt évig vagy a 
társaság eladásáig le kell kötni, attól függően, hogy melyik időpont a korábbi.

Módosítás 1426
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. cikk törölve
Olyan társaságokkal kapcsolatos különös 
rendelkezések, amelyek részvényeivel a 
szabályozott piacon már nem kereskednek 
Amennyiben valamely kibocsátó szavazati 
joga 30%-ának vagy annál nagyobb 
részének megszerzését követően a 
kibocsátónak a részvényeit kivezetik a 
szabályozott piacról, úgy a kibocsátónak 
ennek ellenére a szabályozott piacról 
történő kivonástól számított két évig még 
továbbra is meg kell felelnie a 
2004/109/EK irányelvben előírt 
kötelezettségeinek.

Or. en

Indokolás

A 26–30. cikk rendelkezéseit következetesen alkalmazni kell mindazokra, akik adott nagyságú 
részesedést szereznek, és nem csupán az ABAK-ra és a vállalkozásokra, amelyekbe 
befektetnek. Minden olyan megfontolás, amely az átláthatósággal kapcsolatban merül fel, 
illetve a munkavállalóknak vagy résztulajdonosoknak a vállalkozással kapcsolatos érdekei 
ugyanúgy érvényesek az uniós társaság felett ellenőrzést gyakorlók minden típusának 
tevékenységeire, és nem csupán az ABAK-ot érintő helyzetekre.  A tájékoztatási 
kötelezettségeket egy általános társasági jogi irányelv keretében kellene következetesen 
érvényesíteni, nem pedig úgy, hogy hátrányos helyzetbe hozzák az ABAK-ot és azokat a 
társaságokat, amelyekbe azok befektetnek.
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Módosítás 1427
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. cikk törölve
Olyan társaságokkal kapcsolatos különös 
rendelkezések, amelyek részvényeivel a 
szabályozott piacon már nem kereskednek 
Amennyiben valamely kibocsátó szavazati 
joga 30%-ának vagy annál nagyobb 
részének megszerzését követően a 
kibocsátónak a részvényeit kivezetik a 
szabályozott piacról, úgy a kibocsátónak 
ennek ellenére a szabályozott piacról 
történő kivonástól számított két évig még 
továbbra is meg kell felelnie a 
2004/109/EK irányelvben előírt 
kötelezettségeinek.

Or. en

Indokolás

A 26–30. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni mindazokra, akik adott nagyságú részesedést 
szereznek, és nem csupán az ABAK-ra és a társaságokra, amelyekbe befektetnek. Minden 
olyan megfontolás, amely az átláthatósággal kapcsolatban merül fel, illetve a 
munkavállalóknak vagy résztulajdonosoknak az érdekei ugyanúgy érvényesek az uniós 
társaság felett ellenőrzést gyakorló befektetők minden típusának tevékenységeire, és nem 
csupán az ABAK-ra.  A tájékoztatási kötelezettségeket egy általános társasági jogi 
irányelvben kell meghatározni.

Módosítás 1428
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. cikk törölve
Olyan társaságokkal kapcsolatos különös 
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rendelkezések, amelyek részvényeivel a 
szabályozott piacon már nem kereskednek 
Amennyiben valamely kibocsátó szavazati 
joga 30%-ának vagy annál nagyobb 
részének megszerzését követően a 
kibocsátónak a részvényeit kivezetik a 
szabályozott piacról, úgy a kibocsátónak 
ennek ellenére a szabályozott piacról 
történő kivonástól számított két évig még 
továbbra is meg kell felelnie a 
2004/109/EK irányelvben előírt 
kötelezettségeinek.

Or. en

Indokolás

Csak egy globális megközelítés képes megakadályozni az ezen irányelv szerint szabályozott és 
nem szabályozott szereplők közötti piaci verseny torzulását. Következésképpen a tájékoztatási 
kötelezettségekkel a magántulajdon valamennyi formája tekintetében egységesen, az uniós 
társasági jogi irányelvek módosításán keresztül kell foglalkozni.

Módosítás 1429
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. cikk törölve
Olyan társaságokkal kapcsolatos különös 
rendelkezések, amelyek részvényeivel a 
szabályozott piacon már nem kereskednek 
Amennyiben valamely kibocsátó szavazati 
joga 30%-ának vagy annál nagyobb 
részének megszerzését követően a 
kibocsátónak a részvényeit kivezetik a 
szabályozott piacról, úgy a kibocsátónak 
ennek ellenére a szabályozott piacról 
történő kivonástól számított két évig még 
továbbra is meg kell felelnie a 
2004/109/EK irányelvben előírt 
kötelezettségeinek.
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Or. en

Módosítás 1430
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. cikk törölve
Olyan társaságokkal kapcsolatos különös 
rendelkezések, amelyek részvényeivel a 
szabályozott piacon már nem kereskednek 
Amennyiben valamely kibocsátó szavazati 
joga 30%-ának vagy annál nagyobb 
részének megszerzését követően a 
kibocsátónak a részvényeit kivezetik a 
szabályozott piacról, úgy a kibocsátónak 
ennek ellenére a szabályozott piacról 
történő kivonástól számított két évig még 
továbbra is meg kell felelnie a 
2004/109/EK irányelvben előírt 
kötelezettségeinek.

Or. en

Módosítás 1431
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. cikk törölve
Olyan társaságokkal kapcsolatos különös 
rendelkezések, amelyek részvényeivel a 
szabályozott piacon már nem kereskednek 
Amennyiben valamely kibocsátó szavazati 
joga 30%-ának vagy annál nagyobb 
részének megszerzését követően a 
kibocsátónak a részvényeit kivezetik a 
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szabályozott piacról, úgy a kibocsátónak 
ennek ellenére a szabályozott piacról 
történő kivonástól számított két évig még 
továbbra is meg kell felelnie a 
2004/109/EK irányelvben előírt 
kötelezettségeinek.

Or. en

Indokolás

A javaslat 26–30. cikkében a magántőkealapok kezelőire bevezetett tájékoztatási 
kötelezettségek nem relevánsak és nem alkalmasak a kockázatok rendszerszintű felügyeletére. 
Valójában olyan tájékoztatási kötelezettségeket érintenek, amelyekkel más uniós irányelvek 
már foglalkoznak, illetve amelyek aligha alkalmazhatók (például az a kötelezettség, hogy 
közzé kell tenni a tőzsdén nem jegyzett társasággal kapcsolatos fejlesztési tervet, ami súlyos 
aggályokat vet fel az információk bizalmasságával és/vagy a gazdasági hírszerzéssel 
kapcsolatban). Ráadásul e követelmények nem alkalmazandók valamennyi piaci szereplőre, 
akiknek tevékenységei rendszerszintű kockázatot hordoznak.

Módosítás 1432
Pascal Canfin

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben valamely kibocsátó szavazati 
joga 30%-ának vagy annál nagyobb 
részének megszerzését követően a 
kibocsátónak a részvényeit kivezetik a 
szabályozott piacról, úgy a kibocsátónak 
ennek ellenére a szabályozott piacról 
történő kivonástól számított két évig még 
továbbra is meg kell felelnie a 
2004/109/EK irányelvben előírt 
kötelezettségeinek.

Amennyiben valamely kibocsátóban 
ellenőrző befolyás megszerzését követően 
a kibocsátónak a részvényeit kivezetik a 
szabályozott piacról, úgy a kibocsátónak 
ennek ellenére a szabályozott piacról 
történő kivonástól számított egy évig még 
továbbra is meg kell felelnie a 
2004/109/EK irányelvben előírt 
kötelezettségeinek.

Or. en

Indokolás

A korábbi módosításokkal való összhang biztosítása.
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