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Módosítás 641
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[…] A cikk törölve

Or. en

Indokolás

Az OTF-kategória törlésre kerül, mivel valamennyi piacműködtető vagy befektetési 
vállalkozás által működtetett kereskedési platformnak megfelelő piaci szabályozás (azaz 
átláthatóság, nem-diszkrecionális végrehajtás, megkülönböztetésmentes hozzáférés és teljes 
körű piacfelügyelet) hatálya alatt kell állnia a multilaterális kereskedés során.

Módosítás 642
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[…] A cikk törölve

Or. en

Módosítás 643
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők hozzanak létre olyan 
mechanizmusokat, amelyek 
megakadályozzák, hogy egy 

(1)A tagállamok előírják, hogy az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők hozzanak létre olyan 
mechanizmusokat, amelyek 
megakadályozzák, hogy egy 
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ügyfélmegbízást egy OTF-ben az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető saját tőkéjének terhére 
hajtsanak végre. A befektetési vállalkozás 
nem működhet rendszeres internalizálóként 
az általa működtetett OTF-ben. Az OTF 
nem kapcsolódhat másik OTF-hez olyan 
módon, ami lehetővé teszi, hogy a 
különböző OTF-ek hassanak egymásra.

ügyfélmegbízást az ügyfél hozzájárulása 
nélkül egy OTF-ben az OTF-et működtető 
befektetési vállalkozás vagy piacműködtető 
saját tőkéjének terhére hajtsanak végre. Az 
OTF működtetője rendszeresen közzéteszi 
a 27. cikk (2) bekezdése szerinti adatokat, 
a működtető saját tőkéje terhére 
végrehajtott megbízások és a harmadik 
felek vételi és eladási szándéka szerinti 
bontásban. A befektetési vállalkozás nem 
működhet rendszeres internalizálóként az 
általa működtetett OTF-ben. Az OTF nem 
kapcsolódhat másik OTF-hez olyan 
módon, ami lehetővé teszi, hogy a 
különböző OTF-ek hassanak egymásra, 
kivéve ha az OTF működtetője bizonyítani 
tudja az ezen irányelv, valamint a 
..../..../EU rendelet [MiFIR] előírásainak 
való megfelelését, valamint azt, hogy a 27. 
cikk követelményeit ilyen működési 
mechanizmus támasztja alá.

Or. en

Módosítás 644
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők hozzanak létre olyan 
mechanizmusokat, amelyek 
megakadályozzák, hogy egy 
ügyfélmegbízást egy OTF-ben az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető saját tőkéjének terhére 
hajtsanak végre. A befektetési vállalkozás 
nem működhet rendszeres 
internalizálóként az általa működtetett 
OTF-ben. Az OTF nem kapcsolódhat 
másik OTF-hez olyan módon, ami lehetővé 

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
részvényekkel, letéti jegyekkel, tőzsdén 
forgalmazott alapokkal, certifikátokkal és 
hasonló pénzügyi eszközökkel kereskedő 
OTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők hozzanak 
létre olyan mechanizmusokat, amelyek 
megakadályozzák, hogy egy 
ügyfélmegbízást egy OTF-ben az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető saját tőkéjének terhére 
hajtsanak végre, kivéve ha ezt egyeztetett 
alapon vagy az ügyfél hozzájárulásával 
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teszi, hogy a különböző OTF-ek hassanak 
egymásra.

végzik. Az OTF működtetője rendszeresen 
közzéteszi a 27. cikk (2) bekezdése szerinti 
adatokat, a működtető saját tőkéje terhére 
végrehajtott megbízások és a harmadik 
felek vételi és eladási szándéka szerinti 
bontásban. Az OTF nem kapcsolódhat 
másik OTF-hez olyan módon, ami lehetővé 
teszi, hogy a különböző OTF-ek hassanak 
egymásra, kivéve ha az OTF működtetője
bizonyítani tudja az ezen irányelv, 
valamint a ..../..../EU rendelet [MiFIR] 
előírásainak való megfelelését, valamint 
azt, hogy a 27. cikk követelményeit ilyen 
működési mechanizmus támasztja alá.

Or. en

Indokolás

A módosítás egyenlő versenyfeltételeket biztosít az összeférhetetlenségek tekintetében a 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek számára azzal, hogy az ügyfél választása szerint 
beléphet. Az OTF működtetője számára lehetővé kell tenni, hogy egyeztetett alapon a saját 
tőkéje terhére hajtson végre megbízásokat. A saját tőke terhére történő kereskedés betiltása 
egy olyan piac likviditását csökkenthetné, amelyet végbefektetők kockázataik kezelésére 
használnak. A szöveg azt is megköveteli az OTF-ektől, hogy ügyfeleik számára tegyék közzé a 
végrehajtás minőségét bemutató adatokat. 

Módosítás 645
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők hozzanak létre olyan 
mechanizmusokat, amelyek 
megakadályozzák, hogy egy 
ügyfélmegbízást egy OTF-ben az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető saját tőkéjének terhére 
hajtsanak végre. A befektetési vállalkozás 
nem működhet rendszeres 
internalizálóként az általa működtetett 

(1) A tagállamok előírják, hogy az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők nem működhetnek
rendszeres internalizálóként az általuk
működtetett OTF-ben. Az OTF nem 
kapcsolódhat másik OTF-hez olyan 
módon, ami lehetővé teszi, hogy a 
különböző OTF-ek hassanak egymásra. 
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OTF-ben. Az OTF nem kapcsolódhat 
másik OTF-hez olyan módon, ami lehetővé 
teszi, hogy a különböző OTF-ek hassanak 
egymásra. 

A befektetési vállalkozások és az OTF-ek
működtetői lehetővé teszik ügyfeleik 
számára annak megválasztását, hogy 
megbízásaikat a befektetési vállalkozás
vagy a piacműködtető saját tőkéjének
terhére hajtják-e végre. 

Or. en

Indokolás

Az OTF működéséhez szükség van arra, hogy a befektetési vállalkozás használhassa saját 
tőkéjét, mivel a vételi oldali vállalkozások nem kívánnak egymás szerződő felei lenni, és ezzel 
elfogadhatatlan kockázatot belevinni a folyamatba. Emiatt az OTF működtetőjének képesnek 
kell lennie arra, hogy saját tőkéjét használja az ügyfelek kereskedésének elősegítésére és az 
ügyfelekkel szembeni megbízások teljesítése során felmerülő kockázatok megfelelő 
ellentételezésére. Az ügyfélnek azonban meg kell adni a választási lehetőséget, hogy kívánja-
e, hogy megbízásai kölcsönhatásba lépjenek a befektetési vállalkozás saját tőkéjével.

Módosítás 646
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők hozzanak létre olyan 
mechanizmusokat, amelyek 
megakadályozzák, hogy egy 
ügyfélmegbízást egy OTF-ben az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető saját tőkéjének terhére 
hajtsanak végre. A befektetési vállalkozás 
nem működhet rendszeres 
internalizálóként az általa működtetett 
OTF-ben. Az OTF nem kapcsolódhat 
másik OTF-hez olyan módon, ami 
lehetővé teszi, hogy a különböző OTF-ek 

(1) A tagállamok előírják, hogy az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők hozzanak létre olyan 
mechanizmusokat, amelyek 
megakadályozzák, hogy egy 
ügyfélmegbízást egy OTF-ben az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető saját tőkéjének terhére 
hajtsanak végre, kivéve ha az ügyfél 
írásban olyan mechanizmusokba való 
belépés mellett döntött, amelyek az 
ügyfelek kereskedésének elősegítése 
céljából lehetővé teszik az adott OTF-ben 
az ügyfélmegbízásoknak az adott OTF-et 
működtető befektetési vállalkozás vagy 
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hassanak egymásra. piacműködtető saját tőkéjének terhére 
történő teljesítését.

Or. en

Módosítás 647
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők hozzanak létre olyan 
mechanizmusokat, amelyek 
megakadályozzák, hogy egy 
ügyfélmegbízást egy OTF-ben az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető saját tőkéjének terhére 
hajtsanak végre. A befektetési vállalkozás 
nem működhet rendszeres internalizálóként 
az általa működtetett OTF-ben. Az OTF 
nem kapcsolódhat másik OTF-hez olyan 
módon, ami lehetővé teszi, hogy a 
különböző OTF-ek hassanak egymásra.

(1) A tagállamok előírják, hogy az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők hozzanak létre olyan 
mechanizmusokat, amelyek 
megakadályozzák, hogy egy 
ügyfélmegbízást egy OTF-ben az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető saját tőkéjének terhére
hajtsanak végre, kivéve ahol a saját tőkét 
azért használják fel, hogy lehetővé tegyék 
a befektetési vállalkozás számára az 
ügyfelek által kezdeményezett megbízások 
teljesítését, az ügyfél kereskedésre 
irányuló kérésére való válaszadást, vagy 
azt, hogy ügyfele számára egyébként a 
legjobb teljesítést érje el; vagy fedezeti 
ügylet végrehajtása érdekében, hogy az 
ügyfél kereskedéséhez kapcsolódó 
kockázatot kezelje, vagy hogy tükrözze 
azokat az érdekeltségeket és pozíciókat, 
amelyek az ügyfél kereskedése folytán 
nála felmerülő kockázatokból adódnak. 
Az OTF-ben a saját tőke felhasználása az 
összeférhetetlenségek megakadályozása 
érdekében szigorú megbízáskezelési 
szabályok alá tartozik, és a befektetési 
vállalkozás köteles tájékoztatni ügyfeleit 
arról, hogy saját tőkéjét miként lehet 
felhasználni az OTF-ben. Az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozás nem 
működhet rendszeres internalizálóként az 
általa működtetett OTF-ben. Az OTF nem 
kapcsolódhat másik OTF-hez olyan 
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módon, ami lehetővé teszi, hogy a 
különböző OTF-ek hassanak egymásra. 

Or. en

Módosítás 648
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők hozzanak létre olyan 
mechanizmusokat, amelyek 
megakadályozzák, hogy egy 
ügyfélmegbízást egy OTF-ben az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető saját tőkéjének terhére 
hajtsanak végre. A befektetési vállalkozás 
nem működhet rendszeres internalizálóként 
az általa működtetett OTF-ben. Az OTF 
nem kapcsolódhat másik OTF-hez olyan 
módon, ami lehetővé teszi, hogy a 
különböző OTF-ek hassanak egymásra.

(1) A tagállamok előírják, hogy az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők hozzanak létre olyan 
mechanizmusokat, amelyek 
megakadályozzák, hogy egy 
ügyfélmegbízást egy OTF-ben az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető, vagy a befektetési 
vállalkozással és/vagy piacműködtetővel 
azonos vállalatcsoport és/vagy jogi 
személy részét alkotó gazdálkodó egység
saját tőkéjének terhére hajtsanak végre. A 
befektetési vállalkozás, a piacműködtető, 
vagy a befektetési vállalkozással és/vagy 
piacműködtetővel azonos vállalatcsoport 
és/vagy jogi személy részét alkotó 
gazdálkodó egység nem működhet 
rendszeres internalizálóként az általa 
működtetett OTF-ben, és az OTF nem 
kapcsolódhat rendszeres internalizálóhoz 
oly módon, amely lehetővé tenné, hogy az 
OTF-beli megbízások és a rendszeres 
internalizálónál lévő megbízások vagy 
ajánlatok egymásra hassanak. Az OTF 
nem kapcsolódhat másik OTF-hez olyan 
módon, ami lehetővé teszi, hogy a 
különböző OTF-ek hassanak egymásra. 

Or. en
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Módosítás 649
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők hozzanak létre olyan 
mechanizmusokat, amelyek 
megakadályozzák, hogy egy 
ügyfélmegbízást egy OTF-ben az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető saját tőkéjének terhére 
hajtsanak végre. A befektetési vállalkozás 
nem működhet rendszeres internalizálóként 
az általa működtetett OTF-ben. Az OTF 
nem kapcsolódhat másik OTF-hez olyan 
módon, ami lehetővé teszi, hogy a 
különböző OTF-ek hassanak egymásra.

(1) A tagállamok előírják, hogy az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők hozzanak létre olyan 
mechanizmusokat, amelyek 
megakadályozzák, hogy egy 
ügyfélmegbízást egy OTF-ben az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető saját tőkéjének terhére 
hajtsanak végre, kivéve ha még a megbízás 
teljesítése előtt beszerzik ügyfeleik előzetes 
hozzájárulását, és figyelemmel a 27. cikk 
(1) bekezdésében megállapított 
kötelezettségre. A befektetési vállalkozás 
nem működhet rendszeres internalizálóként 
az általa működtetett OTF-ben. Az OTF 
nem kapcsolódhat másik OTF-hez olyan 
módon, ami lehetővé teszi, hogy a 
különböző OTF-ek hassanak egymásra.

Or. en

Módosítás 650
Anne E. Jensen

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők hozzanak létre olyan 
mechanizmusokat, amelyek 
megakadályozzák, hogy egy 
ügyfélmegbízást egy OTF-ben az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető saját tőkéjének terhére 
hajtsanak végre. A befektetési vállalkozás 

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
részvénykereskedés szervezett 
végrehajtását és megszervezését biztosító 
OTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők hozzanak 
létre olyan mechanizmusokat, amelyek 
megakadályozzák, hogy egy 
ügyfélmegbízást egy OTF-ben az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozás vagy 
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nem működhet rendszeres internalizálóként 
az általa működtetett OTF-ben. Az OTF 
nem kapcsolódhat másik OTF-hez olyan 
módon, ami lehetővé teszi, hogy a 
különböző OTF-ek hassanak egymásra.

piacműködtető saját tőkéjének terhére 
hajtsanak végre. A befektetési vállalkozás 
nem működhet rendszeres internalizálóként 
az általa működtetett OTF-ben. Az OTF 
nem kapcsolódhat másik OTF-hez olyan 
módon, ami lehetővé teszi, hogy a 
különböző OTF-ek hassanak egymásra. 

Or. en

Módosítás 651
Wolf Klinz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az OTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők maguk 
döntik el, hogy az ügyletet miként hajtják 
végre, és hogy az ügyfelek miként hatnak 
egymásra.

Or. en

Módosítás 652
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az OTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők maguk 
döntik el, hogy az ügyletet miként hajtják 
végre, és hogy az ügyfelek miként hatnak 
egymásra.

Or. en
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Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi az OTF-eknek biztosított mérlegelési jog jellegét.

Módosítás 653
Anne E. Jensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
részvénykereskedés szervezett 
végrehajtását és megszervezését biztosító 
OTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők által a 
hozzáférés tekintetében megszabott 
korlátozások csak a befektetési vállalkozás 
vagy a piacműködtető ügyfeleire 
korlátozzák az OTF-hez való hozzáférést.

Or. en

Módosítás 654
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamok előírják, hogy a 
kötvényeket, strukturált pénzügyi 
termékeket, kibocsátási egységeket és 
származékos termékeket forgalmazó OTF-
et működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők olyan megoldásokat 
hozzanak létre, amelyek egyértelműen 
azonosítják az OTF, az OTF
tulajdonosainak vagy működtetőjének
érdekei, valamint az OTF megbízható 
működése közötti esetleges 
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összeférhetetlenségekből az OTF 
működésére vagy résztvevőire nézve 
adódó, potenciálisan hátrányos 
következményeket, és kezelik azokat.

Or. en

Indokolás

Az egész EU-ban szükség van a megfelelő szintű befektetővédelemre. A legjobb gyakorlatokat 
a tagállamoknak meg kell osztaniuk egymással.

Módosítás 655
Anne E. Jensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az (1a) bekezdés tekintetében a II. 
melléklet I. szakasza 1) pontjának a) és b) 
alpontjában felsorolt szervezetek nem 
tartoznak az ügyfelek közé.

Or. en

Módosítás 656
Anne E. Jensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A részvénykereskedés szervezett 
végrehajtását és megszervezését biztosító, 
jelentős piaci részesedéssel rendelkező 
OTF-ek esetében a tagállamok előírják, 
hogy az OTF-hez való hozzáférésre 
irányadó, a 18. cikk (3) bekezdésében 
említett szabályok összhangban álljanak 
az 55. cikk (5) bekezdésében megállapított 
feltételekkel.
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Or. en

Módosítás 657
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az OTF engedélyezése iránti 
kérelemnek tartalmaznia kell egy részletes 
leírást arról, hogy a rendszer miért nem 
megfelelő és nem képes arra, hogy 
szabályozott piacként, MTF-ként vagy 
rendszeres internalizálóként működjön.

(2) Az OTF engedélyezése iránti 
kérelemnek tartalmaznia kell egy részletes 
leírást arról, hogy a rendszer miért nem 
megfelelő és nem képes arra, hogy 
szabályozott piacként, MTF-ként vagy 
rendszeres internalizálóként működjön. Ezt 
a leírást továbbítani kell az EÉPH-nak. Az 
EÉPH egy hónapon belül véleményt ad ki 
arról, hogy megítélése szerint a leírás 
bizonyítja-e, hogy a rendszer nem 
megfelelő és nem képes arra, hogy 
szabályozott piacként, MTF-ként vagy 
rendszeres internalizálóként működjön.

Or. en

Módosítás 658
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az EÉPH véleményének kézhezvétele 
után az OTF székhely szerinti tagállama 
csak akkor adja meg az OTF 
működtetésére szóló engedélyt, ha az adott 
leírás bizonyítja, hogy a rendszer nem 
megfelelő és nem képes arra, hogy 
szabályozott piacként, MTF-ként vagy 
rendszeres internalizálóként működjön.
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Or. en

Indokolás

Az OTF nem helyettesítheti a meglévő MIFID-kategóriákat.

Módosítás 659
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Amennyiben az illetékes hatóság nem 
ért egyet az OTF székhely szerinti 
tagállamának azzal az értékelésével, hogy 
a rendszer nem megfelelő és nem képes 
arra, hogy szabályozott piacként, MTF-
ként vagy rendszeres internalizálóként 
működjön, az illetékes hatóság az ügyet 
visszautalhatja az EÉPH elé, amely az 
1095/2010/EU rendelet 19. cikkében 
ráruházott hatáskörrel összhangban 
járhat el.

Or. en

Indokolás

A belső piacon belül nem biztosíthatók az egyenlő versenyfeltételek, ha nem létezik az eltérő 
nemzeti értelmezések elkerülését szolgáló mechanizmus.

Módosítás 660
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ha egy pénzügyi eszköz rendelkezésre 
áll valamely szabályozott piacon vagy 
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MTF-en, a tagállamok biztosítják, hogy az 
OTF-ek az adott pénzügyi eszköz 
tekintetében csak a jogosult szerződő felek 
nagyméretű megbízásainak 
végrehajtására legyenek jogosultak.

Or. en

Módosítás 661
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok megkövetelik, hogy 
amennyiben az OTF-ek a rendszereiken 
keresztül lehetővé teszik az algoritmikus 
kereskedést, rendelkezzenek az 51. 
cikkben meghatározott feltételeknek való 
megfelelés érdekében hatékony 
rendszerekkel, folyamatokkal és 
mechanizmusokkal.

(4) A tagállamok megkövetelik, hogy az 
OTF-ek rendelkezzenek az 51. cikkben 
meghatározott feltételeknek való 
megfelelés érdekében hatékony 
rendszerekkel, folyamatokkal és 
mechanizmusokkal, vagy az OTF 
kereskedési modellje szempontjából 
lényeges más eljárásokkal és 
mechanizmusokkal. 

Or. en

Indokolás

Mind az MTF-ekre, mind az OTF-ekre ugyanazokat az előírásokat kell alkalmazni a 
rendszerek rugalmasságát, a megszakító jellegű hatásköröket és a kereskedést illetően. Ez 
összhangban áll a 19. cikk (4) bekezdésének módosításával.

Módosítás 662
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok megkövetelik, hogy 
amennyiben az OTF-ek a rendszereiken 

(4) A tagállamok megkövetelik, hogy az 
OTF-ek megfeleljenek az 51. és az 51a.
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keresztül lehetővé teszik az algoritmikus 
kereskedést, rendelkezzenek az 51. 
cikkben meghatározott feltételeknek való 
megfelelés érdekében hatékony 
rendszerekkel, folyamatokkal és 
mechanizmusokkal.

cikkben meghatározott feltételeknek és 
ennek érdekében hatékony rendszerekkel, 
folyamatokkal és mechanizmusokkal
rendelkezzenek.

Or. en

Módosítás 663
Diogo Feio

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok előírják, hogy az OTF-
et működtető befektetési vállalkozások 
vagy piacműködtetők megfelelő lépéseket 
tegyenek az OTF felügyeletével és 
működésével kapcsolatban felmerülő 
esetleges összeférhetetlenségek 
azonosítása és kezelése érdekében.

Or. en

Indokolás

A kötések megfelelő kezelésének biztosítása érdekében elő kell írni, hogy az OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és piacműködtetők azonosítsák és kezeljék az 
összeférhetetlenségeket. Ez biztosítja, hogy az ügyfelek kellő védelemben részesüljenek akkor 
is, ha az ügyfelek kereskedésének elősegítése céljából saját tőkét használnak fel – ez az, amit a 
saját tőke teljes tiltása is biztosítani kívánt.

Módosítás 664
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben az OTF ugyanazon 
pénzügyi eszközben a versenytárs MTF-
ekkel vagy szabályozott piacokkal 
egyenértékű vagy jelentős volumenű 
ügyletet hajt végre, a tagállamok előírják, 
hogy az adott OTF feleljen meg az MTF-
re vonatkozó valamennyi előírásnak.

Or. en

Indokolás

Meg kell őrizni a kereskedési helyszínek közötti egyenlő versenyfeltételeket. Azonos profil
esetében azonosak a szabályok is.

Módosítás 665
Anne E. Jensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az EÉPH végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket dolgoz ki annak 
meghatározására, hogy valamely OTF 
mikor minősül az (1c) bekezdésben 
említett jelentős piaci részesedéssel 
rendelkezőnek.

Or. en

Módosítás 666
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az EÉPH a tagállamokban 
megvalósuló folyamatos felügyelet legjobb 
gyakorlatainak azonosítása céljából 
szakértői értékeléseket végez, és legkésőbb 
[…]-ig* tájékoztatja a Bizottságot azokról 
az intézkedésekről, amelyek erőteljesebb 
felügyeletet biztosíthatnak a 
tagállamokban.
__________________
*HL: Kérjük, illessze be a dátumot: ezen 
irányelv hatálybalépése után két évvel

Or. en

Indokolás

Az egész EU-ban megfelelő szintű befektető védelemre van szükség. A legjobb gyakorlatokat a 
tagállamoknak meg kell osztaniuk egymással.

Módosítás 667
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják befektetési 
vállalkozásaik számára, hogy minden 
megfelelő lépést tegyenek meg minden 
olyan összeférhetetlenség azonosítására, 
amely közöttük, beleértve vezetőiket, 
alkalmazottaikat és meghatalmazottaikat 
vagy bármely, hozzájuk ellenőrzés révén 
közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó 
személy, illetve ügyfeleik, vagy valamely 
ügyfelük és egy másik ügyfelük között a 
befektetési és kiegészítő szolgáltatások 
vagy ezek kombinációi nyújtása során 
felmerülhet,

(1) A tagállamok előírják befektetési 
vállalkozásaik számára, hogy minden 
megfelelő lépést tegyenek meg minden 
olyan összeférhetetlenség azonosítására, 
amely közöttük, beleértve vezetőiket, 
alkalmazottaikat és meghatalmazottaikat 
vagy bármely, hozzájuk ellenőrzés révén 
közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó 
személy, illetve ügyfeleik, vagy valamely 
ügyfelük és egy másik ügyfelük között, a 
befektetési és kiegészítő szolgáltatások 
nyújtása során merülhet fel, vagy amelyet 
vásárlási ösztönzők váltanak ki, vagy 
amely a saját termékeiket értékesítő 
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befektetési vállalkozásoknál merül fel, 
vagy mindezek kombinációi során
keletkezik, 

Or. en

Módosítás 668
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják befektetési 
vállalkozásaik számára, hogy minden
megfelelő lépést tegyenek meg minden 
olyan összeférhetetlenség azonosítására, 
amely közöttük, beleértve vezetőiket, 
alkalmazottaikat és meghatalmazottaikat 
vagy bármely, hozzájuk ellenőrzés révén 
közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó 
személy, illetve ügyfeleik, vagy valamely 
ügyfelük és egy másik ügyfelük között a 
befektetési és kiegészítő szolgáltatások 
vagy ezek kombinációi nyújtása során 
felmerülhet.

(1) A tagállamok előírják befektetési 
vállalkozásaik számára, hogy minden
szükséges lépést tegyenek meg minden 
olyan összeférhetetlenség azonosítására, 
amely közöttük, beleértve vezetőiket, 
alkalmazottaikat és meghatalmazottaikat 
vagy bármely, hozzájuk ellenőrzés révén 
közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó 
személy, illetve ügyfeleik, vagy valamely 
ügyfelük és egy másik ügyfelük között a
befektetési és kiegészítő szolgáltatások 
vagy ezek kombinációi nyújtása során 
felmerülhet.

Or. en

Módosítás 669
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a befektetési vállalkozás 
által a 16. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően létrehozott, az 
összeférhetetlenség kezelésére irányuló 
szervezeti vagy igazgatási szabályok nem 

(2) Amennyiben a befektetési vállalkozás 
által a 16. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően létrehozott, az 
összeférhetetlenség kezelésére és 
elkerülésére irányuló szervezeti vagy 
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elegendőek megfelelő megbízhatósággal 
annak biztosítására, hogy az ügyfelek 
érdekei sérelmének kockázatát megelőzze, 
a befektetési vállalkozás világosan feltárja 
az összeférhetetlenség általános jellegét 
és/vagy forrásait az ügyfél előtt, mielőtt 
elvállalná számára üzleti tevékenység 
végzését.

igazgatási szabályok nem elegendőek 
megfelelő megbízhatósággal annak 
biztosítására, hogy az ügyfelek érdekei 
sérelmének kockázatát megelőzze, a 
befektetési vállalkozás világosan feltárja az 
összeférhetetlenség általános jellegét 
és/vagy forrásait az ügyfél előtt, mielőtt 
elvállalná számára üzleti tevékenység 
végzését.

Or. en

Indokolás

El kell kerülni a szolgáltatók és a befektetők közötti összeférhetetlenséget.

Módosítás 670
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a befektetési vállalkozás 
által a 16. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően létrehozott, az 
összeférhetetlenség kezelésére irányuló 
szervezeti vagy igazgatási szabályok nem 
elegendőek megfelelő megbízhatósággal 
annak biztosítására, hogy az ügyfelek 
érdekei sérelmének kockázatát megelőzze, 
a befektetési vállalkozás világosan feltárja 
az összeférhetetlenség általános jellegét 
és/vagy forrásait az ügyfél előtt, mielőtt 
elvállalná számára üzleti tevékenység 
végzését.

(2) A befektetési vállalkozások által az (1) 
bekezdésben említett személyek értékelése, 
fizetése, jutalmazása vagy előléptetése 
tekintetében bevezetett mechanizmusok 
nem késztethetik e személyeket arra, hogy 
bármikor olyan módon járjanak el, amely
nem felel meg ügyfeleik legjobb 
érdekeinek. Ezek a mechanizmusok 
különösen nem ösztönözhetnek arra 
semely személyt, beleértve a befektetési 
vállalkozást magát, vezetőit, 
alkalmazottait és meghatalmazottaikat 
vagy bármely, hozzájuk ellenőrzés révén 
közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó 
személyt, hogy ügyfeleinek valamilyen 
meghatározott pénzügyi eszközt vagy 
pénzügyi eszközök meghatározott 
kategóriáját ajánlja.

Or. en
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Módosítás 671
Syed Kamall, Kay Swinburne

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy 
valamely alaphoz közvetlenül beérkező
minden bevételt az összes közvetlen 
költség levonásával visszajuttassanak az 
alap birtokosainak. Amennyiben ezeket a 
közvetlen költségeket az alapkezelő 
csoporthoz tartozó kapcsolt vállalkozások 
állapítják meg, azoknak arányosaknak 
kell lenniük a velük egyenértékű külső 
költségekkel, és azokat független 
igazgatóknak kell ellenjegyezniük.

Or. en

Indokolás

A potenciális összeférhetetlenségek csökkentése érdekében a közvetlen költségeket vissza kell 
juttatni az alap birtokosának.

Módosítás 672
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a befektetési vállalkozás 
által a 16. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően létrehozott, az 
összeférhetetlenség kezelésére irányuló 
szervezeti vagy igazgatási szabályok nem 
elegendőek megfelelő megbízhatósággal 
annak biztosítására, hogy az ügyfelek 
érdekei sérelmének kockázatát megelőzze, 
a befektetési vállalkozás világosan feltárja 
az összeférhetetlenség általános jellegét 

(2) Amennyiben a befektetési vállalkozás 
által a 16. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően létrehozott, az 
összeférhetetlenség kezelésére irányuló 
szervezeti vagy igazgatási szabályok nem 
elegendőek megfelelő megbízhatósággal 
annak biztosítására, hogy az ügyfelek 
érdekei sérelmének kockázatát megelőzze, 
a befektetési vállalkozás nem vállalja el
számukra üzleti tevékenység végzését.
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és/vagy forrásait az ügyfél előtt, mielőtt 
elvállalná számára üzleti tevékenység 
végzését.

Or. en

Módosítás 673
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a befektetési vállalkozás 
által a 16. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően létrehozott, az 
összeférhetetlenség kezelésére irányuló 
szervezeti vagy igazgatási szabályok nem 
elegendőek megfelelő megbízhatósággal 
annak biztosítására, hogy az ügyfelek 
érdekei sérelmének kockázatát megelőzze, 
a befektetési vállalkozás világosan feltárja 
az összeférhetetlenség általános jellegét 
és/vagy forrásait az ügyfél előtt, mielőtt 
elvállalná számára üzleti tevékenység 
végzését.

(2) Amennyiben a befektetési vállalkozás 
által a 16. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően létrehozott, az 
összeférhetetlenség elkerülésére irányuló 
szervezeti vagy igazgatási szabályok nem 
elegendőek megfelelő megbízhatósággal 
annak biztosítására, hogy az ügyfelek 
érdekei sérelmének kockázatát megelőzze, 
a befektetési vállalkozás világosan feltárja 
az összeférhetetlenség általános jellegét 
és/vagy forrásait az ügyfél előtt, mielőtt 
elvállalná számára üzleti tevékenység 
végzését.

Or. en

Módosítás 674
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az alábbi intézkedéseket 
illetően: 

(3) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki az alábbi 
intézkedéseket illetően:
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Or. en

Indokolás

Ez egy technikai kérdés és olyan terület, amellyel kapcsolatban az EÉPH már adott ki 
iránymutatást; ezért helyénvalóbb, hogy a felhatalmazást az EÉPH kapja.

Módosítás 675
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megfelelő szempontok megállapítására 
azon összeférhetetlenségi formák 
meghatározásához, amelyek fennállása 
sértheti a befektetési vállalkozás 
ügyfeleinek vagy potenciális ügyfeleinek 
érdekeit.

b) megfelelő szempontok megállapítására 
azon összeférhetetlenségi formák 
meghatározásához, amelyek fennállása 
sértheti a befektetési vállalkozás 
ügyfeleinek vagy potenciális ügyfeleinek 
érdekeit. A felölelt területek közé kell 
tartoznia legalább az értékesítési célok 
befektetési termékek tekintetében történő
alkalmazásának, a pénzügyi eszközök 
lakossági ügyfeleknek történő 
értékesítésében vagy az ezekre vonatkozó 
tanácsadásban részt vevő alkalmazottak
vagy megbízottak javadalmazásának, 
jutalmazásának vagy természetbeni 
kifizetéseinek, valamint az alkalmazottak 
vagy ügynökök teljesítményére irányuló 
felülvizsgálatnak, amelyek arra 
ösztönözhetik ezeket az alkalmazottakat
vagy megbízottakat, hogy az egyes 
lakossági ügyfelek legjobb érdekeitől 
eltérően járjanak el.

Or. en

Módosítás 676
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
Ramon Tremosa i Balcells
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Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megfelelő szempontok megállapítására 
azon összeférhetetlenségi formák 
meghatározásához, amelyek fennállása 
sértheti a befektetési vállalkozás 
ügyfeleinek vagy potenciális ügyfeleinek 
érdekeit.

b) megfelelő szempontok megállapítására 
azon összeférhetetlenségi formák 
meghatározásához, amelyek fennállása 
sértheti a befektetési vállalkozás 
ügyfeleinek vagy potenciális ügyfeleinek 
érdekeit. Ez magában foglalja a 
befektetési termékekre vonatkozó 
értékesítési célok aránytalan 
alkalmazását, amely potenciálisan 
károsan hathat a befektetési 
szolgáltatások nyújtásának minőségére és 
objektivitására.

Or. en

Indokolás

Azok az alkalmazottak, akik a jogszabályok szerint, saját szakmai tudásuknak és 
hozzáértésüknek megfelelően kívánnak eljárni, időnként olyan helyzetbe kerülnek, hogy a 
helyes tanácsadás iránti igény ütközik az értékesítési célokkal. Önmagukban az értékesítési 
célok nem rosszak, de azoknak megfelelőnek és arányosnak kell lenniük, és semmiképpen sem 
ütközhetnek a minőségi tanácsadással.

Módosítás 677
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megfelelő szempontok megállapítására 
azon összeférhetetlenségi formák 
meghatározásához, amelyek fennállása 
sértheti a befektetési vállalkozás 
ügyfeleinek vagy potenciális ügyfeleinek 
érdekeit.

b) megfelelő szempontok megállapítására 
azon összeférhetetlenségi formák 
meghatározásához, amelyek fennállása 
sértheti a befektetési vállalkozás 
ügyfeleinek vagy potenciális ügyfeleinek 
érdekeit, ideértve a vásárlási ösztönzők 
által kiváltott összeférhetetlenségeket vagy 
a saját termékeiket értékesítő befektetési 
vállalkozásoknál felmerülő 
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összeférhetetlenségeket.

Or. en

Módosítás 678
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – 1 a és 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH […]-ig* benyújtja ezeket a 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
a Bizottságnak.
A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő elfogadására.
_______________________
*HL: Kérjük, illessze be a dátumot: …

Or. en

Indokolás

Ez egy technikai kérdés és olyan terület, amellyel kapcsolatban az EÉPH már kiadott 
iránymutatást, ezért helyénvalóbb, hogy a hatáskört az EÉPH kapja.

Módosítás 679
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy a 
befektetési szolgáltatások, vagy adott
esetben a kiegészítő szolgáltatások 
ügyfeleknek történő nyújtásakor a 

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy a 
befektetési szolgáltatások, vagy adott 
esetben a kiegészítő szolgáltatások 
ügyfeleknek történő nyújtásakor a 
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befektetési vállalkozás járjon el 
becsületesen, tisztességesen és 
hivatásszerűen az ügyfelei legjobb 
érdekeinek megfelelően, és különösen 
feleljen meg az ebben a cikkben és a 25. 
cikkben foglalt elveknek.

befektetési vállalkozás járjon el 
becsületesen, tisztességesen és 
hivatásszerűen az ügyfelei legjobb 
érdekeinek megfelelően, és különösen 
feleljen meg a lakossági befektetési 
csomagtermékekről szóló …/…/EU 
rendelet és a biztosítási közvetítésről szóló 
2002. december 9-i 2002/92/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
rendelkezéseinek, valamint az ebben a 
cikkben és a 25. cikkben foglalt elveknek.

Or. fr

Módosítás 680
Jean-Paul Gauzès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a befektetési vállalkozások új 
befektetési termékeket vagy strukturált 
betéteket fejlesztenek ki, hogy azokkal 
kapcsolatban tanácsot adjanak a szakmai 
vagy lakossági ügyfeleknek, ezeket a
termékeket úgy alakítsák ki, hogy azok 
megfeleljenek az ügyfelek vonatkozó 
kategóriáján (szakmai vagy lakossági) 
belül azonosított célpiac igényeinek, és a 
befektetési vállalkozás tegyen ésszerű 
lépéseket annak biztosítására, hogy az 
adott befektetési terméket a célpiacon 
belüli ügyfelek számára ajánlják és 
forgalmazzák.

Or. en

Módosítás 681
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
Ramon Tremosa i Balcells
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Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a befektetési vállalkozások új 
befektetési termékeket vagy strukturált 
betéteket fejlesztenek ki, hogy azokkal 
kapcsolatban tanácsot adjanak a szakmai 
vagy lakossági ügyfeleknek, ezeket a
termékeket úgy alakítsák ki, hogy azok 
megfeleljenek az ügyfelek vonatkozó 
kategóriáján (szakmai vagy lakossági) 
belül azonosított célpiac igényeinek, és a 
befektetési vállalkozás tegyen ésszerű 
lépéseket annak biztosítására, hogy i.
amikor a befektetési vállalkozás vagy 
kapcsolt vállalkozásai direkt marketinget 
végeznek a lakossági befektetők felé, a 
befektetési terméket az adott célcsoporton 
belüli ügyfeleknek ajánlják és 
forgalmazzák, és/vagy ii. a befektetési 
vállalkozás a célpiac számára megfelelő 
anyagokat készítsen és bocsásson a 
befektetési terméket vagy strukturált 
betétet a lakossági ügyfelek számára 
forgalmazó bármely harmadik fél
rendelkezésére.

Or. en

Indokolás

A megfogalmazást ki kell terjeszteni, hogy figyelembe vegye azt a tényt, hogy a termékgyártók 
számos különféle csatorna alkalmazásával forgalmazzák terméküket, amelyek fölött nem 
mindig gyakorolnak jogi vagy szerződés szerinti ellenőrzést. Gyakran előfordul például, hogy 
a végső ügyfél nevezi ki és fizeti a tanácsadókat, amelyek nem tartoznak ugyanabba a 
vállalatcsoportba, mint a termékgyártó. A terméket előállító befektetési vállalkozás ilyenkor 
nem tudja szerződés alapján elérni a harmadik fél gazdálkodó egység értékesítési 
folyamatának végrehajtását.

Módosítás 682
Leonardo Domenici
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Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
befektetési vállalkozások értékeljék, hogy
a forgalmazott pénzügyi eszközök –
jellemzőiket kellően figyelembe véve –
általánosan mennyire vannak 
összhangban az ügyfelek azon potenciális 
célcsoportjának jellemzőivel és igényeivel, 
amelynek ezek az eszközök szólnak, 
különösen ha azokat közvetlenül 
tervezték. A tagállamok előírják, hogy a 
befektetési vállalkozások tegyenek ésszerű 
lépéseket annak biztosítására, hogy 
értékesítési és forgalmazási politikájuk 
összhangban álljon az alkalmasság és 
megfelelőség értékelésére vonatkozó
szabályokkal.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak egyértelművé tétele, hogy mit kell a befektetési vállalkozásoknak 
tenniük annak biztosítására, hogy minden forgalmazott pénzügyi eszközt, különösen ha 
közvetlenül tervezték, előzetesen értékeljenek annak biztosítása érdekében, hogy jellemzői 
összhangban álljanak az ügyfelek potenciális célcsoportjának igényeivel. A befektetési 
vállalkozásoknak ésszerű lépéseket kell tenniük annak biztosítására, hogy értékesítési és 
forgalmazási politikájuk összhangban álljon az alkalmassági és megfelelőségi értékelés 
szabályaival.

Módosítás 683
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben befektetési vállalkozások 
lakossági ügyfelek számára történő 
értékesítésre alakítanak ki befektetési 
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termékeket vagy strukturált betéteket, 
ezeket a termékeket úgy alakítsák ki, hogy 
azok megfeleljenek az ügyfelek érintett 
kategóriáján belül valamely azonosított 
célpiac igényeinek, valamint hogy a 
befektetési vállalkozás tegyen ésszerű 
lépéseket annak biztosítására, hogy a 
befektetési terméket a célcsoporton belüli 
ügyfeleknek ajánlják és forgalmazzák, 
kivéve ha terméket valamely konkrét 
ügyféligénynek megfelelően alakították ki.

Or. en

Indokolás

A közzététel az ügyféltájékoztatás sarokköve, az átlátható tájékoztatást a megfelelő szinten és 
időben kell biztosítani, a tiltás az ügyfelek, különösen a lakossági ügyfelek tanácsadásból való 
kizárásához vezet.

Módosítás 684
Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamoknak kiváltképp 
biztosítaniuk kell, hogy a befektetési 
vállalkozások értékeljék a forgalmazott 
pénzügyi eszközök általános összhangját 
(különösen ha azokat közvetlenül 
tervezték), kellően tekintetbe véve 
jellemzőiket, az ügyfelek azon potenciális 
célcsoportjának jellemzőivel és igényeivel, 
amelynek ezek az eszközök szólnak. 
Ennek az értékelésnek figyelembe kell 
vennie az olyan kibocsátó által felajánlott 
teljes körű ügyfélvédelmet, amely a 
2006/48/EK irányelv 80. cikkének (8) 
bekezdésében meghatározott valamely 
intézményes védelmi rendszer tagja. A 
tagállamok ezenkívül előírják, hogy a 
befektetési vállalkozások tegyenek ésszerű 
lépéseket annak biztosítására, hogy 
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értékesítési és forgalmazási politikájuk 
összhangban álljon az alkalmasság és 
megfelelőség értékelésére vonatkozó 
szabályokkal.

Or. en

Módosítás 685
Herbert Dorfmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
befektetési vállalkozások értékeljék a 
forgalmazott – különösen a közvetlenül 
tervezett – pénzügyi eszközök általános 
összhangját, jellemzőeket kellően 
tekintetbe véve, az ügyfelek azon 
potenciális célcsoportjának jellemzőivel és 
igényeivel, amelynek ezek az eszközök
szólnak. Ennek az értékelésnek 
figyelembe kell vennie az olyan kibocsátó 
által felajánlott teljes körű 
ügyfélvédelmet, amely a 2006/48/EK 
irányelv 80. cikkének (8) bekezdésében 
meghatározott valamely intézményes 
védelmi rendszer tagja. A tagállamok 
ezenkívül előírják, hogy a befektetési 
vállalkozások tegyenek ésszerű lépéseket 
annak biztosítására, hogy értékesítési és 
forgalmazási politikájuk összhangban 
álljon az alkalmasság és megfelelőség 
értékelésére vonatkozó szabályokkal.

Or. en

Módosítás 686
Syed Kamall, Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A befektetési vállalkozás által 
ügyfeleihez vagy potenciális ügyfeleihez 
eljuttatott minden információnak 
tisztességesnek, egyértelműnek és nem 
félrevezetőnek kell lennie, beleértve a 
marketingközleményeket is. A 
marketingközlemények 
marketingjellegének világosan 
felismerhetőnek kell lennie

(2) A befektetési vállalkozás által 
ügyfeleihez vagy potenciális ügyfeleihez 
eljuttatott minden információnak 
tisztességesnek, egyértelműnek és nem 
félrevezetőnek kell lennie, beleértve a 
reklám- és marketingközleményeket is. A 
marketingközlemények 
marketingjellegének világosan 
felismerhetőnek kell lennie.

Minden reklám- vagy 
marketingközleménynek világosan és 
felismerhetően, a IIa. mellékletben vázolt 
formátumban meg kell határoznia a 
következőket:
a) a szolgáltató összköltsége, valamely 
befektetési vállalkozás által népszerűsített 
szolgáltatás vagy pénzügyi eszköz esetén;
b) a befektetés összköltsége valamely 
értékesítési csatorna által népszerűsített 
befektetési szolgáltatás vagy pénzügyi 
eszköz esetén, amikor további díjakat vagy 
engedményeket alkalmaznak.

Or. en

Indokolás

A magas szintű közzététel, amely magában foglalja mind a szolgáltató összköltségét, mind a 
befektetés összköltségét, biztosítja, hogy a befektetők megkapják az ahhoz szükséges 
információt, hogy tájékozott befektetési döntéseket hozhassanak.

Módosítás 687
Robert Goebbels

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A befektetési vállalkozás számára 
csak vagy nem független befektetési 
tanácsadás, vagy független befektetési 
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tanácsadás nyújtása engedélyezhető.

Or. en

Indokolás

Nagyon félrevezető lehet az ügyfelek számára, ha egy befektetési vállalkozásnak a nem 
független és a független tanácsadás felkínálását egyaránt engedélyezik.

Módosítás 688
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
befektetési vállalkozások folyamatosan 
adják meg az illetékes nemzeti 
hatóságoknak a következőket:
– termékskálájuk;
– célpiacaik leírása;
– ügyfélstruktúrájuk leírása;
– belső értékesítési céljaik;
– tényleges árbevételük;
– a belső ösztönzésekre vonatkozó 
magatartási kódexük.
Ha a befektetési vállalkozás által 
értékesített termékek teljes köre vagy belső 
értékesítési céljai nem állnak 
összhangban ügyfélstruktúrájával, az 
értékesítési célokat felül kell vizsgálni, és 
a felügyelet számára lehetőséget kell adni
egyes termékek értékesítésének 
felfüggesztésére.

Or. en
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Módosítás 689
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ügyfeleknek vagy potenciális 
ügyfeleknek megfelelő tájékoztatást kell 
biztosítani a következőkről:

Az ügyfeleknek vagy potenciális 
ügyfeleknek érthető formában, az ügyfél 
jellegzetességeit figyelembe véve, a 
legmegfelelőbb időpontban megfelelő 
tájékoztatást kell biztosítani a 
következőkről: 

Or. en

Módosítás 690
Anne E. Jensen

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a befektetési vállalkozás és annak 
szolgáltatásai; befektetési tanácsadás 
esetében a tájékoztatásban meg kell 
határozni, hogy a tanácsadás független 
alapon történik-e és hogy a piac széles 
körű vagy korlátozottabb elemzésén 
alapul-e, illetve jelezni kell, hogy a 
pénzügyi vállalkozás folyamatosan el 
fogja-e látni az ügyfelet az ügyfeleknek 
javasolt pénzügyi eszközök alkalmasságára 
vonatkozó értékeléssel,

– a befektetési vállalkozás és annak 
szolgáltatásai; befektetési tanácsadás 
esetében a tájékoztatásban előre meg kell 
határozni, hogy a tanácsadás harmadik 
féltől származó ösztönző elfogadása vagy 
kézhezvétele mellett történik-e és hogy a 
piac széles körű vagy korlátozottabb 
elemzésén alapul-e, illetve jelezni kell, 
hogy a pénzügyi vállalkozás időszakosan
el fogja-e látni az ügyfelet az ügyfeleknek 
javasolt pénzügyi eszközök alkalmasságára 
vonatkozó értékeléssel, valamint 
tájékoztatnia kell ügyfelét a befektetési 
tanácsadás összköltségéről egyetlen 
pénzösszegben megadva azt, amely 
magában foglalja mind az ügyfél által a 
befektetési tanácsadónak közvetlenül 
megfizetett díjakat, mind a harmadik fél 
által esetlegesen fizetett ösztönzőket. Ezt a 
tájékoztatást az ügyfél számára a 
befektetési tanácsadás előtt kell megadni.
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A szolgáltatások és a tanácsadás 
költségeinek közzétételét egy [2 oldalt] 
meg nem haladó, a kulcsszolgáltatásokat 
leíró dokumentumban kell biztosítani, 
amely leírja az ügyfélnek nyújtandó fő 
szolgáltatásokat, a tanácsadó 
képesítésének a [24. cikk (8a) 
bekezdésében] meghatározott részleteit, 
valamint az ügyfélnek biztosítandó 
tanácsadás összesített költségét.
Az EÉPH kötelező érvényű technikai 
standardokat dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák a kulcsszolgáltatásokat 
leíró dokumentum kötelező tartalmát.
Amennyiben a tanácsadást megelőzően a 
díjak és az ösztönzők költsége nem 
állapítható meg, a kulcsszolgáltatásokat 
leíró dokumentumban a számítás módját 
kell átfogó, pontos és érthető módon 
közzétenni, majd amint ezt követően 
gyakorlatilag lehetséges, meg kell adni az 
ügyfélnek a tanácsadás összesített 
költségét. Amennyiben a befektetési 
tanácsadást folyamatosan biztosítják, a 
befektetési tanácsadás ösztönzőket is 
magában foglaló költségének közzétételét 
időszakosan, de legalább évente kell 
biztosítani. Az időszakos jelentésben közzé 
kell tenni a megelőző időszakban fizetett 
vagy kapott valamennyi ösztönzőt.

Or. en

Módosítás 691
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a befektetési vállalkozás és annak 
szolgáltatásai; befektetési tanácsadás 
esetében a tájékoztatásban meg kell 

– a befektetési vállalkozás és annak 
szolgáltatásai; befektetési tanácsadás 
esetében a tájékoztatásban előre meg kell 
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határozni, hogy a tanácsadás független 
alapon történik-e és hogy a piac széles 
körű vagy korlátozottabb elemzésén 
alapul-e, illetve jelezni kell, hogy a 
pénzügyi vállalkozás folyamatosan el 
fogja-e látni az ügyfelet az ügyfeleknek 
javasolt pénzügyi eszközök alkalmasságára 
vonatkozó értékeléssel,

határozni a tanácsadás nyújtásának 
alapját, ideértve, hogy az a piac széles 
körű vagy korlátozottabb elemzésén 
alapul-e, illetve jelezni kell, hogy a 
pénzügyi vállalkozás időszakosan el fogja-
e látni az ügyfelet az ügyfeleknek javasolt 
pénzügyi eszközök alkalmasságára 
vonatkozó értékeléssel vagy sem, és 
tájékoztatnia kell ügyfelét a befektetési 
tanácsadás összköltségéről egyetlen 
pénzösszegben megadva azt, amely 
magában foglalja az ügyfél által a 
befektetési tanácsadónak közvetlenül 
megfizetett díjakat, valamint a harmadik 
felek által fizetett összes ösztönzőt. Ezt a 
tájékoztatást az ügyfél számára a 
befektetési tanácsadás előtt kell 
biztosítani.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás eltávolítja a „független” kifejezést, mivel azt az egyes tagállamok eltérően 
értelmezik. A „nem független” tanácsadók esetében is kötelezettséggé kell tenni, hogy adjanak 
tájékoztatást arról, hogy befektetési tanácsaikat nem független alapon nyújtják. A módosítás 
annak biztosítására összpontosít, hogy az ügyfelet tájékoztassák arról, hogy a tanácsadás
során az egész piacon elérhető eszközöket vagy a termékek egy korlátozottabb körét veszik
figyelembe.

Módosítás 692
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a befektetési vállalkozás és annak 
szolgáltatásai; befektetési tanácsadás 
esetében a tájékoztatásban meg kell 
határozni, hogy a tanácsadás független 
alapon történik-e és hogy a piac széles 
körű vagy korlátozottabb elemzésén 
alapul-e, illetve jelezni kell, hogy a 
pénzügyi vállalkozás folyamatosan el 

– a befektetési vállalkozás és annak 
szolgáltatásai, valamint hogy részletesebb 
tájékoztatás hol áll rendelkezésre, és 
miként szerezhető be;
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fogja-e látni az ügyfelet az ügyfeleknek 
javasolt pénzügyi eszközök 
alkalmasságára vonatkozó értékeléssel,

Or. en

Módosítás 693
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a befektetési vállalkozás és annak 
szolgáltatásai; befektetési tanácsadás 
esetében a tájékoztatásban meg kell 
határozni, hogy a tanácsadás független 
alapon történik-e és hogy a piac széles 
körű vagy korlátozottabb elemzésén 
alapul-e, illetve jelezni kell, hogy a 
pénzügyi vállalkozás folyamatosan el 
fogja-e látni az ügyfelet az ügyfeleknek 
javasolt pénzügyi eszközök alkalmasságára 
vonatkozó értékeléssel,

– a befektetési vállalkozás és annak 
szolgáltatásai; befektetési tanácsadás vagy 
portfóliókezelés esetében a tájékoztatásban 
előre meg kell határozni, hogy a tanácsadás 
vagy portfóliókezelés harmadik féltől 
származó ösztönzők elfogadása vagy 
kézhezvétele mellett történik-e és hogy a 
piac széles körű vagy korlátozottabb 
elemzésén alapul-e, illetve jelezni kell, 
hogy a pénzügyi vállalkozás időszakosan
el fogja-e látni az ügyfelet az ügyfeleknek 
javasolt pénzügyi eszközök alkalmasságára 
vonatkozó értékeléssel,

Or. en

Módosítás 694
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a befektetési vállalkozás és annak 
szolgáltatásai; befektetési tanácsadás 
esetében a tájékoztatásban meg kell 
határozni, hogy a tanácsadás független 
alapon történik-e és hogy a piac széles 
körű vagy korlátozottabb elemzésén 

– a befektetési vállalkozás és annak 
szolgáltatásai; befektetési tanácsadás 
esetében a tájékoztatásban meg kell 
határozni, hogy a tanácsadás a piac széles 
körű vagy korlátozottabb elemzésén 
alapul-e, illetve jelezni kell, hogy a 
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alapul-e, illetve jelezni kell, hogy a 
pénzügyi vállalkozás folyamatosan el 
fogja-e látni az ügyfelet az ügyfeleknek 
javasolt pénzügyi eszközök alkalmasságára 
vonatkozó értékeléssel,

pénzügyi vállalkozás időszakosan el fogja-
e látni az ügyfelet az ügyfeleknek javasolt 
pénzügyi eszközök alkalmasságára 
vonatkozó értékeléssel,

Or. en

Módosítás 695
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a befektetési vállalkozás és annak 
szolgáltatásai; befektetési tanácsadás 
esetében a tájékoztatásban meg kell 
határozni, hogy a tanácsadás független 
alapon történik-e és hogy a piac széles 
körű vagy korlátozottabb elemzésén 
alapul-e, illetve jelezni kell, hogy a 
pénzügyi vállalkozás folyamatosan el 
fogja-e látni az ügyfelet az ügyfeleknek 
javasolt pénzügyi eszközök alkalmasságára 
vonatkozó értékeléssel,

– a befektetési vállalkozás és annak 
szolgáltatásai; befektetési tanácsadás 
esetében a tájékoztatásban meg kell 
határozni, hogy a tanácsadás harmadik fél 
ösztönzésének elfogadása vagy
kézhezvétele mellett történik-e és hogy a 
piac széles körű vagy korlátozottabb 
elemzésén alapul-e, illetve jelezni kell, 
hogy a pénzügyi vállalkozás rendszeresen
el fogja-e látni az ügyfelet az ügyfeleknek 
javasolt pénzügyi eszközök alkalmasságára 
vonatkozó értékeléssel,

Or. en

Módosítás 696
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a befektetési vállalkozás és annak 
szolgáltatásai; befektetési tanácsadás 
esetében a tájékoztatásban meg kell 
határozni, hogy a tanácsadás független 
alapon történik-e és hogy a piac széles 

– a befektetési vállalkozás és annak 
szolgáltatásai; befektetési tanácsadás 
esetében a tájékoztatásban előre meg kell 
határozni, hogy a tanácsadás harmadik fél 
ösztönzésének elfogadásával vagy 
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körű vagy korlátozottabb elemzésén 
alapul-e, illetve jelezni kell, hogy a 
pénzügyi vállalkozás folyamatosan el 
fogja-e látni az ügyfelet az ügyfeleknek 
javasolt pénzügyi eszközök alkalmasságára 
vonatkozó értékeléssel,

kézhezvételével összefüggésben történik-e 
és hogy a piac széles körű vagy 
korlátozottabb elemzésén alapul-e, illetve 
jelezni kell, hogy a pénzügyi vállalkozás 
időszakosan el fogja-e látni az ügyfelet az 
ügyfeleknek javasolt pénzügyi eszközök 
alkalmasságára vonatkozó értékeléssel,

Or. en

Módosítás 697
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a befektetési vállalkozás és annak 
szolgáltatásai; befektetési tanácsadás 
esetében a tájékoztatásban meg kell 
határozni, hogy a tanácsadás független 
alapon történik-e és hogy a piac széles körű 
vagy korlátozottabb elemzésén alapul-e, 
illetve jelezni kell, hogy a pénzügyi 
vállalkozás folyamatosan el fogja-e látni 
az ügyfelet az ügyfeleknek javasolt 
pénzügyi eszközök alkalmasságára 
vonatkozó értékeléssel,

– a befektetési vállalkozás és annak 
szolgáltatásai; befektetési tanácsadás 
esetében a tájékoztatásban előre meg kell 
határozni, hogy a tanácsadás független 
alapon történik-e és hogy a piac széles körű 
vagy korlátozottabb elemzésén alapul-e, 
illetve jelezni kell, hogy a pénzügyi 
vállalkozás időszakosan el fogja-e látni az 
ügyfelet az ügyfeleknek javasolt pénzügyi 
eszközök alkalmasságára vonatkozó 
értékeléssel,

Or. en

Módosítás 698
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a befektetési vállalkozás és annak 
szolgáltatásai; befektetési tanácsadás 
esetében a tájékoztatásban meg kell 
határozni, hogy a tanácsadás független 

– a befektetési vállalkozás és annak 
szolgáltatásai; befektetési tanácsadás 
esetében a tájékoztatásban meg kell 
határozni, hogy a tanácsadás független 
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alapon történik-e és hogy a piac széles 
körű vagy korlátozottabb elemzésén 
alapul-e, illetve jelezni kell, hogy a 
pénzügyi vállalkozás folyamatosan el 
fogja-e látni az ügyfelet az ügyfeleknek 
javasolt pénzügyi eszközök alkalmasságára 
vonatkozó értékeléssel,

alapon történik és a piac ésszerű, az ügyfél 
legjobb érdekeinek megfelelő elemzésén 
alapul, illetve jelezni kell, hogy a pénzügyi 
vállalkozás milyen időszakonként látja el
az ügyfelet az ügyfeleknek javasolt 
pénzügyi eszközök alkalmasságára 
vonatkozó értékeléssel,

Or. en

Módosítás 699
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– hogy a befektetési tanács az ügyfél teljes 
portfólióját figyelembe veszi-e, vagy hogy 
a tanácsot csak meghatározott termékekre 
vonatkozóan adják-e,

Or. en

Módosítás 700
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a javasolt termékek tipológiája, és hogy 
azokat valamely ugyanazon csoportba 
tartozó gazdálkodó egység kezeli-e, amely 
esetben meg kell határoznia ezeket a 
termékeket,

Or. en
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Módosítás 701
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 1 b francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– hogy a tanácsot csak egy tranzakció
tekintetében vagy folyamatosan adják,

Or. en

Módosítás 702
Syed Kamall, Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a pénzügyi eszközök és javasolt 
befektetési stratégiák; ennek magában kell 
foglalnia megfelelő iránymutatást, illetve
figyelmeztetést az ilyen eszközökbe 
történő befektetésekkel vagy egyes 
befektetési stratégiákkal kapcsolatos 
kockázatokról,

– a pénzügyi eszközök és javasolt 
befektetési stratégiák; ennek magában kell 
foglalnia mind a közvetlenül, mind a 
közvetve tartott összes mögöttes eszköz 
teljes részletezését és az arra vonatkozó 
kötelezettségvállalást, hogy legalább 
negyedévente, legfeljebb 60 napos 
jelentési késedelemmel biztosítja a teljes 
körű százalékos bontást, valamint 
figyelmeztetést az ilyen eszközökbe 
történő befektetésekkel vagy egyes 
befektetési stratégiákkal kapcsolatos 
kockázatokról,

Or. en

Indokolás

A magas szintű közzététel, amely magában foglalja mind a szolgáltató összköltségét, mind a 
befektetés összköltségét biztosítja, hogy a befektetők rendelkezzenek a tájékozott befektetési 
döntések meghozatalához szükséges információval.
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Módosítás 703
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a pénzügyi eszközök és javasolt 
befektetési stratégiák; ennek magában kell 
foglalnia megfelelő iránymutatást, illetve 
figyelmeztetést az ilyen eszközökbe 
történő befektetésekkel vagy egyes 
befektetési stratégiákkal kapcsolatos 
kockázatokról,

– a tervezett célpiac, a pénzügyi eszközök, 
azok struktúrája és a javasolt befektetési 
stratégiák; ennek magában kell foglalnia 
megfelelő iránymutatást, illetve 
figyelmeztetést az ilyen pénzügyi
eszközökbe történő befektetésekkel vagy 
egyes befektetési stratégiákkal kapcsolatos 
kockázatokról,

Or. en

Módosítás 704
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a pénzügyi eszközök és javasolt 
befektetési stratégiák; ennek magában kell 
foglalnia megfelelő iránymutatást, illetve 
figyelmeztetést az ilyen eszközökbe 
történő befektetésekkel vagy egyes 
befektetési stratégiákkal kapcsolatos 
kockázatokról,

– a pénzügyi eszközök és javasolt 
befektetési stratégiák; ennek magában kell 
foglalnia megfelelő iránymutatást, illetve 
figyelmeztetést az ilyen eszközökbe 
történő befektetésekkel vagy egyes 
befektetési stratégiákkal kapcsolatos 
kockázatokról, és azt, hogy az adott 
szolgáltatáshoz vagy termékhez 
kapcsolódik-e harmadik féltől származó 
pénzbeli kifizetés vagy nem pénzbeli 
juttatás,

Or. en

Módosítás 705
Arlene McCarthy
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Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a teljesítés helyszínei, – a teljesítés helyszínei; ha az ügyfél 
megbízásait valamely teljesítési helyszínre 
irányítják, a tájékoztatásban meg kell 
határozni a befektetési vállalkozás által az 
adott teljesítési helyszínnel fenntartott 
kapcsolatot, amely többek között magában 
foglalhatja az átirányítási 
mechanizmusokat, az üzletkötői 
visszatérítések, a részesedés és a 
tulajdonjog megszerzésének lehetőségét,

Or. en

Indokolás

The competition that MiFID 1 successfully created has been almost exclusively driven by 
user-sponsored entry into the execution business: almost a third of lit equity trading occurs 
on user-controlled execution venues. However, conflicts of interests arising from a 
combination of the status of owner, operator and user of an organised trading venue which 
may impact on investor protection, the overall efficiency of the price formation process and 
market surveillance need to be addressed. In particular, there should be an appropriate 
upfront disclosure regime to clients concerning the relationships between the execution venue 
and investment firm, covering routing arrangements, maker rebates as well as the operation / 
ownership of other execution venues.

Módosítás 706
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a teljesítés helyszínei, – a teljesítés főbb helyszínei, és

Or. en

Módosítás 707
Syed Kamall, Kay Swinburne
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Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– költségek és kapcsolódó díjak. – költségek és kapcsolódó díjak, beleértve 
a kezelési díjak, valamennyi mögöttes 
költség vagy díj teljes körű részletezését, 
és:
a) a szolgáltatói összköltséget abban az 
esetben, ha valamely befektetési 
szolgáltatást vagy pénzügyi eszközt 
valamely befektetési vállalkozás ajánl egy 
ügyfélnek vagy potenciális ügyfélnek;
b) a befektetés összköltségét, amennyiben 
valamely befektetési szolgáltatást vagy 
pénzügyi eszközt valamely értékesítési 
csatornán keresztül ajánlanak az 
ügyfélnek vagy potenciális ügyfélnek.

Or. en

Indokolás

A magas szintű közzététel, amely a szolgáltató összköltségét és a befektetés összköltségét 
egyaránt magában foglalja, biztosítja, hogy a befektetők rendelkezzenek a tájékozott 
befektetési döntések meghozatalához szükséges információval.

Módosítás 708
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– költségek és kapcsolódó díjak. – a befektetési szolgáltatásokhoz és az 
ügyfélnek ajánlott pénzügyi eszközökhöz 
kapcsolódó költségek és díjak.

Or. en
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Indokolás

A költségeknek és a kapcsolódó díjaknak vonatkozniuk kell mind a szolgáltatásokra, mind a 
termékekre.

Módosítás 709
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– költségek és kapcsolódó díjak. – költségek és kapcsolódó díjak, beleértve 
a tanácsadás költségét és hogy azt az 
ügyfél miként fizetheti meg.

Or. en

Indokolás

A módosítás biztosítja, hogy a tanácsadás költségét egyértelművé tegyék az ügyfél számára. 
Ez lehetővé teszi a fogyasztóknak, hogy megítéljék az igénybevett szolgáltatások értékét, és 
erősíti a versenyt is, mert lehetővé teszi számukra, hogy összehasonlítsák a vállalkozások 
költségeit.

Módosítás 710
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– költségek és kapcsolódó díjak. – költségek és kapcsolódó díjak 
részletesen, külön-külön minden ügylet és 
szolgáltatás tekintetében, a százalék és a 
teljes összeg megadása mellett, ideértve a 
tanácsadás költségét és hogy e költségeket 
miként fedezik.

Or. en



AM\901765HU.doc 45/185 PE489.465v01-00

HU

Módosítás 711
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– költségek és kapcsolódó díjak. – költségek és kapcsolódó díjak, 
amelyeknek magukban kell foglalniuk a 
tanácsadás költségét és a fizetés módját.

Or. en

Módosítás 712
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– költségek és kapcsolódó díjak. – költségek és kapcsolódó díjak, 
amelyeknek magukban kell foglalniuk a 
tanácsadás költségét, és hogy azt az ügyfél 
miként fizetheti meg.

Or. en

Módosítás 713
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– költségek és kapcsolódó díjak. – adott esetben a költségek és kapcsolódó 
díjak.

Or. en
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Módosítás 714
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett információt 
átfogó formában és olyan módon kell 
nyújtani, hogy az ügyfelek vagy potenciális 
ügyfelek ésszerűen képesek legyenek 
megérteni a felkínált befektetési 
szolgáltatás, illetve az adott pénzügyi 
eszköz fajtájának természetét és 
kockázatait, és ennek következtében 
tájékozottan tudják meghozni befektetési 
döntéseiket. Az ilyen tájékoztatás
egységesített formátumban is biztosítható.

Az első albekezdésben említett információt 
átfogó formában és olyan módon kell 
nyújtani, hogy az ügyfelek vagy potenciális 
ügyfelek ésszerűen képesek legyenek 
megérteni a felkínált befektetési 
szolgáltatás, illetve az adott pénzügyi 
eszköz fajtájának természetét és 
kockázatait, és ennek következtében 
tájékozottan tudják meghozni befektetési 
döntéseiket. A tagállamok előírhatják
ennek a tájékoztatásnak az egységesített 
formátumban történő biztosítását.

Or. en

Indokolás

Az ügyfelek könnyebben össze tudják hasonlítani a szolgáltatásokat és a kapcsolódó 
költségeket, ha a tagállamok egységesített formátumban történő tájékoztatást írnak elő.

Módosítás 715
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett információt 
átfogó formában és olyan módon kell 
nyújtani, hogy az ügyfelek vagy potenciális 
ügyfelek ésszerűen képesek legyenek 
megérteni a felkínált befektetési 
szolgáltatás, illetve az adott pénzügyi 
eszköz fajtájának természetét és 
kockázatait, és ennek következtében 

Az első albekezdésben említett információt 
átfogó formában és olyan módon kell 
nyújtani, hogy az ügyfelek vagy potenciális 
ügyfelek ésszerűen képesek legyenek 
megérteni a felkínált befektetési 
szolgáltatás, illetve az adott pénzügyi 
eszköz fajtájának természetét és 
kockázatait, és ennek következtében 
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tájékozottan tudják meghozni befektetési 
döntéseiket. Az ilyen tájékoztatás
egységesített formátumban is biztosítható.

tájékozottan tudják meghozni befektetési 
döntéseiket. A tagállamok előírhatják, 
ennek a tájékoztatásnak az egységesített 
formátumban történő biztosítását.

Or. en

Módosítás 716
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségekre és díjakra vonatkozó 
tájékoztatás tartalmazza a befektetés 
valamennyi olyan értékcsökkenését, 
amelyet nem a mögöttes kockázat 
bekövetkezése okozott.

Or. en

Módosítás 717
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a tájékoztatást rendszeresen, de 
legalább évente be kell nyújtani, és abban 
pontos összegeket kell megadni.

Or. en

Módosítás 718
Sirpa Pietikäinen
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Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A befektetési vállalkozás irodájában 
jó láthatóan ki kell helyezni a befektetési 
vagy kiegészítő szolgáltatás nyújtásával 
kapcsolatban harmadik fél által vagy 
számára fizetett minden díjat, jutalékot, 
pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást, és 
ezeket a vonatkozó szolgáltatás nyújtása 
előtt világosan meg kell adni az ügyfélnek, 
többek között minden marketinganyagban
is, és ezeket úgy kell kialakítani, hogy 
javítsák az érintett ügyfélnek nyújtott 
szolgáltatás minőségét, és ne gátolják a 
vállalkozást abban, hogy megfeleljen 
annak a kötelezettségének, amely szerint 
az ügyfél legjobb érdekének megfelelően 
kell eljárnia. A közzététel tartalmazza a 
díj, jutalék vagy más előny meglétét, 
jellegét és összegét.
Az EÉPH végrehajtás-technikai
standardtervezeteket dolgoz ki azoknak a
feltételeknek a meghatározása céljából, 
amelyek mellett a befektetési 
vállalkozások teljesíthetik e bekezdés 
előírásait.
Az EÉPH […]-ig* benyújtja ezeket a 
végrehajtás-technikai
standardtervezeteket a Bizottságnak.
A Bizottság felhatalmazást kap a második 
albekezdésben említett végrehajtás-
technikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 15. cikkével 
összhangban történő elfogadására.
_________________
*HL: Kérjük, illessze be a dátumot: …

Or. en

Módosítás 719
Astrid Lulling
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Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amikor a befektetési vállalkozás arról 
tájékoztatja az ügyfelet, hogy a befektetési 
tanácsadást független alapon biztosítja, a 
vállalkozás:

törölve

i. a piacon rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközök kellően nagy számát értékeli. A 
pénzügyi eszközöknek változatosaknak 
kell lenniük fajtájuk, kibocsátójuk vagy 
termékszolgáltatójuk szerint, és nem 
korlátozódhatnak a befektetési 
vállalkozással szoros kapcsolatban lévő 
gazdálkodó egységek által kibocsátott 
vagy nyújtott pénzügyi eszközre,
ii. nem fogadhat el vagy kaphat díjazást, 
jutalékokat vagy bármiféle pénzbeli 
juttatásokat, amelyeket valamely 
harmadik fél vagy egy harmadik fél 
nevében eljáró személy fizet vagy biztosít, 
az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatással 
összefüggésben.

Or. en

Módosítás 720
Anne E. Jensen

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amikor a befektetési vállalkozás arról 
tájékoztatja az ügyfelet, hogy a befektetési 
tanácsadást független alapon biztosítja, a 
vállalkozás:

törölve

i. a piacon rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközök kellően nagy számát értékeli. A 
pénzügyi eszközöknek változatosaknak 
kell lenniük fajtájuk, kibocsátójuk vagy 
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termékszolgáltatójuk szerint, és nem 
korlátozódhatnak a befektetési 
vállalkozással szoros kapcsolatban lévő 
gazdálkodó egységek által kibocsátott 
vagy nyújtott pénzügyi eszközre,
ii. nem fogadhat el vagy kaphat díjazást, 
jutalékokat vagy bármiféle pénzbeli 
juttatásokat, amelyeket valamely 
harmadik fél vagy egy harmadik fél 
nevében eljáró személy fizet vagy biztosít, 
az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatással 
összefüggésben.

Or. en

Módosítás 721
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amikor a befektetési vállalkozás arról 
tájékoztatja az ügyfelet, hogy a befektetési 
tanácsadást független alapon biztosítja, a 
vállalkozás: 

(5) Amikor a befektetési vállalkozás 
befektetési tanácsadást biztosít, a 
vállalkozás: 

Or. en

Módosítás 722
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amikor a befektetési vállalkozás arról 
tájékoztatja az ügyfelet, hogy a befektetési 
tanácsadást független alapon biztosítja, a 
vállalkozás:

(5) Amikor a befektetési vállalkozás 
befektetési tanácsadást biztosít, a 
vállalkozás:
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Or. en

Módosítás 723
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amikor a befektetési vállalkozás arról 
tájékoztatja az ügyfelet, hogy a befektetési 
tanácsadást független alapon biztosítja, a 
vállalkozás:

(5) A befektetési vállalkozás tájékoztatja az 
ügyfelet arról, hogy a befektetési 
tanácsadást független vagy korlátozott
alapon biztosítja, és független tanácsadás 
esetén a vállalkozás:

Or. en

Indokolás

Az Egyesült Királyság a lakossági forgalmazás felülvizsgálatának (Retail Distribution 
Review) formájában a fogyasztóvédelem magasabb normáit vezette be. Az egységes uniós 
piac érdekében, valamint valamennyi uniós fogyasztó védelmének biztosítása és a pénzügyi 
tanácsadók egyenlő versenyfeltételeinek biztosítása céljából helyénvaló a MiFID egészében 
ezeket a magasabb normákat alkalmazni.

Módosítás 724
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amikor a befektetési vállalkozás arról 
tájékoztatja az ügyfelet, hogy a befektetési 
tanácsadást független alapon biztosítja, a 
vállalkozás:

(5) Amikor a befektetési vállalkozás arról 
tájékoztatja az ügyfelet, hogy a befektetési 
tanácsadást díjfizetés alapján biztosítja, a 
vállalkozás:

Or. en

Módosítás 725
Corien Wortmann-Kool
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Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amikor a befektetési vállalkozás arról 
tájékoztatja az ügyfelet, hogy a befektetési 
tanácsadást független alapon biztosítja, a 
vállalkozás:

(5) Amikor a befektetési vállalkozás 
tájékoztatja az ügyfelet, hogy befektetési 
tanácsadást biztosít, a vállalkozás 
tájékoztatja az ügyfelet arról is, hogy az 
ajánlott pénzügyi eszközök a befektetési 
vállalkozással szoros kapcsolatban lévő
gazdálkodó egységek által kibocsátott 
vagy nyújtott pénzügyi eszközökre 
korlátozódnak-e.
Amikor a befektetési vállalkozás arról 
tájékoztatja az ügyfelet, hogy a befektetési 
tanácsadást független alapon biztosítja, a 
vállalkozás:

Or. en

Módosítás 726
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amikor a befektetési vállalkozás arról 
tájékoztatja az ügyfelet, hogy a befektetési 
tanácsadást független alapon biztosítja, a 
vállalkozás:

(5) Amikor a befektetési vállalkozás arról 
tájékoztatja az ügyfelet, hogy a befektetési 
tanácsadást vagy portfóliókezelést 
díjfizetés alapján biztosítja, a vállalkozás 
arról is tájékoztatja az ügyfelet, hogy az 
ajánlott pénzügyi eszközök a befektetési 
vállalkozással szoros kapcsolatban lévő 
gazdálkodó egységek által kibocsátott 
vagy nyújtott pénzügyi eszközökre 
korlátozódnak-e.

Or. en
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Módosítás 727
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a piacon rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközök kellően nagy számát értékeli. A 
pénzügyi eszközöknek változatosaknak 
kell lenniük fajtájuk, kibocsátójuk vagy 
termékszolgáltatójuk szerint, és nem 
korlátozódhatnak a befektetési 
vállalkozással szoros kapcsolatban lévő 
gazdálkodó egységek által kibocsátott 
vagy nyújtott pénzügyi eszközre,

törölve

Or. en

Módosítás 728
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. nem fogadhat el vagy kaphat díjazást, 
jutalékokat vagy bármiféle pénzbeli 
juttatásokat, amelyeket valamely 
harmadik fél vagy egy harmadik fél 
nevében eljáró személy fizet vagy biztosít, 
az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatással 
összefüggésben.

törölve

Or. en

Módosítás 729
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amikor a befektetési vállalkozás arról 
tájékoztatja az ügyfelet, hogy a befektetési 
tanácsadást független alapon biztosítja, a 
vállalkozás:

(5) Amikor a befektetési vállalkozás 
befektetési tanácsadást biztosít, a 
vállalkozás:

Or. en

Módosítás 730
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a piacon rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközök kellően nagy számát értékeli. A 
pénzügyi eszközöknek változatosaknak 
kell lenniük fajtájuk, kibocsátójuk vagy 
termékszolgáltatójuk szerint, és nem 
korlátozódhatnak a befektetési 
vállalkozással szoros kapcsolatban lévő 
gazdálkodó egységek által kibocsátott
vagy nyújtott pénzügyi eszközre,

i. tájékoztatja az ügyfelet, hogy fogadott-e 
el vagy kapott-e az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatással kapcsolatban harmadik 
féltől vagy harmadik fél nevében eljáró 
személytől bármilyen díjat, jutalékot vagy 
pénzbeli juttatást, és milyen mértékben. Az 
ügyfeleknek nyújtott szolgáltatással 
kapcsolatban harmadik fél vagy harmadik 
fél nevében eljáró személy által fizetett 
vagy biztosított díjakat, jutalékokat vagy 
bármilyen pénzbeli juttatást teljes 
egészében le kell vonni az ügyfél által a 
befektetési tanácsadással kapcsolatban 
fizetett minden díjból, jutalékból vagy 
bármilyen pénzbeli juttatásból;

Or. en

Módosítás 731
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – i pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a piacon rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközök kellően nagy számát értékeli. A 
pénzügyi eszközöknek változatosaknak 
kell lenniük fajtájuk, kibocsátójuk vagy 
termékszolgáltatójuk szerint, és nem
korlátozódhatnak a befektetési 
vállalkozással szoros kapcsolatban lévő 
gazdálkodó egységek által kibocsátott vagy 
nyújtott pénzügyi eszközre,

i. diverzifikálja ajánlatát a pénzügyi
eszköz típusára vagy a befektetési 
stratégiára tekintettel. Az ajánlatnak nem
kell a befektetési vállalkozással szoros 
kapcsolatban lévő gazdálkodó egységek 
által kibocsátott vagy nyújtott pénzügyi 
eszközre korlátozódnia,

Or. en

Módosítás 732
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a piacon rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközök kellően nagy számát értékeli. A 
pénzügyi eszközöknek változatosaknak 
kell lenniük fajtájuk, kibocsátójuk vagy 
termékszolgáltatójuk szerint, és nem 
korlátozódhatnak a befektetési 
vállalkozással szoros kapcsolatban lévő 
gazdálkodó egységek által kibocsátott vagy 
nyújtott pénzügyi eszközre,

i. a teljes érintett piacon rendelkezésre álló 
pénzügyi eszközök átfogó skáláját értékeli. 
A figyelembe vett pénzügyi eszközöknek 
változatosaknak kell lenniük mind fajtájuk, 
mind kibocsátójuk vagy 
termékszolgáltatójuk szerint, és nem 
korlátozódhatnak a befektetési 
vállalkozással szoros kapcsolatban lévő 
gazdálkodó egységek által kibocsátott vagy 
nyújtott pénzügyi eszközre. Azoknak a 
vállalkozásoknak, amelyek nem tudják a 
teljes piacon rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközök kellően tág körű elemzését 
biztosítani, egyértelművé kell tenniük az 
ügyfél számára, hogy tanácsuk nem 
független.

Or. en

Indokolás

Az Egyesült Királyság a lakossági forgalmazás felülvizsgálatának (Retail Distribution 
Review) formájában a fogyasztóvédelem magasabb normáit vezette be. Az egységes uniós 
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piac érdekében, valamint valamennyi uniós fogyasztó védelmének biztosítása és a pénzügyi 
tanácsadók egyenlő versenyfeltételeinek biztosítása céljából helyénvaló a MiFID egészében 
ezeket a magasabb normákat alkalmazni.

Módosítás 733
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a piacon rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközök kellően nagy számát értékeli. A 
pénzügyi eszközöknek változatosaknak 
kell lenniük fajtájuk, kibocsátójuk vagy 
termékszolgáltatójuk szerint, és nem 
korlátozódhatnak a befektetési 
vállalkozással szoros kapcsolatban lévő 
gazdálkodó egységek által kibocsátott vagy 
nyújtott pénzügyi eszközre,

i. a piacon rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközök kellően nagy számát értékeli. A 
figyelembe vett pénzügyi eszközök fajtájuk, 
kibocsátójuk vagy termékszolgáltatójuk 
szerint változatosak, és nem korlátozódnak
a befektetési vállalkozással szoros 
kapcsolatban lévő gazdálkodó egységek 
által kibocsátott vagy nyújtott pénzügyi 
eszközre,

Or. en

Indokolás

Ebben a mondatban helyesebb a „kell” helyett egyszerű kijelentő módot használni.

Módosítás 734
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a piacon rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközök kellően nagy számát értékeli. A 
pénzügyi eszközöknek változatosaknak 
kell lenniük fajtájuk, kibocsátójuk vagy 
termékszolgáltatójuk szerint, és nem 
korlátozódhatnak a befektetési 
vállalkozással szoros kapcsolatban lévő 

i. elvégzi az érintett piac átfogó és 
tisztességes elemzését, és elfogulatlan és 
korlátozás nélküli tanácsot ad. A pénzügyi 
eszközöknek változatosaknak kell lenniük 
fajtájuk, kibocsátójuk vagy 
termékszolgáltatójuk szerint, és nem 
korlátozódhatnak a befektetési 
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gazdálkodó egységek által kibocsátott vagy 
nyújtott pénzügyi eszközre,

vállalkozással szoros kapcsolatban lévő 
gazdálkodó egységek által kibocsátott vagy 
nyújtott pénzügyi eszközre,

Or. en

Indokolás

A BEUC javaslatát követve.

Módosítás 735
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a piacon rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközök kellően nagy számát értékeli. A 
pénzügyi eszközöknek változatosaknak 
kell lenniük fajtájuk, kibocsátójuk vagy 
termékszolgáltatójuk szerint, és nem 
korlátozódhatnak a befektetési 
vállalkozással szoros kapcsolatban lévő 
gazdálkodó egységek által kibocsátott vagy 
nyújtott pénzügyi eszközre,

i. az érintett piacot átfogóan értékeli,
valamint elfogulatlan és korlátozás 
nélküli tanácsot ad az ügyfelek számára.
A pénzügyi eszközöknek változatosaknak 
kell lenniük fajtájuk, kibocsátójuk vagy 
termékszolgáltatójuk szerint, és nem 
korlátozódhatnak a befektetési 
vállalkozással szoros kapcsolatban lévő 
gazdálkodó egységek által kibocsátott vagy 
nyújtott pénzügyi eszközre,

Or. de

Módosítás 736
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a piacon rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközök kellően nagy számát értékeli. A 
pénzügyi eszközöknek változatosaknak 
kell lenniük fajtájuk, kibocsátójuk vagy 
termékszolgáltatójuk szerint, és nem 

i. elvégzi az érintett piac átfogó és 
tisztességes elemzését, és elfogulatlan és 
korlátozás nélküli tanácsot ad. A pénzügyi 
eszközöknek változatosaknak kell lenniük 
fajtájuk, kibocsátójuk vagy 
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korlátozódhatnak a befektetési 
vállalkozással szoros kapcsolatban lévő 
gazdálkodó egységek által kibocsátott vagy 
nyújtott pénzügyi eszközre,

termékszolgáltatójuk szerint, és nem 
korlátozódhatnak a befektetési 
vállalkozással szoros kapcsolatban lévő 
gazdálkodó egységek által kibocsátott vagy 
nyújtott pénzügyi eszközre,

Or. en

Módosítás 737
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a piacon rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközök kellően nagy számát értékeli. A 
pénzügyi eszközöknek változatosaknak 
kell lenniük fajtájuk, kibocsátójuk vagy 
termékszolgáltatójuk szerint, és nem 
korlátozódhatnak a befektetési 
vállalkozással szoros kapcsolatban lévő 
gazdálkodó egységek által kibocsátott vagy 
nyújtott pénzügyi eszközre,

i. elvégzi az érintett piac átfogó és 
tisztességes elemzését, és elfogulatlan és 
korlátozás nélküli tanácsot ad. A pénzügyi 
eszközöknek változatosaknak kell lenniük 
fajtájuk, kibocsátójuk vagy 
termékszolgáltatójuk szerint, és nem 
korlátozódhatnak a befektetési 
vállalkozással szoros kapcsolatban lévő 
gazdálkodó egységek által kibocsátott vagy 
nyújtott pénzügyi eszközre,

Or. en

Indokolás

A Bizottság független befektetési tanácsra vonatkozó kritériumai nem mennek kellően 
messzire annak biztosításában, hogy a független tanácsadók az egész piacot vegyék 
figyelembe és pártatlan tanácsot adjanak.

Módosítás 738
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a piacon rendelkezésre álló pénzügyi i. a piacon rendelkezésre álló pénzügyi 
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eszközök kellően nagy számát értékeli. A 
pénzügyi eszközöknek változatosaknak 
kell lenniük fajtájuk, kibocsátójuk vagy 
termékszolgáltatójuk szerint, és nem 
korlátozódhatnak a befektetési 
vállalkozással szoros kapcsolatban lévő 
gazdálkodó egységek által kibocsátott vagy 
nyújtott pénzügyi eszközre,

eszközök kellően nagy számát értékeli, és
elfogulatlan és korlátozás nélküli tanácsot 
ad. A pénzügyi eszközöknek 
változatosaknak kell lenniük fajtájuk, 
kibocsátójuk vagy termékszolgáltatójuk 
szerint, és nem korlátozódhatnak a 
befektetési vállalkozással szoros 
kapcsolatban lévő gazdálkodó egységek 
által kibocsátott vagy nyújtott pénzügyi 
eszközre,

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a független befektetési tanácsadók elfogulatlan tanácsot adjanak.

Módosítás 739
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. nem fogadhat el vagy kaphat díjazást, 
jutalékokat vagy bármiféle pénzbeli 
juttatásokat, amelyeket valamely 
harmadik fél vagy egy harmadik fél 
nevében eljáró személy fizet vagy biztosít, 
az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatással 
összefüggésben.

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás a befektetési tanács független alapon történő biztosításakor bármilyen fajta 
ösztönzés tiltásának bevezetése ellen szól.

Módosítás 740
Kay Swinburne
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Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. nem fogadhat el vagy kaphat díjazást, 
jutalékokat vagy bármiféle pénzbeli 
juttatásokat, amelyeket valamely 
harmadik fél vagy egy harmadik fél 
nevében eljáró személy fizet vagy biztosít, 
az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatással 
összefüggésben.

törölve

Or. en

Indokolás

A díjak korlátozásával külön kell foglalkozni. Az Egyesült Királyság a lakossági forgalmazás 
felülvizsgálatának (Retail Distribution Review) formájában a fogyasztóvédelem magasabb 
normáit vezette be. Az egységes uniós piac érdekében, valamint valamennyi uniós fogyasztó 
védelmének biztosítása és a pénzügyi tanácsadók egyenlő versenyfeltételeinek biztosítása 
céljából helyénvaló a MiFID egészében ezeket a magasabb normákat alkalmazni.

Módosítás 741
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. nem fogadhat el vagy kaphat díjazást, 
jutalékokat vagy bármiféle pénzbeli 
juttatásokat, amelyeket valamely harmadik 
fél vagy egy harmadik fél nevében eljáró 
személy fizet vagy biztosít, az ügyfeleknek 
nyújtott szolgáltatással összefüggésben.

ii. nem fogadhat el semmilyen ösztönzőt és 
nem kaphat díjazást, jutalékokat vagy 
bármiféle pénzbeli juttatásokat, amelyeket 
valamely harmadik fél vagy egy harmadik 
fél nevében eljáró személy fizet vagy 
biztosít, az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatással összefüggésben, kivéve 
azokat a díjakat, jutalékokat vagy pénzbeli 
juttatásokat, amelyeket átenged az 
ügyfélnek.
A befektetési vállalkozások nem 
jogosultak arra, hogy olyan pénzügyi 
intézmény vagy a pénzügyi intézmény 
nevében eljáró személy által fizetett vagy 
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nyújtott díjakkal, jutalékokkal vagy 
juttatásokkal javadalmazott 
szolgáltatásokat kínáljanak, amely az 
általuk ajánlott befektetési termékek 
kibocsátója, kivéve akkor, ha a díjakat, 
jutalékokat vagy bármilyen juttatásokat 
továbbadják a befektetőnek.

Or. en

Módosítás 742
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. nem fogadhat el vagy kaphat díjazást, 
jutalékokat vagy bármiféle pénzbeli 
juttatásokat, amelyeket valamely harmadik 
fél vagy egy harmadik fél nevében eljáró 
személy fizet vagy biztosít, az ügyfeleknek 
nyújtott szolgáltatással összefüggésben.

ii. az ügyfelek számára a szerződésben 
biztosítják azt a lehetőséget, hogy 
tájékoztatást kaphassanak a befektetési 
vállalkozásnak valamely harmadik fél 
vagy egy harmadik fél nevében eljáró 
személy által az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatással összefüggésben fizetett vagy
biztosított díjazásról, jutalékokról vagy 
bármiféle pénzbeli juttatásokról.

Or. nl

Módosítás 743
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. nem fogadhat el vagy kaphat díjazást, 
jutalékokat vagy bármiféle pénzbeli 
juttatásokat, amelyeket valamely 
harmadik fél vagy egy harmadik fél 
nevében eljáró személy fizet vagy biztosít, 
az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatással 

ii. tájékoztatja az ügyfelet, hogy az 
ajánlott pénzügyi eszközök a befektetési 
vállalkozással szoros kapcsolatban lévő 
gazdálkodó egységek által kibocsátott 
vagy nyújtott pénzügyi eszközökre 
korlátozódnak-e.
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összefüggésben.

Or. en

Módosítás 744
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. nem fogadhat el vagy kaphat díjazást, 
jutalékokat vagy bármiféle pénzbeli 
juttatásokat, amelyeket valamely harmadik 
fél vagy egy harmadik fél nevében eljáró 
személy fizet vagy biztosít, az ügyfeleknek 
nyújtott szolgáltatással összefüggésben.

ii. a megállapodás előtt tájékoztatja 
ügyfelét arról a várható díjazásról, 
jutalékról vagy bármiféle pénzbeli 
juttatásokról, amelyeket valamely 
harmadik fél vagy egy harmadik fél 
nevében eljáró személy fizet vagy biztosít, 
az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatással 
összefüggésben.

Or. en

Módosítás 745
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. nem fogadhat el vagy kaphat díjazást, 
jutalékokat vagy bármiféle pénzbeli
juttatásokat, amelyeket valamely harmadik 
fél vagy egy harmadik fél nevében eljáró 
személy fizet vagy biztosít, az ügyfeleknek 
nyújtott szolgáltatással összefüggésben.

ii. nem fogadhat el vagy kaphat díjazást, 
jutalékokat, juttatásokat vagy más 
ösztönzőket, amelyeket valamely harmadik 
fél vagy egy harmadik fél nevében eljáró 
személy fizet vagy biztosít, az ügyfeleknek 
nyújtott szolgáltatással összefüggésben.

Or. en

Módosítás 746
Sylvie Goulard
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Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. nem fogadhat el vagy kaphat díjazást, 
jutalékokat vagy bármiféle pénzbeli 
juttatásokat, amelyeket valamely harmadik 
fél vagy egy harmadik fél nevében eljáró 
személy fizet vagy biztosít, az ügyfeleknek 
nyújtott szolgáltatással összefüggésben.

ii. nem kaphat a befektetési tanácsadással 
kapcsolatban az ügyfél által fizetendő 
díjazást meghaladó díjazást, jutalékot
vagy bármiféle pénzbeli juttatást, amelyet 
valamely harmadik fél vagy egy harmadik 
fél nevében eljáró személy fizet vagy 
biztosít, az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatással összefüggésben.

Or. en

Módosítás 747
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. nem fogadhat el vagy kaphat díjazást, 
jutalékokat vagy bármiféle pénzbeli 
juttatásokat, amelyeket valamely harmadik 
fél vagy egy harmadik fél nevében eljáró 
személy fizet vagy biztosít, az ügyfeleknek 
nyújtott szolgáltatással összefüggésben.

ii. nem fogadhat el vagy kaphat díjazást, 
jutalékokat, bármiféle pénzbeli vagy 
anyagi juttatásokat vagy egyéb 
ösztönzőket, amelyeket valamely harmadik 
fél vagy egy harmadik fél nevében eljáró 
személy vagy a befektetési vállalkozással 
szoros kapcsolatban álló személy fizet 
vagy biztosít, az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatással összefüggésben.

Or. de

Módosítás 748
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – ii pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. nem fogadhat el vagy kaphat díjazást, 
jutalékokat vagy bármiféle pénzbeli 
juttatásokat, amelyeket valamely harmadik 
fél vagy egy harmadik fél nevében eljáró 
személy fizet vagy biztosít, az ügyfeleknek 
nyújtott szolgáltatással összefüggésben.

ii. nem fogadhat el vagy kaphat díjazást, 
jutalékokat vagy bármiféle pénzbeli 
juttatásokat, amelyeket valamely harmadik 
fél vagy egy harmadik fél nevében eljáró 
személy fizet vagy biztosít, az ügyfeleknek 
nyújtott szolgáltatással összefüggésben. A 
befektetési vállalkozások nem jogosultak 
arra, hogy olyan pénzügyi intézmény vagy 
a pénzügyi intézmény nevében eljáró 
személy által fizetett vagy nyújtott 
díjakkal, jutalékokkal vagy juttatásokkal 
javadalmazott szolgáltatásokat kínáljanak, 
amely az általuk ajánlott befektetési 
termékek kibocsátója.

Or. en

Módosítás 749
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. nem fogadhat el vagy kaphat díjazást, 
jutalékokat vagy bármiféle pénzbeli
juttatásokat, amelyeket valamely harmadik 
fél vagy egy harmadik fél nevében eljáró 
személy fizet vagy biztosít, az ügyfeleknek 
nyújtott szolgáltatással összefüggésben.

ii. nem fogadhat el vagy kaphat díjazást, 
jutalékokat vagy bármiféle juttatást, 
amelyeket valamely harmadik fél vagy egy 
harmadik fél nevében eljáró személy fizet 
vagy biztosít, az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatással összefüggésben, és csak az 
ügyfél által vagy nevében fizetendő 
díjakon keresztül részesülhet díjazásban.

Or. en

Indokolás

A Bizottság független befektetési tanácsadásra vonatkozó kritériumai nem mennek kellően 
messzire annak biztosításában, hogy a független tanácsadók az egész piacot figyelembe 
vegyék, és pártatlan tanácsokat adjanak.
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Módosítás 750
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés– ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. ügyfele portfólióforgalmából nem 
részesülhet túlzott díjakban, jutalékokban 
vagy más pénzügyi juttatásokban.

Or. en

Módosítás 751
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés– ii b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iib. bármilyen harmadik féltől vagy 
harmadik fél nevében eljáró személytől 
csak addig a mértékig kap folyamatosan 
bármilyen díjat, jutalékot vagy más 
pénzbeli juttatást, amennyiben ugyanezen
időszakban folyamatosan biztosítja az 
ajánlott pénzügyi eszközök időszakos 
értékelését. Ez a folyamatos értékelés 
magában foglalja legalább valamilyen
figyelmeztető mechanizmus alkalmazását 
az olyan termékek tekintetében, 
amelyeknek a magatartása eltér attól, ami 
rendes körülmények között várható lett 
volna, vagy amelyeknek a 
nyereségvalószínűségei nagymértékben 
megváltoztak ahhoz képest, amire előre 
számítani lehetett.

Or. en

Módosítás 752
Sven Giegold
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok lehetővé teszik azon 
befektetési vállalkozások számára, 
amelyek e cikknek megfelelően nem 
tarthatják meg a harmadik felektől 
származó pénzbeli juttatásokat, hogy 
minden értékesítési folyamatra saját 
jutalékot számítsanak fel, és a 
befektetőknek átadott ösztönzőket 
beszámítsák a tanácsadási díjakba.

Or. en

Módosítás 753
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Amikor a befektetési vállalkozás 
befektetési tanácsadást biztosít, a 
vállalkozás:
i. a vállalkozás termékskáláján belül 
kellően nagyszámú pénzügyi eszközt vesz 
figyelembe, és 
ii. az ügyfél preferenciái, igényei, 
pénzügyi helyzete és személyes 
körülményei szerint egy vagy több 
alkalmas pénzügyi eszközt ajánl.

Or. en

Indokolás

A befektetési vállalkozás mindig az ügyfél érdekében jár el.
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Módosítás 754
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok biztosítják, hogy a
befektetési vállalkozás által az
alkalmazottainak, kinevezett képviselőinek 
vagy más befektetési vállalkozásoknak a 
díjazására alkalmazott módszer ne 
akadályozza meg abban, hogy eleget 
tegyen annak a kötelezettségének, 
miszerint az ügyfelek legjobb érdekeinek 
megfelelően kell eljárnia. A tagállamok 
biztosítják, hogy amennyiben az 
alkalmazottak lakossági ügyfelek számára 
adnak tanácsot vagy értékesítenek 
pénzügyi eszközöket, az érintett 
alkalmazottak díjazási struktúrája ne 
érintse arra való képességüket, hogy adott 
esetben tárgyilagos ajánlásokat tegyenek, 
vagy tisztességes, világos és nem 
félrevezető módon adjanak tájékoztatást, 
többek között annak biztosításával, hogy a 
díjazás ne kizárólag az értékesítési 
céloktól vagy a pénzügyi eszközök 
nyereségességétől függjön, és más módon 
se váltson ki indokolatlan 
összeférhetetlenséget.

Or. en

Módosítás 755
Sylvie Goulard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az EÉPH szabályozástechnikai 
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standardtervezeteket dolgoz ki a 
portfólióforgalom és az ösztönzött díjazás 
elfogadható arányainak meghatározására.
Az EÉPH ezeket a szabályozástechnikai 
standardtervezeteket 2014. december 31-ig 
benyújtja a Bizottságnak.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az első albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardokat az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkének 
megfelelően elfogadja.

Or. en

Módosítás 756
Sharon Bowles, Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A befektető számára halmozott 
formában meg kell adni valamennyi 
levonás, köztük a díjak és költségek
részleteit. Ez magában foglalja a 
megtérülésekre gyakorolt hosszú távú 
hatás szemléltetését a befektetőnél 
jelentkező megtérülés és az összes levonás 
közvetlen összehasonlításával. Ezt a 
befektetést megelőzően kell megadni, 
ésszerű kivetítés alapján és legalább 
évente egyszer minden egyes tényleges 
befektetésre. Az EÉPH iránymutatást ad 
ki a kivetítések és prezentációk megfelelő 
formátumára vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Az egyes befektetések utáni halmozott levonások szintje azt jelenti, hogy a tényleges 
megtérülési ráta nagyon gyenge. Ez el van rejtve a befektetés rétegeiben, vagy nem 
felismerhető, amikor kis százalékos tételekben adják meg, ezért kell a megtérülésre gyakorolt 
hatást bemutatni.



AM\901765HU.doc 69/185 PE489.465v01-00

HU

Módosítás 757
Pablo Zalba Bidegain

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A befektetési vállalkozás kifejezetten 
megállapodhat minden egyes ügyfelével 
vagy potenciális ügyfelével abban, hogy 
egyáltalán nem ad befektetési tanácsot, 
ha:
i. a megállapodás egyértelmű és azt a 
befektetés szerződés előtti és szerződési 
szakaszában megfelelően dokumentálták, 
és 
ii. az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek 
kellő tájékoztatásban részesültek a 
befektetési tanácsadási szolgáltatás 
igénybe nem vételének vonatkozásairól és 
következményeiről.

Or. en

Indokolás

The amendment aims set out the boundaries of what constitutes “investment advice”, and 
seeks to differentiate it from other investment services, such as non-personal 
recommendations or recommendations not presented as suitable, and from other non-
investment related services, such as marketing. If both the provider and receiver of the 
investment service are aware of the kind of service provided and the risks and consequences 
associated with it and, on that basis, agree to go ahead, the receiver will not be entitled to 
claim that it expected to receive a service other than that agreed on and the provider will not 
be entitled to breach the legal requirements in respect thereof, alleging lack of clarity. In 
order to bolster legal certainty in respect of the requirements the investment service must 
meet, the matter must be dealt with in the MiFID revision.

Módosítás 758
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Amennyiben a befektetési vállalkozás 
tanácsadást, portfóliókezelési vagy más 
szolgáltatásokat nyújt, amelyek esetében 
az ügyfél ésszerűen támaszkodhat arra, 
hogy a vállalkozás a legjobb érdekeinek 
megfelelően jár el, a tagállamok 
biztosítják, hogy a vállalkozás ne fogadjon 
el díjakat, jutalékokat vagy pénzbeli 
juttatásokat, amennyiben ezek 
befolyásolhatják vagy részrehajlóvá 
tehetik a tanácsadást vagy az ügyfél 
nevében meghozott döntéseket.

Or. en

Indokolás

Léteznie kell olyan elvárásnak, hogy a vállalkozások kerüljék fizetések vagy juttatások 
harmadik felektől való elfogadását olyan helyzetekben, amikor ez érintheti a vállalkozásnak 
azt a kötelezettségét, hogy ügyfele legjobb érdekeinek megfelelően kell eljárnia. Ez 
ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a tagállamok rugalmasan mérlegeljék, hogy hogyan lehet a 
legjobban védeni az ügyfél érdekeit, nemzeti piacuk sajátosságai alapján.

Módosítás 759
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amikor portfóliókezelést biztosít, a 
befektetési vállalkozás nem fogadhat el 
vagy kaphat díjazást, jutalékokat vagy 
bármiféle pénzbeli juttatásokat, amelyeket 
valamely harmadik fél vagy egy harmadik 
fél nevében eljáró személy fizet vagy 
biztosít, az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatással összefüggésben.

törölve

Or. en
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Módosítás 760
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amikor portfóliókezelést biztosít, a 
befektetési vállalkozás nem fogadhat el 
vagy kaphat díjazást, jutalékokat vagy 
bármiféle pénzbeli juttatásokat, amelyeket 
valamely harmadik fél vagy egy harmadik 
fél nevében eljáró személy fizet vagy 
biztosít, az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatással összefüggésben.

(6) Amikor a befektetési vállalkozás a 4. 
cikk (2) bekezdésével összhangban
szakmai vagy lakossági ügyfelek számára 
portfóliókezelést biztosít, a megállapodás 
előtt tájékoztatja ügyfelét azokról a 
várható díjakról, jutalékokról és más
pénzbeli juttatásokról, amelyeket valamely 
harmadik fél vagy egy harmadik fél 
nevében eljáró személy fizet vagy biztosít, 
az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatással 
összefüggésben. A befektetési vállalkozás 
által hathavonta közzétett időszakos 
jelentés megad minden díjat, jutalékot
vagy bármiféle pénzbeli juttatást, amelyet
valamely harmadik fél vagy egy harmadik 
fél nevében eljáró személy fizet vagy 
biztosít, az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatással összefüggésben.

Or. en

Módosítás 761
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amikor portfóliókezelést biztosít, a 
befektetési vállalkozás nem fogadhat el 
vagy kaphat díjazást, jutalékokat vagy 
bármiféle pénzbeli juttatásokat, amelyeket 
valamely harmadik fél vagy egy harmadik 
fél nevében eljáró személy fizet vagy 

(6) Amikor portfóliókezelést biztosít, a 
befektetési vállalkozás nem fogadhat el 
vagy kaphat díjazást, jutalékokat vagy 
bármiféle pénzbeli juttatásokat, amelyeket 
valamely harmadik fél vagy egy harmadik 
fél nevében eljáró személy fizet vagy 
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biztosít, az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatással összefüggésben.

biztosít, az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatással összefüggésben, kivéve ha:

a) az ügyfelet kellően tájékoztatták még a 
vonatkozó szolgáltatás nyújtása előtt az 
ilyen díjakról, jutalékokról vagy pénzbeli 
juttatásokról;
b) ezek a díjak, jutalékok vagy pénzbeli 
juttatások végső soron az ügyfél javát 
szolgálják.

Or. en

Indokolás

Monetary inducements in the case of portfolio management should not be banned entirely. 
Non-monetary benefits such as soft commissions (broker research, financial analysis or 
pricing information systems) provide important assistance for asset managers in the process 
of taking investment decisions or transmitting orders for execution and are subject to MiFID 
Level 2 requirement that they enhance the quality of the service. Soft commissions should be 
allowed in relation to portfolio management, as they help to reduce fees to clients, and assist 
investment managers in providing a better service to their clients.

Módosítás 762
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amikor portfóliókezelést biztosít, a 
befektetési vállalkozás nem fogadhat el
vagy kaphat díjazást, jutalékokat vagy 
bármiféle pénzbeli juttatásokat, amelyeket 
valamely harmadik fél vagy egy harmadik 
fél nevében eljáró személy fizet vagy 
biztosít, az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatással összefüggésben.

(6) Az a befektetési vállalkozás, amely 
lakossági ügyfélnek biztosít befektetési 
tanácsadást vagy portfóliókezelést, vagy 
tanácsadás nélkül pénzügyi eszközt 
értékesít a lakossági ügyfélnek, az 
ügyféltől csak ezekért és az esetleges 
szorosan kapcsolódó szolgáltatásokért 
részesülhet díjazásban. Mindezen 
szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a 
befektetési vállalkozás:
i. nem fogadhat el díjazást, jutalékokat 
vagy bármiféle pénzbeli vagy nem pénzbeli
juttatásokat, amelyeket valamely harmadik 
fél vagy egy harmadik fél nevében eljáró 
személy fizet vagy biztosít, az ügyfeleknek 
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nyújtott szolgáltatással összefüggésben, 
még akkor sem, ha a vállalkozás az 
esetleges ilyen kifizetéseket vissza kívánja 
téríteni az ügyfélnek,
ii. egyértelműen meghatározza díjait a 
lakossági ügyfél számára egyetlen 
pénzbeli összegben vagy egyszerű 
százalékban kifejezve,
iii. amikor saját termékeit forgalmazza, 
nem köti egy csomagba a tanácsadási, 
portfóliókezelési vagy forgalmazási 
díjakat a termékdíjakkal, hanem az ilyen 
tevékenységek költségeit külön-külön 
gazdasági költségük alapján közzéteszi,
iv. nem értékelheti az alkalmazottak 
teljesítményét vagy számíthatja ki az 
alkalmazottak díjazását oly módon, hogy 
az jelentősen függjön attól az értékesítési 
volumentől vagy nyereségtől, amelyet az 
alkalmazott a vállalkozás számára 
kitermel.

Or. en

Indokolás

Az Egyesült Királyság a lakossági forgalmazás felülvizsgálatának (Retail Distribution 
Review) formájában a fogyasztóvédelem magasabb normáit vezette be. Az egységes uniós 
piac érdekében, valamint valamennyi uniós fogyasztó védelmének biztosítása és a pénzügyi 
tanácsadók egyenlő versenyfeltételeinek biztosítása céljából helyénvaló a MiFID egészében 
ezeket a magasabb normákat alkalmazni.

Módosítás 763
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amikor portfóliókezelést biztosít, a 
befektetési vállalkozás nem fogadhat el 
vagy kaphat díjazást, jutalékokat vagy 
bármiféle pénzbeli juttatásokat, amelyeket 
valamely harmadik fél vagy egy harmadik 

(6) Amikor a befektetési vállalkozás 
befektetési tanácsadást, portfóliókezelést 
vagy más olyan szolgáltatást nyújt, 
amelynek keretében a lakossági ügyfél 
jogosult annak értékítéletére támaszkodni,
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fél nevében eljáró személy fizet vagy 
biztosít, az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatással összefüggésben.

a befektetési vállalkozás:

a) kizárólag az ügyfél által vagy nevében 
fizetendő díjakon keresztül részesülhet 
díjazásban, és nem kérhet és nem 
fogadhat el semmilyen más fizetést vagy 
juttatást e szolgáltatásokkal 
összefüggésben; és
b) nem fogadhat el vagy kaphat díjazást, 
jutalékokat vagy bármiféle egyéb
juttatásokat, amelyeket valamely harmadik 
fél vagy egy harmadik fél nevében eljáró 
személy fizet vagy biztosít, az ügyfeleknek 
nyújtott szolgáltatással összefüggésben.

Or. en

Módosítás 764
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amikor portfóliókezelést biztosít, a 
befektetési vállalkozás nem fogadhat el 
vagy kaphat díjazást, jutalékokat vagy 
bármiféle pénzbeli juttatásokat, amelyeket 
valamely harmadik fél vagy egy harmadik 
fél nevében eljáró személy fizet vagy 
biztosít, az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatással összefüggésben.

(6) Amikor a befektetési vállalkozás 
szakmai vagy lakossági ügyfelek számára 
a 4. cikk (2) bekezdésének (9) és 10) 
pontjának értelmében portfóliókezelést 
biztosít, a megállapodás előtt tájékoztatja 
ügyfelét az ösztönzők várható mértékéről. 
Az időszakos jelentés megadja az előző 
időszakban fizetett vagy kapott összes
ösztönzést.

Or. en

Indokolás

A pénzügyi portfóliókezelési szolgáltatásokat biztosító befektetési vállalkozások számára 
tiltott a harmadik fél által fizetett bármiféle pénzbeli juttatás elfogadása az ilyen 
szolgáltatásokért (kivéve, ha azt közvetlenül a befektetőktől kapják). Az idézett 
kötelezettségnél nem veszik figyelembe, hogy a lakossági és a szakmai ügyfelek általában 
magasabb szintű védelmet igényelnek, mint a jogosult szerződő felek. E háttérre tekintettel e 
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rendelet hatókörét azokra a helyzetekre kellene korlátozni, amikor lakossági és szakmai 
ügyfelek számára nyújtanak pénzügyi portfóliókezelési szolgáltatásokat.

Módosítás 765
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amikor portfóliókezelést biztosít, a 
befektetési vállalkozás nem fogadhat el 
vagy kaphat díjazást, jutalékokat vagy
bármiféle pénzbeli juttatásokat, amelyeket 
valamely harmadik fél vagy egy harmadik 
fél nevében eljáró személy fizet vagy 
biztosít, az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatással összefüggésben.

(6) Amikor a befektetési vállalkozás 
portfóliókezelést vagy befektetési 
tanácsadást biztosít, nem fogadhat el vagy 
kaphat díjazást, jutalékokat, juttatásokat 
vagy más ösztönzőket, amelyeket valamely 
harmadik fél vagy egy harmadik fél 
nevében eljáró személy fizet vagy biztosít, 
az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatással 
összefüggésben.

Or. en

Indokolás

Minden befektetési tanácsadás utáni jutalékot be kellene tiltani, mivel az súlyos 
összeférhetetlenséget teremt a befektetési tanácsadó és az ügyfél között.

Módosítás 766
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amikor portfóliókezelést biztosít, a 
befektetési vállalkozás nem fogadhat el 
vagy kaphat díjazást, jutalékokat vagy 
bármiféle pénzbeli juttatásokat, amelyeket
valamely harmadik fél vagy egy harmadik 
fél nevében eljáró személy fizet vagy 
biztosít, az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatással összefüggésben.

(6) Amikor a befektetési vállalkozás
portfóliókezelést biztosít, az ügyfelek 
számára a szerződésben biztosítják azt a 
lehetőséget, hogy tájékoztatást 
kaphassanak a befektetési vállalkozásnak
valamely harmadik fél vagy egy harmadik 
fél nevében eljáró személy által fizetett 
vagy biztosított díjazásról, jutalékokról
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vagy bármiféle pénzbeli juttatásokról.

Or. nl

Módosítás 767
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amikor portfóliókezelést biztosít, a 
befektetési vállalkozás nem fogadhat el 
vagy kaphat díjazást, jutalékokat vagy 
bármiféle pénzbeli juttatásokat, amelyeket 
valamely harmadik fél vagy egy harmadik 
fél nevében eljáró személy fizet vagy 
biztosít, az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatással összefüggésben;

(6) Amikor portfóliókezelést biztosít, a 
befektetési vállalkozás konkrét vagy 
általános módon megadja, hogy mikor
fogadhat el díjazást, jutalékokat vagy 
pénzbeli juttatásokat harmadik felektől, 
valamint hogy az ügyfelek hol és miként 
szerezhetnek részletes információt ezekről 
a fizetésekről;

Or. en

Módosítás 768
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amikor portfóliókezelést biztosít, a 
befektetési vállalkozás nem fogadhat el 
vagy kaphat díjazást, jutalékokat vagy 
bármiféle pénzbeli juttatásokat, amelyeket 
valamely harmadik fél vagy egy harmadik 
fél nevében eljáró személy fizet vagy 
biztosít, az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatással összefüggésben.

(6) Amikor portfóliókezelést biztosít, a 
befektetési vállalkozás a megállapodás 
előtt tájékoztatja ügyfelét az ösztönzők 
várható mértékéről. Az időszakos 
jelentésben megad minden, az előző 
időszakban fizetett vagy kapott ösztönzőt.

Or. en

Módosítás 769
Corien Wortmann-Kool
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Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amikor portfóliókezelést biztosít, a 
befektetési vállalkozás nem fogadhat el 
vagy kaphat díjazást, jutalékokat vagy 
bármiféle pénzbeli juttatásokat, amelyeket 
valamely harmadik fél vagy egy harmadik 
fél nevében eljáró személy fizet vagy 
biztosít, az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatással összefüggésben.

(6) Amikor a befektetési vállalkozás
portfóliókezelést, befektetési tanácsadást 
vagy más olyan szolgáltatást biztosít, 
amelynek révén az ügyfél jogosult annak 
értékítéletére támaszkodni, nem fogadhat 
el vagy kaphat díjazást, jutalékokat vagy 
bármiféle pénzbeli juttatásokat, amelyeket 
valamely harmadik fél vagy egy harmadik 
fél nevében eljáró személy fizet vagy 
biztosít, az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatással összefüggésben.

Or. en

Módosítás 770
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amikor portfóliókezelést biztosít, a 
befektetési vállalkozás nem fogadhat el 
vagy kaphat díjazást, jutalékokat vagy 
bármiféle pénzbeli juttatásokat, amelyeket 
valamely harmadik fél vagy egy harmadik 
fél nevében eljáró személy fizet vagy 
biztosít, az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatással összefüggésben.

(6) Amikor portfóliókezelést biztosít, a 
befektetési vállalkozás nem fogadhat el 
vagy kaphat díjazást, jutalékokat vagy 
bármiféle pénzbeli juttatásokat, amelyeket 
valamely harmadik fél vagy egy harmadik 
fél nevében eljáró személy fizet vagy 
biztosít, az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatással összefüggésben. Ha 
bármilyen pénzbeli juttatás várható, azt 
tovább kell adni a befektetőnek.

Or. en

Módosítás 771
Arlene McCarthy
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Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Amikor a vállalkozás vagy a 
befektetési vállalkozás nevében eljáró 
bármilyen személy befektetési tanácsadást 
vagy portfóliókezelést biztosít, e 
szolgáltatásokhoz kapcsolódóan:
i. nem fogadhat el és nem kaphat 
harmadik fél vagy harmadik fél nevében 
eljáró személy által fizetett vagy biztosított 
díjat, jutalékot vagy más juttatást, hanem 
kizárólag az ügyfél által vagy nevében 
fizetendő díjakon keresztül részesülhet 
díjazásban;
ii. egyértelműen közli az ügyféllel 
díjtételeit, és amennyiben a vállalkozás 
egy vagy több házon belüli pénzügyi 
eszközhöz kapcsolódóan kínál 
szolgáltatásokat, gondoskodik az erre 
vonatkozó díjainak a bármilyen pénzügyi 
eszközökre vonatkozó díjaitól elkülönített 
megadásáról;
iii. biztosítja, hogy a lakossági 
ügyfeleknek történő tanácsadásban vagy 
pénzügyi eszközök értékesítésében részt
vevő alkalmazottainak vagy 
megbízottainak a díjazása, jutalmazása, 
vagy természetbeni kifizetése, illetve az 
ilyen alkalmazottak vagy megbízottak 
teljesítményének felülvizsgálata 
semmiképpen ne ösztönözze ezeket az
alkalmazottakat vagy megbízottakat arra, 
hogy az egyes lakossági ügyfelek legjobb 
érdekeitől eltérő módon járjanak el;
iv. tájékoztatja az ügyfelet, hogy az 
ajánlott pénzügyi eszközök a befektetési 
vállalkozással szoros kapcsolatban lévő 
gazdálkodó egységek által kibocsátott 
vagy nyújtott pénzügyi eszközökre 
korlátozódnak-e.

Or. en
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Indokolás

Minden befektetési tanácsadás utáni jutalékot be kell tiltani, mivel az súlyos 
összeférhetetlenséget okoz a befektetési tanácsadó és az ügyfél között. Ezenkívül foglalkozni 
kell a vállalkozásokon belüli díjazási gyakorlattal (mind a tanácsadás, mind az értékesítés 
esetén) és a jutalékra vonatkozó tilalomnak mindenféle tanácsadásra történő kiterjesztésével.

Módosítás 772
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
befektetési vállalkozás alkalmazottaira, 
képviselőire vagy más, vele kapcsolatban 
álló befektetési vállalkozásokra vonatkozó 
díjazási politikái ne érintsék azt a 
képességét, hogy ügyfelei legjobb 
érdekeinek megfelelően járjon el. Azon
alkalmazottak tekintetében, akik lakossági 
ügyfelek számára nyújtanak tanácsadást 
vagy értékesítenek pénzügyi eszközöket, a 
tagállamok biztosítják, hogy a vállalkozás 
általi díjazásuk ne érintse az 
alkalmazottak pártatlanságát, amikor 
alkalmas ajánlást tesznek, vagy megfelelő 
módon értékesítenek, vagy tisztességes, 
világos és nem félrevezető módon 
mutatnak be információkat. Ezekben a 
helyzetekben a díjazás nem függhet 
kizárólag az értékesítési céloktól vagy a 
vállalkozás által valamely meghatározott 
pénzügyi eszközből elért nyereségtől.

Or. en

Indokolás

Ez az új bekezdés lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a vállalkozásokon belüli díjazási 
gyakorlattal kapcsolatban intézkedéseket hozzanak annak érdekében, hogy megelőzzék az 
elfogultságot a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos, az ügyfelek számára történő tanácsadásban 
és értékesítésben. Nem engedhetők meg azok a díjazási rendszerek, mint például a 
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meghatározott pénzügyi eszközhöz kapcsolt jelentős értékesítési prémiumok, amelyek esetében 
fennáll az a kockázat, hogy a befektetési vállalkozás nem megfelelő módon ajánl vagy 
értékesít termékeket vagy szolgáltatásokat az ügyfeleknek.

Módosítás 773
Kay Swinburne

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A befektetési vállalkozás nem 
kínálhat fel és nem fizethet semmilyen 
díjat, jutalékot vagy pénzbeli vagy nem 
pénzbeli juttatást másik befektetési 
vállalkozásnak vagy harmadik félnek 
valamely másik vállalkozás javára azzal 
kapcsolatban, hogy a másik vállalkozás 
lakossági ügyfelek számára tanácsadást 
nyújt, számukra pénzügyi eszközöket
értékesít vagy kezel, vagy bármilyen 
szorosan kapcsolódó szolgáltatással 
kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

Az Egyesült Királyság a lakossági forgalmazás felülvizsgálatának (Retail Distribution 
Review) formájában a fogyasztóvédelem magasabb normáit vezette be. Az egységes uniós 
piac érdekében, valamint valamennyi uniós fogyasztó védelmének biztosítása és a pénzügyi 
tanácsadók egyenlő versenyfeltételeinek biztosítása céljából helyénvaló a MiFID egészében 
ezeket a magasabb normákat alkalmazni.

Módosítás 774
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 6 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az a befektetési vállalkozás, amely 
lakossági ügyfelek számára pénzügyi 
eszközök tekintetében tanácsot ad vagy 
pénzügyi eszközöket értékesít, biztosítja, 
hogy alkalmazottait ne díjazza, illetve 
teljesítményüket ne értékelje oly módon, 
amely ütközik azzal a kötelezettségükkel, 
hogy ügyfeleik legjobb érdekeinek 
megfelelően kell eljárniuk. A befektetési 
vállalkozás különösen nem alakít ki 
díjazás révén vagy más módon olyan 
mechanizmust, amely arra ösztönözné az 
alkalmazottakat, hogy valamely 
meghatározott pénzügyi eszközt 
ajánljanak lakossági ügyfelüknek, amikor 
a vállalkozás más, az ügyfél igényeinek 
jobban megfelelő pénzügyi eszközt is 
ajánlhatna.

Or. en

Indokolás

Az FSA javaslatát követve.

Módosítás 775
Catherine Stihler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az a befektetési vállalkozás, amely 
lakossági ügyfelek számára pénzügyi 
eszközök tekintetében tanácsot ad vagy 
pénzügyi eszközöket értékesít, biztosítja, 
hogy alkalmazottait ne díjazza, illetve 
teljesítményüket ne értékelje oly módon, 
amely ütközik azzal a kötelezettségükkel, 
hogy ügyfeleik legjobb érdekeinek 
megfelelően kell eljárniuk. A befektetési 
vállalkozás különösen nem alakít ki 
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díjazás révén vagy más módon olyan 
mechanizmust, amely arra ösztönözné az 
alkalmazottakat, hogy valamely 
meghatározott pénzügyi eszközt 
ajánljanak lakossági ügyfelüknek, amikor 
a vállalkozás más, az ügyfél igényeinek 
jobban megfelelő pénzügyi eszközt is 
ajánlhatna.

Or. en

Módosítás 776
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Amikor egy befektetési szolgáltatást 
csomag részeként vagy ugyanazon 
megállapodás vagy csomag feltételeként 
egy másik szolgáltatással vagy termékkel 
együtt kínálnak, a befektetési 
vállalkozásnak tájékoztatnia kell az 
ügyfelet, hogy az egyes komponenseket 
meg lehet-e külön vásárolni, és mindegyik 
komponensről külön költségigazolást és 
díjkiszabást kell kiállítania.

törölve

Az EÉPH legkésőbb [] -ig 
iránymutatásokat dolgoz ki a 
keresztértékesítési gyakorlatok 
felügyeletével és értékelésével 
kapcsolatban, különös tekintettel azokra a 
helyzetekre, amelyekben a 
keresztértékesítési gyakorlatok nincsenek 
összhangban az (1) bekezdésben leírt 
kötelezettségekkel. Továbbá az EÉPH 
ezeket az iránymutatásokat bizonyos 
időszakonként frissíti.

Or. de
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Indokolás

Az EÉPH-iránymutatások előírásainak végrehajtása igen bonyolult, a költség-haszon arányt 
tekintve pedig semmilyen igazolható viszonyban nem állnak az átláthatóság növekedésének 
várható mértékével.

Módosítás 777
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Amikor egy befektetési szolgáltatást 
csomag részeként vagy ugyanazon 
megállapodás vagy csomag feltételeként 
egy másik szolgáltatással vagy termékkel 
együtt kínálnak, a befektetési 
vállalkozásnak tájékoztatnia kell az 
ügyfelet, hogy az egyes komponenseket 
meg lehet-e külön vásárolni, és mindegyik 
komponensről külön költségigazolást és 
díjkiszabást kell kiállítania.

törölve

Az EÉPH legkésőbb [] -ig 
iránymutatásokat dolgoz ki a 
keresztértékesítési gyakorlatok 
felügyeletével és értékelésével 
kapcsolatban, különös tekintettel azokra a 
helyzetekre, amelyekben a 
keresztértékesítési gyakorlatok nincsenek 
összhangban az (1) bekezdésben leírt 
kötelezettségekkel.

Or. en

Módosítás 778
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor egy befektetési szolgáltatást 
csomag részeként vagy ugyanazon 
megállapodás vagy csomag feltételeként 
egy másik szolgáltatással vagy termékkel 
együtt kínálnak, a befektetési 
vállalkozásnak tájékoztatnia kell az 
ügyfelet, hogy az egyes komponenseket 
meg lehet-e külön vásárolni, és mindegyik 
komponensről külön költségigazolást és 
díjkiszabást kell kiállítania.

Amikor egy befektetési szolgáltatást 
csomag részeként vagy ugyanazon 
megállapodás vagy csomag feltételeként 
egy másik szolgáltatással vagy termékkel 
együtt kínálnak, a befektetési 
vállalkozásnak tájékoztatnia kell az 
ügyfelet, hogy az egyes komponenseket 
meg lehet-e külön vásárolni, és mindegyik 
komponensről külön költségigazolást és 
díjkiszabást kell kiállítania. Befektetési 
termékek a folyószámla és az 
értékpapírszámla kivételével nem
kínálhatók kapcsolt értékesítésben más 
befektetési termékekkel, betétekkel vagy 
pénzügyi szolgáltatásokkal.

Or. en

Indokolás

Az Európai Fogyasztók Szervezetének javaslatát követve.

Módosítás 779
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor egy befektetési szolgáltatást 
csomag részeként vagy ugyanazon 
megállapodás vagy csomag feltételeként 
egy másik szolgáltatással vagy termékkel 
együtt kínálnak, a befektetési 
vállalkozásnak tájékoztatnia kell az 
ügyfelet, hogy az egyes komponenseket 
meg lehet-e külön vásárolni, és mindegyik 
komponensről külön költségigazolást és 
díjkiszabást kell kiállítania.

Amikor egy befektetési szolgáltatást 
csomag részeként vagy ugyanazon 
megállapodás vagy csomag feltételeként 
egy másik szolgáltatással vagy termékkel 
együtt kínálnak, a befektetési 
vállalkozásnak tájékoztatnia kell az 
ügyfelet, hogy az egyes komponenseket 
meg lehet-e külön vásárolni, és mindegyik 
komponensről külön költségigazolást és 
díjkiszabást kell kiállítania. Befektetési és 
megtakarítási termékeket kombináló 
termék nem kínálható lakossági 
befektetőknek.
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Or. en

Módosítás 780
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH legkésőbb []-ig iránymutatásokat 
dolgoz ki a keresztértékesítési gyakorlatok 
felügyeletével és értékelésével 
kapcsolatban, különös tekintettel azokra a 
helyzetekre, amelyekben a 
keresztértékesítési gyakorlatok nincsenek 
összhangban az (1) bekezdésben leírt 
kötelezettségekkel.

Az EÉPH az EBH-val és az EBFH-val 
együttműködésben, a vegyes bizottságon 
keresztül, legkésőbb []-ig iránymutatásokat 
dolgoz ki a keresztértékesítési gyakorlatok 
felügyeletével és értékelésével 
kapcsolatban, különös tekintettel azokra a 
helyzetekre, amelyekben a 
keresztértékesítési gyakorlatok nincsenek 
összhangban az (1) bekezdésben leírt 
kötelezettségekkel.

Or. en

Indokolás

A három európai felügyeleti hatóság közötti együttműködés az iránymutatások 
kidolgozásában nagyon fontos a keresztértékesítés szempontjából, mivel ebben a helyzetben 
egyértelműen különféle pénzügyi ágazatok érintettek, például a biztosítás és a bankszektor. 
(EKB javaslat)

Módosítás 781
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH legkésőbb []-ig iránymutatásokat 
dolgoz ki a keresztértékesítési gyakorlatok 
felügyeletével és értékelésével 
kapcsolatban, különös tekintettel azokra a 
helyzetekre, amelyekben a 
keresztértékesítési gyakorlatok nincsenek 
összhangban az (1) bekezdésben leírt 

Az EÉPH az EBH-val és az EBFH-val 
együttműködésben, a vegyes bizottságon 
keresztül, legkésőbb []-ig iránymutatásokat 
dolgoz ki a keresztértékesítési gyakorlatok 
felügyeletével és értékelésével 
kapcsolatban, különös tekintettel azokra a 
helyzetekre, amelyekben a 
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kötelezettségekkel. keresztértékesítési gyakorlatok nincsenek 
összhangban az (1) bekezdésben leírt 
kötelezettségekkel.

Or. en

Indokolás

A három európai felügyeleti hatóság közötti együttműködés az iránymutatások 
kidolgozásában nagyon fontos a keresztértékesítés szempontjából, mivel ebben a helyzetben 
egyértelműen különféle pénzügyi ágazatok érintettek, például a biztosítás és a bankszektor.

Módosítás 782
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH legkésőbb []-ig iránymutatásokat 
dolgoz ki a keresztértékesítési gyakorlatok 
felügyeletével és értékelésével 
kapcsolatban, különös tekintettel azokra a 
helyzetekre, amelyekben a 
keresztértékesítési gyakorlatok nincsenek 
összhangban az (1) bekezdésben leírt 
kötelezettségekkel.

Az EÉPH legkésőbb []-ig iránymutatásokat 
dolgoz ki a keresztértékesítési gyakorlatok 
felügyeletével és értékelésével 
kapcsolatban, különös tekintettel azokra a 
helyzetekre, amelyekben a 
keresztértékesítési gyakorlatok nincsenek 
összhangban az (1) bekezdésben és a 25. 
cikkben leírt kötelezettségekkel.

Or. en

Indokolás

Az Európai Fogyasztók Szervezetének javaslatát követve.

Módosítás 783
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 8 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak 
biztosítására, hogy a befektetési 
vállalkozások betartsák az abban foglalt 
elveket, amikor ügyfeleik számára 
befektetési vagy kiegészítő 
szolgáltatásokat nyújtanak. Azok a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
figyelembe veszik:

törölve

a) az ügyfélnek vagy potenciális ügyfélnek 
kínált vagy nyújtott szolgáltatás(ok) 
jellegét, figyelemmel az ügyletek fajtájára, 
céljára, nagyságrendjére és 
gyakoriságára;
b) a kínált vagy figyelembe vett termékek 
jellegét, ideértve a pénzügyi eszközök 
különféle típusait, és az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett betéteket;
c) az ügyfél vagy potenciális ügyfelek 
lakossági vagy szakmai jellegét, vagy – a 
(3) bekezdés esetében – jogosult szerződő 
felekként történt besorolásukat.

Or. en

Indokolás

Tekintettel a szerte az EU-ban nyújtott befektetési szolgáltatások sokszínűségére, helyénvaló, 
ha a tagállamok rugalmasságot kapnak, hogy gondoskodhassanak ezekről az eltérésekről az 
irányelv végrehajtásában. Erre az intézkedésre ezért nincs szükség.

Módosítás 784
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A tagállamok előírják, hogy az 
ügyfelek számára bármilyenfajta 
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befektetési tanácsadást vagy adott esetben
kiegészítő szolgáltatást nyújtó személyek 
megfelelő szintű tudással és 
kompetenciával rendelkezzenek, elismert 
képesítések alapján.

Or. en

Indokolás

Minden tagállamnak meg kell határoznia azt a minimális szintű képesítést, amelyet a pénzügyi 
termékeket lakossági ügyfelek számára értékesítő személyektől elvárnak, ennek azonban az 
egyes tagállamok befektetőinek tudásában és tapasztalatában fennálló számos különbség 
miatt a tagállamra jellemzőnek kell lennie.

Módosítás 785
Anne E. Jensen

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A lakossági befektetőknek történő 
pénzügyi tanácsadás arra figyelemmel 
lehetséges, hogy a tanácsadó rendelkezik-
e a minimális szabványos európai szintű 
képesítéssel. Az EÉPH kötelező érvényű 
technikai standardokat biztosít, amelyek 
meghatározzák a mögöttes tanúsítási és 
képzési programok kötelező tartalmát. Az 
EÉPH a nemzeti illetékes hatóságokkal 
egyeztetve megállapodik arról, hogy a 
meglévő képesítések közül melyek 
tekinthetők e standarddal egyenértékűnek.

Or. en

Módosítás 786
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
24 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24a. cikk
(1) A tagállamok megkövetelik, hogy azok 
a befektetési vállalkozások, amelyek a 
megbízások egyeztetésére szolgáló 
rendszereket üzemeltetnek, előzetes 
engedélyt kérjenek az illetékes hatóságtól. 
Ezen engedély megadásához az illetékes 
hatóságnak meg kell bizonyosodnia arról, 
hogy a rendszer megfelel a következő 
jellemzőknek:
a) a rendszer a befektetési vállalkozás 
jobb végrehajtásra vonatkozó 
politikájának részét képezi;
b) egyetlen résztvevőnek sem biztosít 
különleges előjogot a tájékoztatással és a 
megbízások végrehajtásával 
kapcsolatban;
c) nincs összekötve a megbízások 
egyeztetésére szolgáló más belső 
rendszerrel;
d) minden résztvevő számára lehetővé 
teszi, hogy kiválassza, milyen fajtájú 
szerződő féllel fogadja el megbízásai 
végrehajtását;
e) a kereskedés utáni átláthatósági 
követelmények keretében külön meg van 
jelölve.
A b) pont értelmében különösen arra kell 
ügyelni, hogy amennyiben szükséges, a 
befektetési vállalkozás saját számlás 
megbízásait pontosan ugyanolyan 
feltételek szerint kezeljék, mint a nem 
saját számlás megbízásokat.
Az EÉPH végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket dolgoz ki azon 
szerződő felek fajtáinak meghatározására, 
akiket a belső megbízás-végrehajtási 
rendszereknek legalább azonosítaniuk 
kell.
Az EÉPH az említett végrehajtás-
technikai standardtervezetet […]-ig*
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benyújtja a Bizottságnak.
A Bizottságra hatáskört ruháznak a 
végrehajtás-technikai standardtervezetnek 
az 1095/2010/EU rendelet 15. cikkével 
összhangban történő elfogadására.
__________________
*HL: Kérjük, illessze be a dátumot: …

Or. fr

Módosítás 787
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
24 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24a. cikk
A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóságok feleljenek az ebben az 
irányelvben foglalt befektetővédelmi 
rendelkezések végrehajtásáért.

Or. en

Módosítás 788
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
24 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24b. cikk
Az illetékes hatóságok megkövetelik, hogy 
azokat a megbízások egyeztetésére 
szolgáló belső rendszereket, amelyeknél a 
végrehajtott tranzakciók aránya az összes 
kereskedési rendszeren végrehajtott 
tranzakciókhoz képest meghalad egy 
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bizonyos küszöbértéket, alakítsák át MTF-
fé.
Az EÉPH végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket dolgoz ki a 
küszöbérték számítási módjának 
meghatározására.
Az EÉPH az említett végrehajtás-
technikai standardtervezetet […]-ig*
benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottságra hatáskört ruháznak a 
végrehajtás-technikai standardtervezetnek 
az 1095/2010/EU rendelet 15. cikkével 
összhangban történő elfogadására.
______________
*HL: Kérjük, illessze be a dátumot: …

Or. fr

Módosítás 789
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
24 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24b. cikk
A tagállamok az illetékes hatóságaik 
mellett létrehozhatnak független 
testületeket a piacok figyelemmel 
kísérésére és a termékek lakossági 
befektetők számára való alkalmasságának 
jóváhagyására.

Or. en

Módosítás 790
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Befektetési tanácsadás vagy 
portfóliókezelési szolgáltatás nyújtásakor a 
befektetési vállalkozásnak be kell szereznie 
a szükséges információkat az ügyfél vagy 
potenciális ügyfél adott termék vagy 
szolgáltatás meghatározott fajtája 
szempontjából releváns befektetések terén 
meglévő ismereteiről és tapasztalatairól, 
pénzügyi helyzetéről és befektetési 
céljairól azért, hogy az ügyfél vagy a 
potenciális ügyfél számára alkalmas 
befektetési szolgáltatásokat és pénzügyi 
eszközöket ajánlhasson.

(1) Terméktájékoztató, befektetési 
tanácsadás vagy portfóliókezelési 
szolgáltatás nyújtásakor a befektetési 
vállalkozásnak be kell szereznie a 
szükséges információkat az ügyfél vagy 
potenciális ügyfél adott termék vagy 
szolgáltatás meghatározott fajtája 
szempontjából releváns befektetések terén 
meglévő ismereteiről és tapasztalatairól, 
pénzügyi helyzetéről és befektetési 
céljairól, ideértve hitelkötelezettségeit, 
aktuális kockázati kitettségét, a gazdasági 
veszteségek elfogadását azért, hogy az 
ügyfél vagy a potenciális ügyfél számára 
alkalmas befektetési szolgáltatásokat és 
pénzügyi eszközöket ajánlhasson. 

Az EÉPH legkésőbb […]-ig*
iránymutatásokat dolgoz ki az ügyféltől 
beszerzendő minimális információra és a 
pénzügyi eszköz vagy szolgáltatás 
alkalmasságának értékelésére 
vonatkozóan.
_________________
*HL: Kérjük, illessze be a dátumot: …

Or. en

Indokolás

Az Európai Fogyasztók Szervezetének javaslata alapján.

Módosítás 791
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Befektetési tanácsadás vagy (1) Befektetési tanácsadás vagy 
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portfóliókezelési szolgáltatás nyújtásakor a 
befektetési vállalkozásnak be kell szereznie 
a szükséges információkat az ügyfél vagy 
potenciális ügyfél adott termék vagy 
szolgáltatás meghatározott fajtája 
szempontjából releváns befektetések terén 
meglévő ismereteiről és tapasztalatairól, 
pénzügyi helyzetéről és befektetési 
céljairól azért, hogy az ügyfél vagy a 
potenciális ügyfél számára alkalmas 
befektetési szolgáltatásokat és pénzügyi 
eszközöket ajánlhasson.

portfóliókezelési szolgáltatás nyújtásakor a 
befektetési vállalkozásnak be kell szereznie 
a szükséges információkat az ügyfél vagy 
potenciális ügyfél adott termék vagy 
szolgáltatás meghatározott fajtája 
szempontjából releváns befektetések terén 
meglévő ismereteiről és tapasztalatairól, 
pénzügyi helyzetéről és befektetési 
céljairól (ideértve kockázattűrését) azért, 
hogy az ügyfél vagy a potenciális ügyfél 
számára alkalmas befektetési 
szolgáltatásokat és pénzügyi eszközöket 
ajánlhasson.

Or. en

Módosítás 792
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amikor a befektetési vállalkozás 
terméktájékoztatást, befektetési 
tanácsadást vagy portfóliókezelést biztosít, 
bizonyítja, hogy az értékesített termék a 
termékskálából a legalkalmasabb volt 
arra, hogy megfeleljen az ügyfél 
igényeinek.

Or. en

Módosítás 793
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Amikor a befektetési vállalkozás 
terméktájékoztatást, befektetési 
tanácsadást vagy portfóliókezelést biztosít, 
értékeli, hogy bármely befektetés 
alkalmas-e az ügyfél számára, különösen 
akkor, ha az ügyfélnek nyitott 
kölcsönkötelezettségei vannak. Ha ezen a 
ponton a befektetést alkalmatlannak 
ítélik, a befektetési vállalkozás 
figyelmeztetést bocsát ki az ügyfélnek.

Or. en

Módosítás 794
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
befektetési vállalkozások az (1) 
bekezdésben említetteken kívüli befektetési 
szolgáltatások nyújtásakor kérjék meg az 
ügyfelet vagy potenciális ügyfelet, hogy 
tájékoztassa őket a felkínált vagy igényelt 
szolgáltatás vagy termék konkrét fajtája 
szempontjából lényeges, befektetési téren 
meglévő ismereteiről, illetve 
tapasztalatairól azért, hogy a befektetési 
vállalkozás felmérhesse, hogy a befektetési 
szolgáltatás vagy az ajánlott termék 
megfelelő-e az ügyfél számára.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
befektetési vállalkozások az (1) 
bekezdésben említetteken kívüli befektetési 
szolgáltatások nyújtásakor kérjék meg az 
ügyfelet vagy potenciális ügyfelet, hogy 
tájékoztassa őket a felkínált vagy igényelt 
szolgáltatás vagy termék konkrét fajtája 
szempontjából lényeges, befektetési téren 
meglévő ismereteiről, illetve 
tapasztalatairól azért, hogy a befektetési 
vállalkozás felmérhesse, hogy a befektetési 
szolgáltatás vagy az ajánlott termék 
megfelelő-e az ügyfél számára. Ez nem 
vonatkozik a pénzügyi eszközök 
megőrzését és nyilvántartását magában 
foglaló, az I. melléklet A. szakaszának 9. 
pontjában meghatározott szolgáltatásra.

Or. en
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Módosítás 795
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH legkésőbb […]-ig*
iránymutatásokat dolgoz ki azokra a 
minimális információkra vonatkozóan, 
amelyekre rá kell kérdezni az ügyfeleknek
a felkínált vagy igényelt szolgáltatás vagy 
termék konkrét fajtája szempontjából 
lényeges, befektetési téren fennálló tudása
és tapasztalatai tekintetében, valamint az 
ügyfél tudására és tapasztalatára 
tekintettel a termék vagy szolgáltatás 
megfelelőségének értékelésére 
vonatkozóan.
___________________
* HL: Kérjük, illessze be a dátumot: …

Or. en

Módosítás 796
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 25. 
cikk (7) bekezdése szerint 
keresztértékesítési gyakorlatokkal 
kombinált termékeket nyújtó befektetési 
vállalkozások külön-külön értékeljék 
minden egyes termék befektető számára 
való alkalmasságát, valamint az egész 
csomag alkalmasságát is.

Or. en
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Módosítás 797
Syed Kamall, Kay Swinburne

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok lehetővé teszik a befektetési 
vállalkozások számára, hogy a kizárólag 
ügyfélmegbízások végrehajtásából vagy 
fogadásából és továbbításából álló 
befektetési szolgáltatásokat – kiegészítő 
szolgáltatásokkal vagy azok nélkül, az 
I. melléklet B. szakaszának 1. pontjában 
említett kiegészítő szolgáltatás kivételével
– úgy nyújtsák ügyfeleiknek, hogy nem
szerzik be a (2) bekezdésben előírt 
információt, vagy nem határozzák meg az 
ott írtakat, amennyiben az összes 
következő feltétel teljesül:

A tagállamok lehetővé teszik a befektetési 
vállalkozások számára, hogy a kizárólag 
ügyfélmegbízások végrehajtásából vagy 
fogadásából és továbbításából álló 
befektetési szolgáltatásokat – kiegészítő 
szolgáltatásokkal vagy azok nélkül – úgy 
nyújtsák ügyfeleiknek, hogy nem szerzik 
be a (2) bekezdésben előírt információt, 
vagy nem határozzák meg az ott írtakat, 
amennyiben az összes következő feltétel 
teljesül:

Or. en

Módosítás 798
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok lehetővé teszik a befektetési 
vállalkozások számára, hogy a kizárólag 
ügyfélmegbízások végrehajtásából vagy 
fogadásából és továbbításából álló 
befektetési szolgáltatásokat – kiegészítő 
szolgáltatásokkal vagy azok nélkül, az 
I. melléklet B. szakaszának 1. pontjában 
említett kiegészítő szolgáltatás kivételével
– úgy nyújtsák ügyfeleiknek, hogy nem 
szerzik be a (2) bekezdésben előírt 
információt, vagy nem határozzák meg az 
ott írtakat, amennyiben az összes 

A tagállamok lehetővé teszik a befektetési 
vállalkozások számára, hogy a kizárólag 
ügyfélmegbízások végrehajtásából vagy 
fogadásából és továbbításából álló 
befektetési szolgáltatásokat – kiegészítő 
szolgáltatásokkal vagy azok nélkül – úgy 
nyújtsák ügyfeleiknek, hogy nem szerzik 
be a (2) bekezdésben előírt információt, 
vagy nem határozzák meg az ott írtakat, 
amennyiben az összes következő feltétel 
teljesül:
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következő feltétel teljesül:

Or. en

Módosítás 799
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok lehetővé teszik a befektetési 
vállalkozások számára, hogy a kizárólag 
ügyfélmegbízások végrehajtásából vagy 
fogadásából és továbbításából álló 
befektetési szolgáltatásokat – kiegészítő 
szolgáltatásokkal vagy azok nélkül, az 
I. melléklet B. szakaszának 1. pontjában 
említett kiegészítő szolgáltatás kivételével
– úgy nyújtsák ügyfeleiknek, hogy nem 
szerzik be a (2) bekezdésben előírt 
információt, vagy nem határozzák meg az 
ott írtakat, amennyiben az összes 
következő feltétel teljesül:

A tagállamok lehetővé teszik a befektetési 
vállalkozások számára, hogy a kizárólag 
ügyfélmegbízások végrehajtásából vagy 
fogadásából és továbbításából álló 
befektetési szolgáltatásokat – kiegészítő 
szolgáltatásokkal vagy azok nélkül – úgy 
nyújtsák ügyfeleiknek, hogy nem szerzik 
be a (2) bekezdésben előírt információt, 
vagy nem határozzák meg az ott írtakat, 
amennyiben az összes következő feltétel 
teljesül:

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás azt a célkitűzést igyekszik elérni, hogy egyenlő versenyfeltételeket biztosítson a 
kölcsönök vagy hitelek nyújtásához. Az eredeti javaslat szerint harmadik felek nyújthattak 
volna hiteleket az ügyfeleknek anélkül, hogy az e cikkben foglalt kötelezettségek rájuk 
vonatkoztak volna.

Módosítás 800
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az említett szolgáltatások az alábbi
pénzügyi eszközök lehetnek:

a) a szolgáltatások nem lehetnek olyan
pénzügyi eszközök, amelyek – mivel 
származtatott eszközöket foglalnak 
magukban, strukturáltak vagy nem 
likvidnek minősülnek – megnehezítik az 
ügyfél számára a bennük rejlő kockázat
felmérését.

Or. en

Módosítás 801
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. valamely szabályozott piacra vagy ezzel 
egyenértékű harmadik országbeli piacra
vagy MTF-re bevezetett részvények, 
amennyiben azok vállalati részvények, 
kivéve a nem átruházható értékpapírokkal 
foglalkozó kollektív befektetési 
vállalkozások részvényeit, valamint a 
származtatott eszközökben foglalt 
részvényeket;

törölve

Or. en

Módosítás 802
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. valamely szabályozott piacra vagy ezzel 
egyenértékű harmadik országbeli piacra
vagy MTF-re bevezetett részvények, 

1. valamely szabályozott piacra vagy ezzel 
egyenértékű harmadik országbeli piacra
vagy MTF-re bevezetett részvények, 
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amennyiben azok vállalati részvények,
kivéve a nem átruházható értékpapírokkal 
foglalkozó kollektív befektetési 
vállalkozások részvényeit, valamint a 
származtatott eszközökben foglalt 
részvényeket,

amennyiben azok vállalati részvények,

Or. en

Indokolás

Mivel a szabályozott piacokon jegyzett és forgalmazott eszközök a tájékoztatás közzététele és 
a kulcsfontosságú tények nyilvánosságra hozatala tekintetében közös uniós szabályok hatálya 
alá tartoznak, vagy a kockázatkezelés és a betétek vonatkozásában egyedi rendelkezések 
hatálya alá tartoznak (ÁÉKBV és ABA), ezeknek a termékeknek általánosan rendelkezésre kell 
állniuk a befektetők általi végrehajtásra.

Módosítás 803
Syed Kamall, Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. valamely szabályozott piacra vagy ezzel 
egyenértékű harmadik országbeli piacra
vagy MTF-re bevezetett részvények, 
amennyiben azok vállalati részvények, 
kivéve a nem átruházható értékpapírokkal 
foglalkozó kollektív befektetési 
vállalkozások részvényeit, valamint a 
származtatott eszközökben foglalt 
részvényeket,

i. valamely szabályozott piacra vagy ezzel 
egyenértékű harmadik országbeli piacra
vagy MTF-re bevezetett részvények, 
amennyiben azok vállalati részvények,

Or. en

Indokolás

A szabályozott piacokon jegyzett és forgalmazott eszközök a kulcsfontosságú információk 
nyilvánosságra hozatala tekintetében már uniós jogszabályok hatálya alá tartoznak vagy 
kockázatkezelési rendelkezések hatálya alá tartoznak. Emiatt ezeknek a termékeknek 
rendelkezésre kell állniuk a befektetők általi végrehajtásra.
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Módosítás 804
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. valamely szabályozott piacra vagy ezzel 
egyenértékű harmadik országbeli piacra
vagy MTF-re bevezetett részvények, 
amennyiben azok vállalati részvények, 
kivéve a nem átruházható értékpapírokkal 
foglalkozó kollektív befektetési 
vállalkozások részvényeit, valamint a 
származtatott eszközökben foglalt 
részvényeket,

i. valamely szabályozott piacra vagy ezzel 
egyenértékű harmadik országbeli piacra
vagy MTF-re bevezetett részvények, 
amennyiben azok vállalati részvények, 
kivéve a származtatott eszközökben foglalt 
részvényeket,

Or. en

Módosítás 805
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. valamely szabályozott piacra vagy ezzel 
egyenértékű harmadik országbeli piacra
vagy MTF-re bevezetett részvények, 
amennyiben azok vállalati részvények, 
kivéve a nem átruházható értékpapírokkal 
foglalkozó kollektív befektetési 
vállalkozások részvényeit, valamint a 
származtatott eszközökben foglalt 
részvényeket;

i. valamely szabályozott piacra vagy ezzel 
egyenértékű harmadik országbeli piacra
vagy MTF-re bevezetett részvények, 
amennyiben azok vállalati részvények, 
kivéve a nem átruházható értékpapírokkal 
foglalkozó kollektív befektetési 
vállalkozások részvényeit, valamint a 
származtatott eszközökben foglalt 
részvényeket, kivéve ha a származtatott 
eszköz nem növeli a befektető kockázatát;

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak biztosítása, hogy a származtatott eszköz ne növelje a végső befektető 
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kockázatát.

Módosítás 806
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. valamely szabályozott piacra vagy ezzel 
egyenértékű harmadik országbeli piacra 
vagy MTF-re bevezetett kötvények vagy az 
értékpapírosított adósság más formái, 
kivéve azokat, amelyek származtatott 
eszközöket foglalnak magukban, vagy 
amelyek szerkezetükből adódóan az ügyfél 
számára megnehezítik a fennálló 
kockázatok felmérését;

törölve

Or. en

Módosítás 807
Syed Kamall, Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. valamely szabályozott piacra vagy ezzel 
egyenértékű harmadik országbeli piacra 
vagy MTF-re bevezetett kötvények vagy az 
értékpapírosított adósság más formái, 
kivéve azokat, amelyek származtatott 
eszközöket foglalnak magukban, vagy 
amelyek szerkezetükből adódóan az ügyfél 
számára megnehezítik a fennálló 
kockázatok felmérését;

ii. valamely szabályozott piacra vagy ezzel 
egyenértékű harmadik országbeli piacra 
vagy MTF-re bevezetett kötvények vagy az 
értékpapírosított adósság más formái,

Or. en
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Indokolás

A szabályozott piacokon jegyzett és forgalmazott eszközök a kulcsfontosságú információk 
nyilvánosságra hozatala tekintetében már uniós jogszabályok hatálya alá tartoznak vagy 
kockázatkezelési rendelkezések hatálya alá tartoznak. Emiatt ezeknek a termékeknek 
rendelkezésre kell állniuk a befektetők általi végrehajtásra.

Módosítás 808
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. valamely szabályozott piacra vagy ezzel 
egyenértékű harmadik országbeli piacra 
vagy MTF-re bevezetett kötvények vagy az 
értékpapírosított adósság más formái, 
kivéve azokat, amelyek származtatott 
eszközöket foglalnak magukban, vagy 
amelyek szerkezetükből adódóan az ügyfél 
számára megnehezítik a fennálló 
kockázatok felmérését;

2. valamely szabályozott piacra vagy ezzel 
egyenértékű harmadik országbeli piacra 
vagy MTF-re bevezetett kötvények vagy az 
értékpapírosított adósság más formái, 
amelyek tekintetében tájékoztatót adtak ki;

Or. en

Indokolás

Mivel a szabályozott piacokon jegyzett és forgalmazott eszközök a tájékoztatás közzététele és 
a kulcsfontosságú tények nyilvánosságra hozatala tekintetében közös uniós szabályok hatálya 
alá tartoznak, vagy a kockázatkezelés és a betétek vonatkozásában egyedi rendelkezések 
hatálya alá tartoznak (ÁÉKBV és ABA), ezeknek a termékeknek általánosan rendelkezésre kell 
állniuk a befektetők általi végrehajtásra.

Módosítás 809
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. valamely szabályozott piacra vagy ezzel ii. valamely szabályozott piacra vagy ezzel 
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egyenértékű harmadik országbeli piacra 
vagy MTF-re bevezetett kötvények vagy az 
értékpapírosított adósság más formái, 
kivéve azokat, amelyek származtatott 
eszközöket foglalnak magukban, vagy 
amelyek szerkezetükből adódóan az ügyfél 
számára megnehezítik a fennálló 
kockázatok felmérését;

egyenértékű harmadik országbeli piacra 
vagy MTF-re bevezetett kötvények vagy az 
értékpapírosított adósság más formái, 
kivéve azokat, amelyek származtatott 
eszközöket foglalnak magukban, vagy 
amelyek szerkezetükből adódóan az ügyfél 
számára megnehezítenék a fennálló 
kockázatok felmérését, vagy a 
származtatott eszköz nem növeli a 
befektető kockázatát;

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak biztosítása, hogy a származtatott eszköz ne növelje a végső befektető 
kockázatát.

Módosítás 810
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. pénzpiaci eszközök kivéve azokat,
amelyek származékos termékeket 
foglalnak magukban vagy szerkezetükből 
adódóan az ügyfél számára megnehezítik 
a fennálló kockázatok felmérését;

törölve

Or. en

Módosítás 811
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. pénzpiaci eszközök kivéve azokat,
amelyek származékos termékeket 

3. pénzpiaci eszközök;
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foglalnak magukban vagy szerkezetükből 
adódóan az ügyfél számára megnehezítik 
a fennálló kockázatok felmérését; 

Or. en

Indokolás

Mivel a szabályozott piacokon jegyzett és forgalmazott eszközök a tájékoztatás közzététele és 
a kulcsfontosságú tények nyilvánosságra hozatala tekintetében közös uniós szabályok hatálya 
alá tartoznak, vagy a kockázatkezelés és a betétek vonatkozásában egyedi rendelkezések 
hatálya alá tartoznak (ÁÉKBV és ABA), ezeknek a termékeknek általánosan rendelkezésre kell 
állniuk a befektetők általi végrehajtásra.

Módosítás 812
Syed Kamall, Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. pénzpiaci eszközök kivéve azokat,
amelyek származékos termékeket 
foglalnak magukban vagy szerkezetükből 
adódóan az ügyfél számára megnehezítik 
a fennálló kockázatok felmérését;

iii. pénzpiaci eszközök;

Or. en

Indokolás

A szabályozott piacokon jegyzett és forgalmazott eszközök a kulcsfontosságú információk 
nyilvánosságra hozatala tekintetében már uniós jogszabályok hatálya alá tartoznak vagy 
kockázatkezelési rendelkezések hatálya alá tartoznak. Emiatt ezeknek a termékeknek 
rendelkezésre kell állniuk a befektetők általi végrehajtásra.

Módosítás 813
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – iii pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. pénzpiaci eszközök kivéve azokat,
amelyek származékos termékeket foglalnak 
magukban vagy szerkezetükből adódóan az 
ügyfél számára megnehezítik a fennálló 
kockázatok felmérését;

iii. pénzpiaci eszközök kivéve azokat,
amelyek származékos termékeket foglalnak 
magukban vagy szerkezetükből adódóan az 
ügyfél számára megnehezítenék a fennálló 
kockázatok felmérését, vagy a 
származtatott eszköz nem növeli a 
befektető kockázatát; 

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak biztosítása, hogy a származtatott eszköz ne növelje a végső befektető 
kockázatát.

Módosítás 814
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. részvények vagy befektetési jegyek az 
583/2010/EU bizottsági rendelet 36. cikke 
(1) bekezdésének második albekezdésében 
említett strukturált ÁÉKBV-ket;

törölve

Or. en

Indokolás

Mindaddig, ameddig nincs jogi döntés egyes ÁÉKBV-termékek lakossági befektetők számára 
való alkalmasságáról, az alkalmassági teszt alóli mentességet a 25. cikk (3) bekezdésének v.
pontja alá tartozónak kell tekinteni. A mi feladatunk, hogy az ÁÉKBV irányelv felülvizsgálata 
során olyan meghatározást találjunk az ÁÉKBV-k számára, amely garantálja valamennyi 
ÁÉKBV alkalmasságát a lakossági befektetők számára.

Módosítás 815
Sylvie Goulard
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Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. részvények vagy befektetési jegyek az 
583/2010/EU bizottsági rendelet 36. cikke 
(1) bekezdésének második albekezdésében 
említett strukturált ÁÉKBV-ket;

törölve

Or. en

Indokolás

A komplex / nem komplex termék gondolata nem áll összhangban az ÁÉKBV valóságával.

Módosítás 816
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. részvények vagy befektetési jegyek az 
583/2010/EU bizottsági rendelet 36. cikke 
(1) bekezdésének második albekezdésében 
említett strukturált ÁÉKBV-ket;

törölve

Or. en

Módosítás 817
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. részvények vagy befektetési jegyek az 
583/2010/EU bizottsági rendelet 36. cikke 
(1) bekezdésének második albekezdésében 
említett strukturált ÁÉKBV-ket;

iv. ÁÉKBV-k részvényei vagy befektetési 
jegyei;
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Or. en

Módosítás 818
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. részvények vagy befektetési jegyek az 
583/2010/EU bizottsági rendelet 36. cikke 
(1) bekezdésének második albekezdésében 
említett strukturált ÁÉKBV-ket;

iv. ÁÉKBV-k részvényei vagy befektetési 
jegyei;

Or. en

Indokolás

A nagyon sikeres ÁÉKBV márka kárt szenvedhet a nem uniós szabályozók és befektetők 
szemében, ha egyes ÁÉKBV-ket többé nem tekintenének automatikusan nem komplexnek, 
mivel akkor úgy tűnhetnének fel, mint amelyek nem alkalmasak lakossági befektetők számára. 
Ez érinthetné az európai befektetők ÁÉKBV-kbe vetett bizalmát is. A komplexitás nem egyenlő 
a kockázattal. Éppen ellenkezőleg, az ÁÉKBV-k sok tulajdonsága csökkenti a befektetők 
kockázatát, amelyek viszont magasak az egyszerű (plain vanilla) pénzügyi eszközök, mint 
például a részvények és kötvények esetében.

Módosítás 819
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. részvények vagy befektetési jegyek az 
583/2010/EU bizottsági rendelet 36. cikke 
(1) bekezdésének második albekezdésében 
említett strukturált ÁÉKBV-ket;

iv. ÁÉKBV-k részvényei vagy befektetési 
jegyei;

Or. en
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Módosítás 820
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. részvények vagy befektetési jegyek az 
583/2010/EU bizottsági rendelet 36. cikke 
(1) bekezdésének második albekezdésében 
említett strukturált ÁÉKBV-ket;

iv. ÁÉKBV-k részvényei vagy befektetési 
jegyei;

Or. en

Indokolás

Az ÁÉKBV-k kategorizálása kétségbe vonná az ÁÉKBV keret megfelelő voltát. A befektetések 
teljesítményének szempontjából az eszközkezelési innovációból származó komplexitás nem 
szükségszerűen jelent nagyobb kockázatot. Ezért nem magára a komplexitásra kellene 
összpontosítani, hanem arra, hogy mennyire nehéz az ügyfelek számára az érintett kockázatok 
felmérése. Ezzel a jelenlegi ÁÉKBV-keretben kellene foglalkozni, nem pedig a MiFID 
keretében.

Módosítás 821
Syed Kamall, Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. részvények vagy befektetési jegyek az 
583/2010/EU bizottsági rendelet 36. cikke 
(1) bekezdésének második albekezdésében 
említett strukturált ÁÉKBV-ket;

iv. ÁÉKBV-k részvényei vagy befektetési 
jegyei;

Or. en

Indokolás

A szabályozott piacokon jegyzett és forgalmazott eszközök a kulcsfontosságú információk 
nyilvánosságra hozatala tekintetében már uniós jogszabályok hatálya alá tartoznak vagy 
kockázatkezelési rendelkezések hatálya alá tartoznak. Emiatt ezeknek a termékeknek 
rendelkezésre kell állniuk a befektetők általi végrehajtásra.
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Módosítás 822
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. részvények vagy befektetési jegyek az 
583/2010/EU bizottsági rendelet 36. cikke 
(1) bekezdésének második albekezdésében 
említett strukturált ÁÉKBV-ket;

iv. ÁÉKBV-k részvényei vagy befektetési
jegyei;

Or. de

Indokolás

Az ÁÉKBV-k meghatározásuk szerint nem összetett pénzügyi eszközök. A MiFID végrehajtási 
irányelvének 38. cikkében foglalt jelenlegi meghatározással összhangban valamennyi 
lényeges követelményt teljesítenek, és jelenleg kiemelt befektetői információkkal rendelkeznek 
a befektetők magasabb szintű védelme érdekében. Az alapok közötti bármiféle 
megkülönböztetés szükségtelen adminisztratív terheket idéz elő, és a meglévő ÁÉKBV 
márkanév gyengüléséhez vezet anélkül, hogy biztosítaná a befektetők magasabb szintű 
védelmét.

Módosítás 823
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. részvények vagy befektetési jegyek az 
583/2010/EU bizottsági rendelet 36. cikke 
(1) bekezdésének második albekezdésében 
említett strukturált ÁÉKBV-ket;

4. ÁÉKBV-k vagy a 2011/61/EU 
irányelvben meghatározott ABA-k 
részvényei vagy befektetési jegyei, 
amennyiben ezeket lakossági 
befektetőknek kínálják;

Or. en

Indokolás

Mivel a szabályozott piacokon jegyzett és forgalmazott eszközök a tájékoztatás közzététele és 
a kulcsfontosságú tények nyilvánosságra hozatala tekintetében közös uniós szabályok hatálya 
alá tartoznak, vagy a kockázatkezelés és a betétek vonatkozásában egyedi rendelkezések 
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hatálya alá tartoznak (ÁÉKBV és ABA), ezeknek a termékeknek általánosan rendelkezésre kell 
állniuk a befektetők általi végrehajtásra.

Módosítás 824
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. részvények vagy befektetési jegyek az 
583/2010/EU bizottsági rendelet 36. cikke 
(1) bekezdésének második albekezdésében 
említett strukturált ÁÉKBV-ket;

iv. részvények vagy befektetési jegyek,
kivéve az 583/2010/EU bizottsági rendelet 
36. cikke (1) bekezdésének második 
albekezdésében említett strukturált 
ÁÉKBV-ket és más, összetett 
portfóliókezelési technikákra épülő 
ÁÉKBV-ket;

Or. en

Indokolás

Nemcsak a strukturált ÁÉKBV-ket, hanem az összetett portfóliókezelési technikákra épülő 
ÁÉKBV-ket is összetett pénzügyi eszközöknek kellene tekinteni, mivel az ÁÉKBV-rendszer 
lehetővé teszi számukra, hogy lényegesen összetettebbek legyenek, mint más strukturált 
eszközök.

Módosítás 825
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. részvények vagy befektetési jegyek az 
583/2010/EU bizottsági rendelet 36. cikke 
(1) bekezdésének második albekezdésében 
említett strukturált ÁÉKBV-ket;

iv. részvények vagy befektetési jegyek,
kivéve az 583/2010/EU bizottsági rendelet 
36. cikke (1) bekezdésének második 
albekezdésében említett olyan strukturált 
ÁÉKBV-ket, amelyek nem felelnek meg a 
2006/73/EK bizottsági irányelv 38. 
cikkében megállapított követelményeknek;
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Or. en

Módosítás 826
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. egyéb nem összetett pénzügyi eszközök e 
bekezdés alkalmazásában.

törölve

Or. en

Módosítás 827
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. egyéb nem összetett pénzügyi eszközök
e bekezdés alkalmazásában.

5. egyéb hasonló, valamely szabályozott 
piacon vagy MTF-en jegyzett és 
forgalmazott pénzügyi eszközök, amelyek 
tekintetében tájékoztatót adtak ki, e 
bekezdés alkalmazásában.

Or. en

Indokolás

Mivel a szabályozott piacokon jegyzett és forgalmazott eszközök a tájékoztatás közzététele és 
a kulcsfontosságú tények nyilvánosságra hozatala tekintetében közös uniós szabályok hatálya 
alá tartoznak, vagy a kockázatkezelés és a betétek vonatkozásában egyedi rendelkezések 
hatálya alá tartoznak (ÁÉKBV és ABA), ezeknek a termékeknek általánosan rendelkezésre kell 
állniuk a befektetők általi végrehajtásra.

Módosítás 828
Syed Kamall, Kay Swinburne
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Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. egyéb nem összetett pénzügyi eszközök
e bekezdés alkalmazásában.

v. egyéb pénzügyi eszközök, köztük a 
strukturált ÁÉKBV-k és a nem
átruházható értékpapírokkal foglalkozó 
kollektív befektetési vállalkozások 
részvényei, amelyeket valamely befektetési 
vállalkozás nem összetettként értékel.

Or. en

Indokolás

Helyénvaló lenne, ha létezne egy eseti vizsgálat a pénzügyi eszközök összetettségének 
értékelésére, ahelyett hogy az összes pénzügyi eszközt összetettnek minősítik.

Módosítás 829
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A befektetési vállalkozásnak létre kell 
hoznia egy nyilvántartást, amely 
tartalmazza a vállalkozás, illetve ügyfele 
között létrejött dokumentumot vagy 
dokumentumokat, amelyek 
meghatározzák a felek jogait és 
kötelezettségeit, valamint mindazon egyéb 
feltételeket, amelyek alapján a vállalkozás 
az ügyfélnek szolgáltatásokat nyújt. A 
szerződő felek jogait és kötelezettségeit 
más dokumentumokra vagy 
jogszabályokra hivatkozással is meg lehet 
határozni.

(4) Amennyiben a befektetési szolgáltatás 
a (3) bekezdés a) pontjában említett, az 
ügyfél által jegyzett összetett termékre 
vonatkozó befektetési tanácsadáshoz 
kapcsolódik, a befektetési vállalkozás 
folyamatos, időszakos értékelést biztosít az
ügyfél számára ennek a pénzügyi 
eszköznek a megfelelőségéről vagy 
alkalmasságáról.

Or. en
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Módosítás 830
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ügyfélnek megfelelő beszámolókat 
kell kapnia a befektetési vállalkozástól az 
ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásról. E
beszámolók kitérnek az ügyfeleknek 
nyújtott időszakos jelentésekre, figyelembe 
véve az érintett pénzügyi eszköz típusát és 
összetettségét, valamint az ügyfélnek 
biztosított szolgáltatás jellegét, és adott 
esetben tartalmazzák az ügyfél nevében 
végrehajtott ügyletekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatos költségeket.
Befektetési tanácsadáskor a befektetési 
vállalkozás köteles meghatározni, hogy az 
általa nyújtott tanácsadás milyen módon 
illeszkedik az ügyfél személyes 
jellemzőihez.

(5) Az ügyfélnek megfelelő beszámolókat 
kell kapnia a befektetési vállalkozástól az 
ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásról. 
Portfóliókezelés esetén, vagy ha a 
befektetési vállalkozás ilyen szolgáltatást 
kínál és erre köt szerződést ügyfeleivel, e
beszámolók magukban foglalják az 
érintett pénzügyi eszközök teljesítményéről 
szóló időszakos jelentéseket, valamint az 
ajánlott pénzügyi eszközök 
alkalmasságának időszakos értékelését. E 
beszámolók adott esetben tartalmazzák az 
ügyfél nevében végrehajtott ügyletekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatos költségeket.
A 24. cikk (3) bekezdése szerinti
befektetési tanácsadáskor a befektetési 
vállalkozás köteles meghatározni, hogy az 
általa nyújtott tanácsadás milyen módon 
illeszkedik az ügyfél preferenciáihoz, 
igényeihez és egyéb, személyes 
jellemzőihez. 

Or. en

Indokolás

Ez a szöveg világossá teszi, hogy ezt a szolgáltatást portfóliókezelés esetén vagy befektetési 
tanácsadás esetén kell nyújtani, ha azt a befektetési vállalkozás felkínálja ügyfeleinek, és 
arról kifejezetten megállapodott velük. Alátámasztja, hogy a befektetési vállalkozásoknak 
befektetési tanácsadáskor meg kell határozniuk, hogy a tanácsadás miként felel meg az ügyfél 
jellemzőinek. Pontosítás szükséges, hogy bekerüljenek az ügyfél preferenciái és igényei is.

Módosítás 831
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés



PE489.465v01-00 114/185 AM\901765HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ügyfélnek megfelelő beszámolókat 
kell kapnia a befektetési vállalkozástól az 
ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásról. E 
beszámolók kitérnek az ügyfeleknek 
nyújtott időszakos jelentésekre, figyelembe 
véve az érintett pénzügyi eszköz típusát és 
összetettségét, valamint az ügyfélnek 
biztosított szolgáltatás jellegét, és adott 
esetben tartalmazzák az ügyfél nevében 
végrehajtott ügyletekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatos költségeket.
Befektetési tanácsadáskor a befektetési 
vállalkozás köteles meghatározni, hogy az 
általa nyújtott tanácsadás milyen módon 
illeszkedik az ügyfél személyes 
jellemzőihez.

(5) Az ügyfélnek megfelelő beszámolókat 
kell kapnia a befektetési vállalkozástól az 
ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásról. Ha a 
tanácsadási szolgáltatást időszakos alapon 
nyújtják, a vállalkozások tájékoztatják 
ügyfeleiket a jelentések gyakoriságáról. E 
beszámolók adott esetben tartalmazzák az 
ügyfél nevében végrehajtott ügyletekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatos költségeket.
A 24. cikk (3) bekezdése szerinti
befektetési tanácsadáskor a befektetési 
vállalkozás köteles meghatározni, hogy az 
általa nyújtott tanácsadás milyen módon 
illeszkedik az ügyfél személyes 
jellemzőihez.

Or. en

Módosítás 832
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ügyfélnek megfelelő beszámolókat 
kell kapnia a befektetési vállalkozástól az 
ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásról. E 
beszámolók kitérnek az ügyfeleknek 
nyújtott időszakos jelentésekre, figyelembe 
véve az érintett pénzügyi eszköz típusát és 
összetettségét, valamint az ügyfélnek 
biztosított szolgáltatás jellegét, és adott 
esetben tartalmazzák az ügyfél nevében 
végrehajtott ügyletekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatos költségeket.
Befektetési tanácsadáskor a befektetési 
vállalkozás köteles meghatározni, hogy az 
általa nyújtott tanácsadás milyen módon 
illeszkedik az ügyfél személyes 

(5) Az ügyfélnek írásban vagy tartós 
adathordozón megfelelő beszámolókat kell 
kapnia a befektetési vállalkozástól az 
ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásról. E 
beszámolók kitérnek az ügyfeleknek 
nyújtott időszakos jelentésekre, figyelembe 
véve az érintett pénzügyi eszköz típusát és 
összetettségét, valamint az ügyfélnek 
biztosított szolgáltatás jellegét, és adott 
esetben tartalmazzák az ügyfél nevében 
végrehajtott ügyletekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatos költségeket.
Ha a szolgáltatások között értékesítés is
szerepel, a beszámolóban közölni kell, 
hogy az értékesítés összhangban állt-e a 
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jellemzőihez. befektetési vállalkozás belső értékesítési 
céljaival. Befektetési tanácsadáskor a 
befektetési vállalkozás köteles 
meghatározni, hogy az általa nyújtott 
tanácsadás milyen módon illeszkedik az 
ügyfél személyes jellemzőihez.

Az EÉPH legkésőbb […]-ig*
iránymutatásokat dolgoz ki az ügyfél 
számára nyújtandó megfelelő beszámolók
tartalma és formája tekintetében.
_________________
*HL: Kérjük, illessze be a dátumot: …

Or. en

Módosítás 833
Gay Mitchell

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ügyfélnek megfelelő beszámolókat 
kell kapnia a befektetési vállalkozástól az 
ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásról. E 
beszámolók kitérnek az ügyfeleknek 
nyújtott időszakos jelentésekre, figyelembe 
véve az érintett pénzügyi eszköz típusát és 
összetettségét, valamint az ügyfélnek 
biztosított szolgáltatás jellegét, és adott 
esetben tartalmazzák az ügyfél nevében 
végrehajtott ügyletekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatos költségeket.
Befektetési tanácsadáskor a befektetési 
vállalkozás köteles meghatározni, hogy az 
általa nyújtott tanácsadás milyen módon 
illeszkedik az ügyfél személyes 
jellemzőihez.

(5) Az ügyfélnek megfelelő írásbeli
beszámolókat kell kapnia a befektetési 
vállalkozástól az ügyfeleinek nyújtott 
szolgáltatásról. E beszámolók kitérnek az 
ügyfeleknek nyújtott időszakos 
jelentésekre, figyelembe véve az érintett 
pénzügyi eszköz típusát és összetettségét, 
valamint az ügyfélnek biztosított 
szolgáltatás jellegét, és adott esetben 
tartalmazzák az ügyfél nevében 
végrehajtott ügyletekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatos költségeket.
Befektetési tanácsadáskor a befektetési 
vállalkozás köteles meghatározni, hogy az 
általa nyújtott tanácsadás milyen módon 
illeszkedik az ügyfél személyes 
jellemzőihez.

Or. en
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Módosítás 834
Herbert Dorfmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Figyelembe véve a pénzügyi eszközök 
típusát és összetettségét és az érintett 
szolgáltatás jellegét, a tagállamok lehetővé 
teszik a befektetési vállalkozások számára, 
hogy szabványosított formában éves 
közleményeket juttassanak el az 
ügyfelekhez.

Or. en

Módosítás 835
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el olyan intézkedéseket illetően, 
amelyek biztosítják, hogy a befektetési 
vállalkozások megfeleljenek az ott 
megállapított elveknek, amikor 
ügyfeleiknek befektetési vagy kiegészítő 
szolgáltatásokat nyújtanak. Az ilyen 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak 
figyelembe kell venniük:

(6) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki olyan 
intézkedések meghatározására, amelyek 
biztosítják, hogy a befektetési 
vállalkozások megfeleljenek az ott 
megállapított elveknek, amikor 
ügyfeleiknek befektetési vagy kiegészítő 
szolgáltatásokat nyújtanak.

Az EÉPH [...]-ig* benyújtja ezeket a 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
a Bizottságnak. 
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban elfogadja az első 
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albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardokat.
___________________
*HL: Kérjük, illessze be a dátumot: …

Or. en

Indokolás

Ez technikai kérdés, amellyel ezért ezzel az EÉPH-nak kell foglalkoznia.

Módosítás 836
Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Amikor egy ügyfél befektetési 
tanácsot kap, és e tanáccsal 
összefüggésben a tanácsadó bármilyen 
ösztönzőben részesül, a tanácsadó minden 
ügyfelet rendszeresen, de legalább évente 
egyszer tájékoztat a befektetési tanácsadás 
és az adott ügyféllel kapcsolatos érintett 
megbízások tekintetében általa kapott 
ösztönző jellegéről és nagyságáról.

Or. en

Módosítás 837
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A (3) bekezdés a) pontjával 
összhangban az EÉPH legkésőbb []-ig 
iránymutatásokat dolgoz ki azoknak a 
pénzügyi eszközöknek az értékelésével 

(7) Az EÉPH legkésőbb [18 hónapon 
belül] technikai standardokat dolgoz ki és 
frissít bizonyos időszakonként azoknak a 
(3) bekezdésben említett, származtatott 
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kapcsolatban, amelyek szerkezete az 
ügyfél számára nehézzé teszi a kockázatok 
megértését. Továbbá az EÉPH ezeket az 
iránymutatásokat bizonyos időszakonként 
frissíti.

eszközöket magukban foglaló vagy 
strukturált pénzügyi eszközöknek az 
értékelésével kapcsolatban, amelyek 
összetettségükből fakadóan rendkívül
nehezen érthetők a lakossági befektetők 
számára, annak megállapítása céljából, 
hogy ezek közül melyek tartozhatnak a 
fent említett bekezdésben említett rendszer 
hatálya alá, az ÁÉKBV-k kivételével. Az 
EÉPH értékelésében figyelembe veszi, 
hogy az egyes termékek összetettsége a (3) 
bekezdésben említett termékekhez képest 
csökkenti-e a befektetők kockázatát.

Or. en

Indokolás

Az EÉPH megfelelő alapon fogja tudni frissíteni a 25. cikk (3) bekezdése szerinti termékek 
listáját a kockázati szempontok figyelembevételével. A fent felsorolt termékek egyedi EU 
rendeletek hatálya alá tartoznak. Az ÁÉKBV-rendelet tekintetében módosításokat kell 
bevezetni a vonatkozó egyedi rendszer keretében, amelynek felülvizsgálata hamarosan 
megkezdődik. Ezenkívül az összetettség nem mindig növeli a kockázatot.

Módosítás 838
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A (3) bekezdés a) pontjával 
összhangban az EÉPH legkésőbb []-ig 
iránymutatásokat dolgoz ki azoknak a 
pénzügyi eszközöknek az értékelésével 
kapcsolatban, amelyek szerkezete az 
ügyfél számára nehézzé teszi a kockázatok 
megértését. Továbbá az EÉPH ezeket az 
iránymutatásokat bizonyos időszakonként 
frissíti.

(7) Az EÉPH legkésőbb []-ig technikai 
standardokat dolgoz ki és frissít bizonyos 
időszakonként a származtatott eszközt 
magukban foglaló strukturált vagy nem 
likvid pénzügyi eszközöknek az 
értékelésével kapcsolatban, annak 
meghatározása céljából, hogy e termékek 
közül melyek tartozhatnak a (3) bekezdés 
hatálya alá. Értékelésében az EÉPH a (3) 
bekezdés a) pontjával összhangban 
figyelembe veszi, hogy az egyes termékek 
összetettsége és/vagy nem likvid volta 
nehézzé teszi-e az ügyfél számára a 
kockázatok megértését. 
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Or. en

Módosítás 839
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A (3) bekezdés a) pontjával 
összhangban az EÉPH legkésőbb []-ig 
iránymutatásokat dolgoz ki azoknak a 
pénzügyi eszközöknek az értékelésével 
kapcsolatban, amelyek szerkezete az ügyfél 
számára nehézzé teszi a kockázatok 
megértését. Továbbá az EÉPH ezeket az 
iránymutatásokat bizonyos időszakonként 
frissíti.

(7) A (3) bekezdés a) pontjával 
összhangban az EÉPH legkésőbb []-ig 
iránymutatásokat dolgoz ki azoknak a 
pénzügyi eszközöknek és az összetett 
portfóliókezelési technikákra épülő 
ÁÉKBV-knek az értékelésével 
kapcsolatban, amelyek szerkezete az ügyfél 
számára nehézzé teszi a kockázatok 
megértését. Továbbá az EÉPH ezeket az 
iránymutatásokat bizonyos időszakonként 
frissíti.

Or. en

Módosítás 840
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A befektetési vállalkozásoknak meg 
kell felelniük a lakossági befektetési 
csomagtermékekről szóló rendelet 
rendelkezéseinek.

Or. fr

Módosítás 841
Olle Ludvigsson
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Irányelvre irányuló javaslat
25 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a. cikk
Munkaerő-felvételi politikák és a 

frontvonalbeli alkalmazottak 
munkafeltételei

A tagállamok az ezen irányelv 24. és 25. 
cikkében foglalt befektetővédelmi 
rendelkezéseknek való megfelelés 
biztosítása érdekében előírják a 
befektetési vállalkozások számára, hogy 
megfelelő munkaerő-felvételi politikákat 
és munkafeltételeket tartsanak fenn azon 
alkalmazottak tekintetében, akik 
tanácsokat adnak, szolgáltatásokat 
nyújtanak és pénzügyi termékeket 
értékesítenek az ügyfeleknek. Ezek az 
alkalmazottak:
a) kellően magas képesítéssel és 
tudásszinttel rendelkeznek a kínált 
szolgáltatásokat és termékeket illetően,
b) folyamatosan megfelelő képzésben és 
naprakész tájékoztatásban részesülnek az 
új szolgáltatások és termékek tekintetében,
c) megkapják az ahhoz szükséges időt és 
erőforrásokat, hogy kiegyensúlyozott és 
átfogó tanácsokat tudjanak nyújtani, és az 
ügyfeleket el tudják látni az összes 
lényeges információval,
d) nem tehetők ki részrehajló értékesítési 
stratégiáknak, amelyek például túlzott 
értékesítési célokra vagy valamely 
meghatározott szolgáltatásra vagy 
termékre mutató értékesítési utasításokra 
épülnek, amelyek arra ösztönözhetik őket, 
hogy eltérjenek a tisztességes és 
becsületes, az ügyfél legjobb érdekeinek 
megfelelő ajánlások adásától.

Or. en
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Módosítás 842
Pervenche Berès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A befektetési vállalkozásoknak meg kell 
felelniük a lakossági befektetési 
csomagtermékekről szóló …/…/EU 
rendelet rendelkezéseinek.

Or. fr

Módosítás 843
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. cikk
A szakértelemre vonatkozó minimális 
követelmények
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
befektetési vállalkozások alkalmazottai a 
befektetési szolgáltatásokkal, vagy adott 
esetben a kiegészítő szolgáltatásokkal
kapcsolatban megfelelő szintű tudással és 
szakértelemmel rendelkezzenek, hogy 
eleget tehessenek az ezen irányelv 24. 
cikkében foglalt követelményeknek.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megfelelő szintű tudást és szakértelmet az 
általuk elismert képesítések vagy a 
tapasztalat alapján határozzák meg.
(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
befektetési vállalkozások elégséges és 
megfelelő képzést nyújtsanak 
alkalmazottaik számára az e 
rendelkezéseknek való megfelelés 
biztosítása érdekében.
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(4) A tagállamok közzéteszik az általuk 
megállapított kritériumokat, hogy a 
befektetési vállalkozások alkalmazottai 
megfelelhessenek a szakértelemre 
vonatkozó követelményeknek. Ezek a
kritériumok magukban foglalják az 
általuk elismert képesítések jegyzékét.
(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
olyan intézkedéseket fogadjon el, amelyek 
meghatározzák a (1) és (2) bekezdésben 
előírt követelményeket és különösen a 
megfelelő tudásra és szakértelemre 
vonatkozó szükséges követelményeket.

Or. en

Indokolás

A képzettség kellő szintjét biztosítani kell a befektetési szolgáltatásokat nyújtó alkalmazottak 
esetén. A folyamatos képzést és a szakértelem folyamatos fejlesztését a vállalkozás feladatává 
kell tenni. A lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodásokról szóló 2011/0062(COD) 
bizottsági javaslatban hasonló szövegezést javasolnak. Tekintettel a befektetési termékek 
összetettségére, a MiFID irányelvben még lényegesebb a képesítésre vonatkozó 
követelmények bevezetése.

Módosítás 844
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy a 
befektetési vállalkozások minden ésszerű 
lépést tegyenek meg a megbízások 
végrehajtása során, hogy ügyfeleik 
számára a lehető legjobb eredményt érjék 
el, figyelembe véve az árat, a költségeket, 
a gyorsaságot, a végrehajtás és a teljesítés 
valószínűségét, a nagyságrendet, a jelleget 
vagy bármely más, a megbízás 
végrehajtása szempontjából jelentős 

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy a 
befektetési vállalkozások a megbízások 
végrehajtása során a lehető legjobb árat
érjék el. Amennyiben azonban az ügyfél 
konkrét utasítást adott, a befektetési 
vállalkozás minden szükséges lépést 
megtesz a megbízások végrehajtása során, 
hogy a lehető legjobb eredményt érje el, 
figyelembe véve az árat, a költségeket, a 
gyorsaságot, a végrehajtás és a teljesítés 
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megfontolást. Amennyiben azonban az 
ügyfél konkrét utasítást adott, a befektetési
vállalkozásnak az utasítást követve kell a 
megbízást végrehajtania.

valószínűségét, a nagyságrendet, a jelleget 
vagy bármely más, a megbízás 
végrehajtása szempontjából jelentős 
megfontolást, a konkrét utasítást 
figyelembe véve.

Or. en

Indokolás

Ez idáig a legjobb végrehajtás elve igen kevéssé volt hatékony.

Módosítás 845
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy a 
befektetési vállalkozások minden ésszerű 
lépést tegyenek meg a megbízások 
végrehajtása során, hogy ügyfeleik számára 
a lehető legjobb eredményt érjék el, 
figyelembe véve az árat, a költségeket, a 
gyorsaságot, a végrehajtás és a teljesítés 
valószínűségét, a nagyságrendet, a jelleget 
vagy bármely más, a megbízás 
végrehajtása szempontjából jelentős 
megfontolást. Amennyiben azonban az 
ügyfél konkrét utasítást adott, a befektetési 
vállalkozásnak az utasítást követve kell a 
megbízást végrehajtania.

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy a 
befektetési vállalkozások minden ésszerű 
lépést tegyenek meg a megbízások 
végrehajtása során, hogy ügyfeleik számára 
a lehető legjobb eredményt érjék el, 
figyelembe véve az árat, a költségeket, a 
gyorsaságot, a végrehajtás és a teljesítés 
valószínűségét, a nagyságrendet, a jelleget 
vagy bármely más, a megbízás 
végrehajtása szempontjából jelentős 
megfontolást. Amennyiben azonban az 
ügyfél konkrét utasítást adott, a befektetési 
vállalkozásnak az utasítást követve kell a 
megbízást végrehajtania. Az ügyfél 
nevében valamely ügylet végrehajtását 
követően a befektetési vállalkozás kérésre 
információt bocsát rendelkezésre arra 
vonatkozóan, hogy a megbízást miként és 
mely helyszínen teljesítette.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a legjobb végrehajtás követelményei hasznosabbak legyenek a 
befektetők számára, fontos, hogy közöljék velük, hogy ügyleteiket miként és hol hajtották 
végre, amennyiben ezt az információt kérik.
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Módosítás 846
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok megkövetelik, hogy 
minden végrehajtási helyszín legalább 
évente egyszer díjazás nélkül tegye 
elérhetővé a nyilvánosság számára az adott 
helyszínen zajló ügyletek végrehajtásának 
minőségével kapcsolatos adatokat. Az 
időszaki jelentéseknek részletezniük kell az 
árat, a végrehajtás gyorsaságát és az egyéni 
pénzügyi eszközök végrehajtásának 
valószínűségé.

(2) A tagállamok megkövetelik, hogy 
minden végrehajtási helyszín legalább 
évente egyszer kérésre tegye elérhetővé a 
nyilvánosság számára az adott helyszínen 
zajló ügyletek végrehajtásának 
minőségével kapcsolatos adatokat. Az 
időszaki jelentéseknek részletezniük kell az 
árat, a végrehajtás gyorsaságát és az egyéni 
pénzügyi eszközök végrehajtásának 
valószínűségé.

Or. en

Indokolás

Gondosan mérlegelni kell az adatok közzétételének költségeit az ügyfelek hasznához képest. A 
helyszínnek képesnek kell lennie díjat felszámítani azok számára, akik kérik az adatokat.

Módosítás 847
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A befektetési vállalkozás nem 
részesülhet díjazásban vagy előnyben 
azért, mert megbízásokat valamely adott 
helyszínre vagy bármilyen más 
kereskedési mechanizmushoz irányít, és 
nem hoz létre olyan mechanizmust, 
amellyel rendszeresen bizonyos 
helyszínekre vagy más kereskedési 



AM\901765HU.doc 125/185 PE489.465v01-00

HU

mechanizmusokhoz irányít áramlásokat.

Or. en

Indokolás

A megbízások áramlásainak díjazása teljes egészében ellentmond a legjobb végrehajtás 
elvének.

Módosítás 848
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megkövetelik, hogy 
amennyiben a megbízások teljesítésére 
vonatkozó politika rendelkezik arról a 
lehetőségről, hogy az ügyfélmegbízásokat 
a szabályozott piacon, MTF-en vagy OTF-
en kívül is végre lehet hajtani, a befektetési 
vállalkozásnak mindenképpen tájékoztatnia 
kell ügyfeleit erről a lehetőségről. A 
tagállamok megkövetelik, hogy a 
befektetési vállalkozások előzetesen 
szerezzék meg ügyfeleik kifejezett 
hozzájárulását, mielőtt megbízásaikat a 
szabályozott piacon, MTF-en vagy OTF-en
vagy MTF-en kívül végrehajtanák. A 
befektetési vállalkozások ezt a 
hozzájárulást megszerezhetik általános 
megállapodás formájában vagy az egyes 
ügyletek vonatkozásában.

A tagállamok megkövetelik, hogy 
amennyiben a megbízások teljesítésére 
vonatkozó politika rendelkezik arról a 
lehetőségről, hogy az ügyfélmegbízásokat 
a szabályozott piacon, MTF-en vagy OTF-
en kívül is végre lehet hajtani, a befektetési 
vállalkozásnak mindenképpen tájékoztatnia 
kell ügyfeleit erről a lehetőségről. A 
tagállamok megkövetelik, hogy a 
befektetési vállalkozások előzetesen 
szerezzék meg ügyfeleik kifejezett 
hozzájárulását, mielőtt megbízásaikat a 
szabályozott piacon, MTF-en vagy OTF-en
vagy MTF-en kívül végrehajtanák. A 
befektetési vállalkozások ezt a 
hozzájárulást kötelesek az egyes ügyletek 
vonatkozásában beszerezni. Amikor a 
befektetési vállalkozás szabályozott piacon 
vagy MTF-en kívül hajt végre
megbízásokat, ügyfelei számára a lehető 
legjobb árat szerzi meg.

Or. en

Módosítás 849
Sylvie Goulard
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Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megkövetelik, hogy 
amennyiben a megbízások teljesítésére 
vonatkozó politika rendelkezik arról a 
lehetőségről, hogy az ügyfélmegbízásokat 
a szabályozott piacon, MTF-en vagy OTF-
en kívül is végre lehet hajtani, a befektetési 
vállalkozásnak mindenképpen tájékoztatnia 
kell ügyfeleit erről a lehetőségről. A 
tagállamok megkövetelik, hogy a 
befektetési vállalkozások előzetesen 
szerezzék meg ügyfeleik kifejezett 
hozzájárulását, mielőtt megbízásaikat a 
szabályozott piacon, MTF-en vagy OTF-en
vagy MTF-en kívül végrehajtanák. A 
befektetési vállalkozások ezt a 
hozzájárulást megszerezhetik általános 
megállapodás formájában vagy az egyes 
ügyletek vonatkozásában.

A tagállamok megkövetelik, hogy 
amennyiben a megbízások teljesítésére 
vonatkozó politika rendelkezik arról a 
lehetőségről, hogy az ügyfélmegbízásokat 
a szabályozott piacon vagy MTF-en kívül 
is végre lehet hajtani, a befektetési 
vállalkozásnak mindenképpen tájékoztatnia 
kell ügyfeleit erről a lehetőségről. A 
tagállamok megkövetelik, hogy a 
befektetési vállalkozások előzetesen 
szerezzék meg ügyfeleik kifejezett 
hozzájárulását, mielőtt megbízásaikat a 
szabályozott piacon vagy MTF-en kívül 
végrehajtanák. A befektetési vállalkozások 
ezt a hozzájárulást megszerezhetik
általános megállapodás formájában vagy az 
egyes ügyletek vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 850
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megkövetelik a befektetési 
vállalkozásoktól, hogy kísérjék 
figyelemmel a megbízások teljesítésére 
vonatkozó szabályaik és végrehajtási 
politikájuk hatékonyságát annak 
érdekében, hogy az esetleges 
hiányosságokat azonosítsák, és adott 
esetben orvosolják. Mindenképpen 
rendszeresen értékelniük kell, hogy a 
megbízások teljesítésére vonatkozó 

A tagállamok megkövetelik a befektetési 
vállalkozásoktól, hogy kísérjék 
figyelemmel a megbízások teljesítésére 
vonatkozó szabályaik és végrehajtási 
politikájuk hatékonyságát annak 
érdekében, hogy az esetleges 
hiányosságokat azonosítsák, és adott 
esetben orvosolják és e figyelemmel 
kísérés eredményét legalább 
háromhavonta továbbítsák az illetékes 
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politikában foglalt teljesítési helyszínek a 
legjobb eredményt biztosítják-e az ügyfél 
számára, illetve hogy meg kell-e 
változtatniuk a megbízások teljesítésére 
vonatkozó szabályaikat. A tagállamok 
megkövetelik, hogy a befektetési 
vállalkozások értesítsék ügyfeleiket a 
megbízások teljesítésére vonatkozó 
szabályaik vagy végrehajtási politikájuk 
bármely lényeges változásáról.

hatóságnak. Mindenképpen rendszeresen 
értékelniük kell, hogy a megbízások 
teljesítésére vonatkozó politikában foglalt 
teljesítési helyszínek a legjobb eredményt 
biztosítják-e az ügyfél számára, illetve 
hogy meg kell-e változtatniuk a 
megbízások teljesítésére vonatkozó 
szabályaikat. A tagállamok megkövetelik, 
hogy a befektetési vállalkozások értesítsék 
ügyfeleiket a megbízások teljesítésére 
vonatkozó szabályaik vagy végrehajtási 
politikájuk bármely lényeges változásáról. 
A tagállamok visszavonják azoknak a 
befektetési vállalkozásoknak az 
engedélyét, amelyeknek a 
megbízásteljesítési politikája rendszeresen 
és igen jelentősen nem biztosítja a lehető 
legjobb eredményt ügyfeleik számára, 
amikor valamely szabályozott piacon vagy 
MTF-en kívül teljesítenek megbízásokat.

Or. en

Módosítás 851
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megkövetelik a befektetési 
vállalkozásoktól, hogy éves alapon
összesítsék és tegyék közzé minden 
eszközosztály tekintetében az első öt 
kereskedési helyszínt azok közül, 
amelyeken az előző évben
ügyfélmegbízásokat hajtottak végre.

A tagállamok megkövetelik a befektetési 
vállalkozásoktól, hogy havonta tegyék 
közzé minden eszközosztály tekintetében 
az odaküldött kereskedési volumen szerint
az első öt kereskedési helyszínt azok közül, 
amelyeken az előző hónapokban
ügyfélmegbízásokat hajtottak végre, együtt 
a teljesítés minőségére vonatkozó 
adatokkal, valamint azokkal a potenciális 
árjavulásokkal, amelyeket azért kaptak, 
mert az ügyfélmegbízásokat ezeken a 
végrehajtási helyszíneken teljesítették. 
Ezeket az adatokat független harmadik 
felek számítják ki.
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Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a befektetési vállalkozásokra vonatkozó közzétételi rendszert, amelynek alapján 
valamennyi pénzügyieszköz-osztály tekintetében közzéteszik az első öt végrehajtási helyszínt, 
ahol ügyfélmegbízásokat teljesítenek, a gyakoriság és a teljesítés minőségére vonatkozó 
adatok tekintetében megerősítsék.

Módosítás 852
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megkövetelik a befektetési 
vállalkozásoktól, hogy éves alapon
összesítsék és tegyék közzé minden 
eszközosztály tekintetében az első öt 
kereskedési helyszínt azok közül, 
amelyeken az előző évben 
ügyfélmegbízásokat hajtottak végre.

A tagállamok megkövetelik a befektetési 
vállalkozásoktól, hogy havonta összesítsék 
és tegyék közzé minden eszközosztály 
tekintetében az első öt kereskedési 
helyszínt azok közül, amelyeken az előző 
évben ügyfélmegbízásokat hajtottak végre. 
Ezek az összegzések tartalmazzák a 
helyszín kiválasztásának kritériumait, és 
részletezik azok megbízásteljesítési 
mechanizmusainak hatékonyságát és az 
ügyfelek számára a legjobb teljesítés 
biztosítására szolgáló végrehajtási 
politikáját.

Or. en

Indokolás

Az éves összegzés nem lényeges a befektetők számára. Részletes információt kell 
rendelkezésre bocsátani, hogy lehetővé váljon a befektetők számára, hogy a különféle 
befektetési vállalkozások által kínált teljesítés minőségét összehasonlíthassák.

Módosítás 853
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megkövetelik a befektetési 
vállalkozásoktól, hogy éves alapon 
összesítsék és tegyék közzé minden 
eszközosztály tekintetében az első öt 
kereskedési helyszínt azok közül, 
amelyeken az előző évben 
ügyfélmegbízásokat hajtottak végre. 

A tagállamok megkövetelik a befektetési 
vállalkozásoktól, hogy éves alapon 
összesítsék és tegyék közzé minden 
eszközosztály tekintetében az első öt 
kereskedési helyszínt azok közül, 
amelyeken az előző évben 
ügyfélmegbízásokat hajtottak végre, kivéve 
ha a legjobb teljesítésre vonatkozó 
politikájukban azt választották, hogy az 
ügyfélmegbízásokat kizárólag az 
elsődleges piacon hajtanak végre.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy változatlanul lehetséges a csak az elsődleges piacon történő 
végrehajtás, hogy ne rójanak többletterheket a kis brókerekre.

Módosítás 854
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megkövetelik a befektetési 
vállalkozásoktól, hogy éves alapon
összesítsék és tegyék közzé minden 
eszközosztály tekintetében az első öt 
kereskedési helyszínt azok közül, 
amelyeken az előző évben 
ügyfélmegbízásokat hajtottak végre.

A tagállamok megkövetelik a befektetési 
vállalkozásoktól, hogy összesítsék és 
kérésre tegyék közzé minden 
eszközosztály tekintetében az első öt 
kereskedési helyszínt azok közül, 
amelyeken az előző évben 
ügyfélmegbízásokat hajtottak végre.

Or. en

Indokolás

Gondosan mérlegelni kell az adatok közzétételének költségeit az ügyfelek hasznához képest. A 
helyszínnek képesnek kell lennie díjat felszámítani azok számára, akik kérik az adatokat.
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Módosítás 855
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok megkövetelik a 
befektetési vállalkozásoktól, hogy 
ügyfeleiknek kérésükre igazolják, hogy 
megbízásaikat a vállalkozás megbízások 
végrehajtására vonatkozó politikájával 
összhangban hajtották végre.

(6) A tagállamok megkövetelik a 
befektetési vállalkozásoktól, hogy 
ügyfeleiknek kérésükre igazolják, hogy 
megbízásaikat a vállalkozás megbízások 
végrehajtására vonatkozó politikájával és 
ezen irányelvvel összhangban hajtották 
végre. Az ügyfél kérésére a befektetési 
vállalkozás tájékoztatja ügyfelét, hogy 
mely helyszínekre irányította az ügyfél 
megbízásait teljesítésre a kérést megelőző 
hat hónap során, valamint adott esetben 
az ilyen megbízásokból eredő ügyletek 
időpontjáról és az ugyanezen időszakban 
teljesített más ügylegek áráról és 
nagyságrendjéről.

Or. en

Indokolás

Az ügyfeleknek valóban olyan helyzetben kell lenniük, hogy ellenőrizhessék megbízásaik 
befektetési vállalkozás általi teljesítésének minőségét.

Módosítás 856
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

(7) Az EÉPH az alábbiak 
meghatározására szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki:
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fogadjon el az alábbiakat illetően:

Or. en

Indokolás

Szükségtelennek tűnik, hogy a Bizottság és az EÉPH hasonló kérdéseken dolgozzon. Mivel ez 
a kérdés inkább technikai, mint politikai jellegű, az EÉPH-nak kell elvégeznie a munkát.

Módosítás 857
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
27 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27a. cikk
A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
illetékes hatóságok felügyeljék a 
befektetési vállalkozásoknak az ebben az 
irányelvben foglalt legjobb teljesítésre 
vonatkozó rendelkezéseknek való 
megfelelőségét.

Or. en

Módosítás 858
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az alábbiakat illetően:

(3) A Bizottság – annak biztosítása 
érdekében, hogy a befektetővédelmi 
intézkedések, illetve a piacok tisztességes 
és rendezett működéséhez szükséges 
intézkedések vegyék figyelembe a 
pénzügyi piacok technikai fejlődését, 
valamint az (1) és (2) bekezdés egységes 
alkalmazásának biztosítására –
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felhatalmazást kap arra, hogy a 94. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az alábbiakat 
illetően:

Or. en

Indokolás

A Bizottság eredeti szövegezése lett visszaillesztve a MiFID I-ből, mivel az az irányelv 
kulcseleme marad.

Módosítás 859
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az alábbiakat illetően:

(3) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki az alábbiak 
meghatározására:

Or. en

Indokolás

Ez technikai kérdés, ezért az EÉPH van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy e kérdés kapcsán 
javaslatokat tegyen.

Módosítás 860
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés – 1 a és 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH […]-ig* benyújtja ezeket a 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
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a Bizottságnak.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az első albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardokat az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkének 
megfelelően elfogadja.
________________
*HL: Kérjük, illessze be a dátumot: …

Or. en

Módosítás 861
Ildikó Gáll-Pelcz, Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megtiltják, hogy a 
területükön bejegyzett meghatalmazottak 
kezelhessék az ügyfelek pénzét és/vagy 
pénzügyi eszközeit.

A tagállamok a 16. cikk (6), (8) és (9) 
bekezdésével összhangban
engedélyezhetik, hogy a területükön 
bejegyzett meghatalmazottak kezelhessék 
az ügyfelek pénzét és/vagy pénzügyi 
eszközeit az általuk képviselt befektetési 
vállalkozás nevében és teljes felelőssége 
mellett területükön, illetve határokon 
átnyúló műveletek esetén azon tagállamok 
területén, amelyek engedélyezik a 
meghatalmazottnak az ügyfelek pénzének 
kezelését.

Or. en

Indokolás

A MiFID 1 választási lehetőséget adott a tagállamoknak arra, hogy megengedjék területükön 
a meghatalmazottak számára az ügyfelek pénzének és/vagy pénzügyi eszközeinek kezelését, ha 
a meghatalmazottért a befektetési vállalkozás, amelynek a nevében eljár, teljes felelősséget 
vállalt. A jelenlegi javaslatban azonban a Bizottság e választási lehetőség megszüntetését 
javasolta. Több tagállam alkalmazta ezt a választási lehetőséget a befektetési vállalkozások 
olyan meghatalmazottaira, akik ügyfelek pénzét kezelték, és nem voltak negatív tapasztalataik, 
sem panaszaik.
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Módosítás 862
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 1 A meghatalmazottakat abban a 
tagállamban kell a nyilvános jegyzékbe
bejegyezni, ahol letelepedtek. Az EÉPH 
saját honlapján közzéteszi az e cikk 
értelmében a befektetési vállalkozások 
számára meghatalmazottak kinevezését 
engedélyező tagállamok által létrehozott 
nyilvános jegyzékekre mutató 
hivatkozásokat vagy hyperlinkeket.

(3) A meghatalmazottakat a tagállam 
nyilvános jegyzékébe kell bejegyezni. Az 
EÉPH saját honlapján közzéteszi az e cikk 
értelmében a befektetési vállalkozások 
számára meghatalmazottak kinevezését 
engedélyező tagállamok által létrehozott 
nyilvános jegyzékekre mutató 
hivatkozásokat vagy hyperlinkeket.

Or. en

Módosítás 863
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
meghatalmazottakat csak akkor vegyék fel 
a nyilvános jegyzékbe, ha megállapították, 
hogy az ügynök kellően jó hírnévvel és 
megfelelő általános kereskedelmi és 
szakmai ismeretekkel rendelkezik ahhoz, 
hogy képes legyen pontosan átadni az 
ügyfélnek vagy a potenciális ügyfélnek az 
ajánlott szolgáltatással kapcsolatos 
valamennyi lényeges információt.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
meghatalmazottakat csak akkor vegyék fel 
a nyilvános jegyzékbe, ha megállapították, 
hogy az ügynök elismert képesítésen 
alapuló, megfelelő szintű tudással és 
szakértelemmel rendelkezik ahhoz, hogy 
képes legyen pontosan átadni az ügyfélnek 
vagy a potenciális ügyfélnek az ajánlott 
szolgáltatással kapcsolatos valamennyi 
lényeges információt.

Or. en

Indokolás

A befektetési tanácsnak óriási hatása van a polgárok életére. Így a meghatalmazottaknak 
rendelkezniük kell a megfelelő szintű képesítéssel ahhoz, hogy tanácsot adhassanak 
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ügyfeleiknek arról, hogy miként fektessék be pénzeszközeiket.

Módosítás 864
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
meghatalmazottakat csak akkor vegyék fel 
a nyilvános jegyzékbe, ha megállapították, 
hogy az ügynök kellően jó hírnévvel és 
megfelelő általános kereskedelmi és 
szakmai ismeretekkel rendelkezik ahhoz, 
hogy képes legyen pontosan átadni az 
ügyfélnek vagy a potenciális ügyfélnek az 
ajánlott szolgáltatással kapcsolatos 
valamennyi lényeges információt.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
meghatalmazottakat csak akkor vegyék fel 
a nyilvános jegyzékbe, ha megállapították, 
hogy az ügynök kellően jó hírnévvel és 
elismert képesítésen alapuló, megfelelő 
szintű tudással és kompetenciával
rendelkezik ahhoz, hogy képes legyen 
pontosan átadni az ügyfélnek vagy a 
potenciális ügyfélnek az ajánlott 
szolgáltatással kapcsolatos valamennyi 
lényeges információt.

Or. en

Indokolás

Minden tagállamnak meg kell határoznia azt a minimális szintű képesítést, amelyet a pénzügyi 
termékeket lakossági ügyfelek számára értékesítő személyektől elvárnak, ennek azonban az 
egyes tagállamok befektetőinek tudásában és tapasztalatában fennálló számos különbség 
miatt a tagállamra jellemzőnek kell lennie.

.

Módosítás 865
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
meghatalmazottakat csak akkor vegyék fel 
a nyilvános jegyzékbe, ha megállapították, 
hogy az ügynök kellően jó hírnévvel és 

A tagállamok biztosítják, hogy a 
meghatalmazottakat csak akkor vegyék fel 
a nyilvános jegyzékbe, miután
megállapították, hogy az ügynök kellően jó 
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megfelelő általános kereskedelmi és 
szakmai ismeretekkel rendelkezik ahhoz, 
hogy képes legyen pontosan átadni az 
ügyfélnek vagy a potenciális ügyfélnek az 
ajánlott szolgáltatással kapcsolatos 
valamennyi lényeges információt.

hírnévvel és elismert képesítésen alapuló, 
megfelelő szintű tudással és 
szakértelemmel rendelkezik ahhoz, hogy 
képes legyen pontosan átadni az ügyfélnek 
vagy a potenciális ügyfélnek az ajánlott 
szolgáltatással kapcsolatos valamennyi 
lényeges információt. A meghatalmazottak 
számára előírják a folyamatos szakmai 
továbbképzést, hogy frissítsék és 
megerősítsék tudásukat és szakértelmüket.

Or. en

Indokolás

A befektetési tanácsnak óriási hatása van a polgárok életére. Így a meghatalmazottaknak 
rendelkezniük kell a megfelelő szintű képesítéssel ahhoz, hogy tanácsot adhassanak 
ügyfeleiknek arról, hogy miként fektessék be pénzeszközeiket.

Módosítás 866
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
meghatalmazottakat csak akkor vegyék fel 
a nyilvános jegyzékbe, ha megállapították, 
hogy az ügynök kellően jó hírnévvel és 
megfelelő általános kereskedelmi és 
szakmai ismeretekkel rendelkezik ahhoz, 
hogy képes legyen pontosan átadni az 
ügyfélnek vagy a potenciális ügyfélnek az 
ajánlott szolgáltatással kapcsolatos 
valamennyi lényeges információt.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
meghatalmazottakat csak akkor vegyék fel 
a nyilvános jegyzékbe, ha megállapították, 
hogy az ügynök kellően jó hírnévvel és 
elismert képesítésen alapuló, megfelelő
szintű tudással és szakértelemmel
rendelkezik ahhoz, hogy képes legyen 
pontosan átadni az ügyfélnek vagy a 
potenciális ügyfélnek az ajánlott 
szolgáltatással kapcsolatos valamennyi 
lényeges információt.

Or. en

Módosítás 867
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a
meghatalmazottakat csak akkor vegyék fel 
a nyilvános jegyzékbe, ha megállapították, 
hogy az ügynök kellően jó hírnévvel és 
megfelelő általános kereskedelmi és 
szakmai ismeretekkel rendelkezik ahhoz, 
hogy képes legyen pontosan átadni az 
ügyfélnek vagy a potenciális ügyfélnek az 
ajánlott szolgáltatással kapcsolatos 
valamennyi lényeges információt.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
meghatalmazottak kellően jó hírnévvel és 
megfelelő általános kereskedelmi és 
szakmai ismeretekkel rendelkezzenek
ahhoz, hogy képesek legyenek pontosan 
átadni az ügyfélnek vagy a potenciális 
ügyfélnek az ajánlott szolgáltatással 
kapcsolatos valamennyi lényeges 
információt.

Or. en

Módosítás 868
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 
befektetési vállalkozások 
megvizsgálhatják, hogy az általuk 
kinevezett meghatalmazottak 
rendelkeznek-e kellően jó hírnévvel és a 
harmadik albekezdésben említett 
ismeretekkel.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
befektetési vállalkozások megvizsgálják, 
hogy az általuk kinevezett 
meghatalmazottak rendelkeznek-e kellően 
jó hírnévvel és a harmadik albekezdésben 
említett ismeretekkel.

Or. en

Módosítás 869
Syed Kamall, Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés – 1 a és 1 b albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A befektetési vállalkozások teljes körű 
információt biztosítanak 
meghatalmazottaik számára befektetési 
szolgáltatásaikról és pénzügyi 
eszközeikről, amelyet legalább 
negyedévente frissítenek, legfeljebb 60-
napos beszámolási késedelemmel.
A meghatalmazottak kötelesek ezt az 
információt az ügyfélnek vagy potenciális 
ügyfélnek a megbízások kézhezvétele vagy 
a pénzügyi eszközök kihelyezése előtt 
átadni.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítására, hogy a befektetők teljes körű tájékoztatást kapjanak a potenciális 
összeférhetetlenségekről, létfontosságú, hogy a befektetési vállalkozások és a 
meghatalmazottak számára teljes mértékben átláthatóak legyenek a szolgáltatók és ügynökök
közötti kapcsolatok.

Módosítás 870
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az ügyfelek 
nevében a megbízások teljesítésére és/vagy 
sajátszámlás kereskedésre és/vagy 
megbízások fogadására és továbbítására 
engedéllyel rendelkező befektetési 
vállalkozások anélkül hozhassanak létre 
vagy kössenek ügyleteket elfogadható 
partnerekkel, hogy be kellene tartaniuk az 
ilyen ügyletek vagy az ilyen ügyletekhez 
közvetlenül kötődő kiegészítő 
szolgáltatások tekintetében a 24., cikk (a 
(3) bekezdés kivételével), a 25. cikk (az (5) 

A tagállamok biztosítják, hogy az ügyfelek 
nevében a megbízások teljesítésére és/vagy 
sajátszámlás kereskedésre és/vagy 
megbízások fogadására és továbbítására 
engedéllyel rendelkező befektetési 
vállalkozások anélkül hozhassanak létre 
vagy kössenek ügyleteket elfogadható 
partnerekkel, hogy be kellene tartaniuk az 
ilyen ügyletek vagy az ilyen ügyletekhez 
közvetlenül kötődő kiegészítő 
szolgáltatások tekintetében a 24., a 25. és
a 27. cikkben, valamint a 28. cikk (1) 
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bekezdés kivételével), a 27. cikk és a 
28. cikk (1) bekezdésében foglalt 
kötelezettségeket.

bekezdésében foglalt kötelezettségeket.

Or. en

Indokolás

A javaslat kiterjeszti azoknak az információknak a körét, amelyeket az elfogadható partnerek 
számára biztosítani kell (a 24. cikk (3) bekezdése és a 25. cikk (5) bekezdése). A lakossági 
ügyfeleknek a legmagasabb szintű védelmet kell élvezniük, míg az elfogadható partnerek 
képesek gondoskodni saját érdekeikről, például el tudják dönteni, hogy milyen információt 
stb. kívánnak, ezért a 24. és a 25. cikkre való hivatkozást a 30. cikkben törölni kell (ami azt 
jelenti, hogy ezeket a 25. cikk (6) bekezdésének c) pontjában is törölni kell).

Módosítás 871
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az ügyfelek 
nevében a megbízások teljesítésére és/vagy 
sajátszámlás kereskedésre és/vagy 
megbízások fogadására és továbbítására 
engedéllyel rendelkező befektetési 
vállalkozások anélkül hozhassanak létre 
vagy kössenek ügyleteket elfogadható 
partnerekkel, hogy be kellene tartaniuk az 
ilyen ügyletek vagy az ilyen ügyletekhez 
közvetlenül kötődő kiegészítő 
szolgáltatások tekintetében a 24., cikk (a 
(3) bekezdés kivételével), a 25. cikk (az (5) 
bekezdés kivételével), a 27. cikk és a 
28. cikk (1) bekezdésében foglalt 
kötelezettségeket.

A tagállamok biztosítják, hogy az ügyfelek 
nevében a megbízások teljesítésére és/vagy 
sajátszámlás kereskedésre és/vagy 
megbízások fogadására és továbbítására 
engedéllyel rendelkező befektetési 
vállalkozások anélkül hozhassanak létre 
vagy kössenek ügyleteket elfogadható 
partnerekkel, hogy be kellene tartaniuk az 
ilyen ügyletek vagy az ilyen ügyletekhez 
közvetlenül kötődő kiegészítő 
szolgáltatások tekintetében a 24., a 25. és
a 27. cikkben, valamint a 28. cikk (1) 
bekezdésében foglalt kötelezettségeket.

Or. en

Indokolás

Eligible counterparties are authorised to sell (or invest on behalf of third parties) and give 
financial advice by virtue of their knowledge, experience and skills, which have been 
previously assessed by their supervisors in order to give such authorisation. Therefore, it is 
completely unreasonable to require the provision of the information under Articles 24.3 and 
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30 when ECPs are dealing with other ECPs. Moreover, if ECPs consider that they need such 
information to “understand the nature and risks of the investment service and of the specific 
type of financial instrument that is being offered”, they are perfectly aware of their right to 
request to be treated as retail investors.

Módosítás 872
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az ügyfelek 
nevében a megbízások teljesítésére és/vagy 
sajátszámlás kereskedésre és/vagy 
megbízások fogadására és továbbítására 
engedéllyel rendelkező befektetési 
vállalkozások anélkül hozhassanak létre 
vagy kössenek ügyleteket elfogadható 
partnerekkel, hogy be kellene tartaniuk az 
ilyen ügyletek vagy az ilyen ügyletekhez 
közvetlenül kötődő kiegészítő 
szolgáltatások tekintetében a 24., cikk (a 
(3) bekezdés kivételével), a 25. cikk (az (5) 
bekezdés kivételével), a 27. cikk és a 
28. cikk (1) bekezdésében foglalt 
kötelezettségeket.

A tagállamok biztosítják, hogy az ügyfelek 
nevében a megbízások teljesítésére és/vagy 
sajátszámlás kereskedésre és/vagy 
megbízások fogadására és továbbítására 
engedéllyel rendelkező befektetési 
vállalkozások anélkül hozhassanak létre 
vagy kössenek ügyleteket elfogadható 
partnerekkel, hogy be kellene tartaniuk az 
ilyen ügyletek vagy az ilyen ügyletekhez 
közvetlenül kötődő kiegészítő 
szolgáltatások tekintetében a 24. cikkben (a 
(3), (5), (6) és (7) bekezdés kivételével), a 
25. cikkben (az (5) bekezdés kivételével), 
a 27. cikkben és a 28. cikk (1) 
bekezdésében foglalt kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 873
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az ügyfelek 
nevében a megbízások teljesítésére és/vagy 
sajátszámlás kereskedésre és/vagy 
megbízások fogadására és továbbítására 

A tagállamok biztosítják, hogy az ügyfelek 
nevében a megbízások teljesítésére és/vagy 
sajátszámlás kereskedésre és/vagy 
megbízások fogadására és továbbítására 
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engedéllyel rendelkező befektetési 
vállalkozások anélkül hozhassanak létre 
vagy kössenek ügyleteket elfogadható 
partnerekkel, hogy be kellene tartaniuk az 
ilyen ügyletek vagy az ilyen ügyletekhez 
közvetlenül kötődő kiegészítő 
szolgáltatások tekintetében a 24., cikk (a 
(3) bekezdés kivételével), a 25. cikk (az (5) 
bekezdés kivételével), a 27. cikk és a 
28. cikk (1) bekezdésében foglalt 
kötelezettségeket.

és/vagy portfóliókezelésre engedéllyel 
rendelkező befektetési vállalkozások 
anélkül hozhassanak létre vagy kössenek 
ügyleteket elfogadható partnerekkel, hogy 
be kellene tartaniuk az ilyen ügyletek vagy 
az ilyen ügyletekhez közvetlenül kötődő 
kiegészítő szolgáltatások tekintetében a 24.
cikkben (a (3) bekezdés kivételével), a 25. 
cikkben (az (5) bekezdés kivételével), 
a 27. cikkben és a 28. cikk (1) 
bekezdésében foglalt kötelezettségeket.

Or. en

Indokolás

A pénzügyi portfóliókezelési szolgáltatásokat nyújtó befektetési vállalkozások számára tilos a 
harmadik fél által ilyen szolgáltatásokért fizetett bármilyen pénzbeli juttatás elfogadása 
(kivéve, ha azt közvetlenül a befektetőktől kapja). Az idézett kötelezettség nem veszi 
figyelembe, hogy a lakossági és szakmai ügyfelek általában magasabb szintű védelmet 
igényelnek, mint az elfogadható partnerek. E háttérre tekintettel e rendelet hatókörét olyan 
helyzetekre kell korlátozni, amikor lakossági és szakmai ügyfeleknek nyújtanak pénzügyi 
portfóliókezelési szolgáltatásokat.

Módosítás 874
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk alkalmazásában a tagállamok 
elfogadható partnerként ismerik el a 
befektetési vállalkozásokat, a 
hitelintézeteket, a biztosítótársaságokat, az 
ÁÉKBV-ket és vagyonkezelő 
társaságaikat, a nyugdíjalapokat és 
vagyonkezelő társaságaikat, más pénzügyi 
intézményeket, amelyeket az uniós
jogszabályok vagy valamely tagállam 
nemzeti joga szerint engedélyeztek vagy 
szabályoznak, az ezen irányelv 
alkalmazása alól a 2. cikk (1) 
bekezdésének k) pontja alapján kivett 
vállalkozásokat, a nemzeti kormányokat és 

E cikk alkalmazásában a tagállamok 
elfogadható partnerként ismerik el a 
befektetési vállalkozásokat, a 
hitelintézeteket, a biztosítótársaságokat, az 
ÁÉKBV-ket és vagyonkezelő 
társaságaikat, a nyugdíjalapokat és 
vagyonkezelő társaságaikat, más pénzügyi 
intézményeket, amelyeket az uniós
jogszabályok vagy valamely tagállam 
nemzeti joga szerint engedélyeztek vagy 
szabályoznak, az ezen irányelv 
alkalmazása alól a 2. cikk (1) 
bekezdésének k) pontja alapján kivett 
vállalkozásokat, a nemzeti kormányokat és 
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megfelelő hivatalaikat, ideértve az 
államadósságot nemzeti szinten kezelő 
állami szervezeteket, a központi bankokat 
és a nemzetek feletti szervezeteket.

megfelelő hivatalaikat, ideértve az 
államadósságot nemzeti szinten kezelő 
állami szervezeteket, a központi bankokat 
és a nemzetek feletti szervezeteket. Az 
önkormányzati hatóságok és a regionális 
közigazgatási szervezetek azonban 
mentességet kapnak.

Or. en

Módosítás 875
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alapján elfogadható 
partnerként történő besorolás nem sértheti 
az ilyen szervezeteknek azon jogát, hogy 
általánosságban vagy ügyletenként 
kérhessék, hogy olyan ügyfélként kezeljék 
őket, amelynek a befektetési vállalkozással 
való üzleti kapcsolata a 24., a 25., a 27., 
illetve a 28. cikk hatálya alá tartozik.

Az első albekezdés alapján elfogadható 
partnerként történő besorolás nem sértheti 
az ilyen szervezeteknek azon jogát, hogy 
általánosságban vagy ügyletenként 
értesítsék brókerüket arról a jogukról, 
hogy olyan ügyfélként kezeljék őket, 
amelynek a befektetési vállalkozással való 
üzleti kapcsolata a 24., a 25., a 27., illetve a 
28. cikk hatálya alá tartozik.

Or. en

Indokolás

When an institutional investor is acting on behalf of one of their clients, they are required to 
offer their clients best execution etc, yet as they are eligible counterparties the broker they are 
acting through does not have any obligation to provide them with best execution, meaning 
they cannot fulfil their obligation to their client. MiFID I allowed for a request to be treated 
as a professional client instead of an eligible counterparty, but this has not been a successful 
approach as the requests have not been taken into account in many circumstances. As such, 
this should be changed to a notification procedure.

Módosítás 876
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az alábbiakat meghatározó 
intézkedéseket illetően:

törölve

a) ügyfélként a (2) bekezdés alapján 
történő kezelés kérésére vonatkozó 
eljárások;
b) a (3) bekezdés alapján a leendő másik 
felektől a kifejezett megerősítés 
megszerzésére vonatkozó eljárások;
c) az előre meghatározott arányos 
követelmények, beleértve azon mennyiségi 
küszöbértékeket, amelyek lehetővé teszik, 
hogy valamely vállalkozást elfogadható 
partnernek tekintsenek a (3) bekezdés 
alapján.

Or. en

Indokolás

Nem szükséges az olyan kötelezettségeknek való megfelelés eljárásait meghatározni, 
amelyekről az uniós jog már rendelkezik, és a végrehajtásban teret kell engedni a 
tagállamoknak arra, hogy figyelembe vehessék a nemzeti jellegzetességeket.

Módosítás 877
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ügyfélként a (2) bekezdés alapján 
történő kezelés kérésére vonatkozó 
eljárások;

a) ügyfélként a (2) bekezdés alapján 
történő kezelés jogáról a bróker 
értesítésére vonatkozó eljárások;

Or. en
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Indokolás

When an institutional investor is acting on behalf of one of their clients, they are required to 
offer their clients best execution etc, yet as they are eligible counterparties the broker they are 
acting through does not have any obligation to provide them with best execution, meaning 
they cannot fulfil their obligation to their client. MiFID I allowed for a request to be treated 
as a professional client instead of an eligible counterparty, but this has not been a successful 
approach as the requests have not been taken into account in many circumstances. As such, 
this should be changed to a notification procedure.

Módosítás 878
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az MTF vagy az OTF szabályainak és más 
jogszabályi kötelezettségek betartásának 
figyelemmel kísérése

Az MTF szabályainak és más jogszabályi 
kötelezettségek betartásának figyelemmel 
kísérése

Or. en

Módosítás 879
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy az 
MTF-et vagy az OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és
piacműködtetők az MTF vagy az OTF
szempontjából releváns hatékony 
mechanizmust és eljárásokat dolgozzanak 
ki és tartsanak fenn az MTF vagy az OTF
szabályai felhasználók vagy ügyfelek általi 
betartásának rendszeres figyelemmel 
kísérésére. Az MTF-et vagy az OTF-et
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők figyelemmel kísérik a 

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy az 
MTF-et vagy az OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások vagy
piacműködtetők az MTF vagy az OTF
szempontjából releváns hatékony 
mechanizmust és eljárásokat dolgozzanak 
ki és tartsanak fenn az MTF vagy az OTF
szabályai felhasználók vagy ügyfelek általi 
betartásának rendszeres figyelemmel 
kísérésére. Az MTF-et vagy az OTF-et
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők figyelemmel kísérik a 
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felhasználóik vagy ügyfeleik által a 
rendszereik keretében végrehajtott
tranzakciókat, hogy azonosítsák e 
szabályok megsértését, a szabálytalan 
kereskedési feltételeket vagy a piaci 
visszaélésre utaló magatartást.

felhasználóik vagy ügyfeleik által a 
rendszereik keretében adott megbízásokat, 
teljesített tranzakciókat és visszavont 
megbízásokat, hogy azonosítsák e 
szabályok megsértését, a szabálytalan 
kereskedési feltételeket vagy a piaci 
visszaélésre utaló magatartást.

Or. en

Indokolás

E módosítás bevezetésének a célja annak biztosítása, hogy a szabályozott piacok (51. cikk (3) 
bekezdés) mellett az MTF-ek és OTF-ek működtetői is figyelemmel kísérjék az adott és 
visszavont megbízások arányát. A legmegfelelőbb hely az arány meghatározására a piaci 
visszaélésekről szóló rendelet 8. cikke (3) bekezdésének c) pontjában, egy új 
franciabekezdésben lenne: „– a megbízások visszavonása az adott megbízásokhoz képest a 
teljesített megbízások napi 30%-át meghaladó mértékben, kivéve ha írásban magyarázatot 
adnak a hatóságnak”.

Módosítás 880
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy az 
MTF-et vagy az OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők az MTF vagy az OTF
szempontjából releváns hatékony 
mechanizmust és eljárásokat dolgozzanak 
ki és tartsanak fenn az MTF vagy az OTF
szabályai felhasználók vagy ügyfelek általi 
betartásának rendszeres figyelemmel 
kísérésére. Az MTF-et vagy az OTF-et
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők figyelemmel kísérik a 
felhasználóik vagy ügyfeleik által a 
rendszereik keretében végrehajtott 
tranzakciókat, hogy azonosítsák e 
szabályok megsértését, a szabálytalan 
kereskedési feltételeket vagy a piaci 

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy az 
MTF-et vagy az OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők az MTF vagy az OTF
szempontjából releváns hatékony 
mechanizmust és eljárásokat dolgozzanak 
ki és tartsanak fenn az MTF vagy az OTF
szabályai felhasználók vagy ügyfelek általi 
betartásának rendszeres figyelemmel 
kísérésére. Az MTF-et vagy az OTF-et
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők figyelemmel kísérik a 
felhasználóik vagy ügyfeleik által a 
rendszereik keretében végrehajtott 
tranzakciókat, hogy azonosítsák e 
szabályok megsértését, a szabálytalan 
kereskedési feltételeket vagy a piaci 
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visszaélésre utaló magatartást. visszaélésre utaló magatartást. A 
tagállamok biztosítják, hogy az MTF-et 
vagy OTF-t működtető piacműködtető 
kellő erőforrásokkal rendelkezzen a 
hatékony figyelemmel kísérés 
biztosításához.

Or. en

Módosítás 881
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy az 
MTF-et vagy az OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők az MTF vagy az OTF
szempontjából releváns hatékony 
mechanizmust és eljárásokat dolgozzanak 
ki és tartsanak fenn az MTF vagy az OTF
szabályai felhasználók vagy ügyfelek általi 
betartásának rendszeres figyelemmel 
kísérésére. Az MTF-et vagy az OTF-et
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők figyelemmel kísérik a 
felhasználóik vagy ügyfeleik által a 
rendszereik keretében végrehajtott 
tranzakciókat, hogy azonosítsák e 
szabályok megsértését, a szabálytalan 
kereskedési feltételeket vagy a piaci 
visszaélésre utaló magatartást.

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy az 
MTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők az MTF 
szempontjából releváns hatékony 
mechanizmust és eljárásokat dolgozzanak 
ki és tartsanak fenn az MTF szabályai 
felhasználók vagy ügyfelek általi 
betartásának rendszeres figyelemmel 
kísérésére. Az MTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők figyelemmel kísérik a 
felhasználóik vagy ügyfeleik által a 
rendszereik keretében végrehajtott 
tranzakciókat, hogy azonosítsák e 
szabályok megsértését, a szabálytalan 
kereskedési feltételeket vagy a piaci 
visszaélésre utaló magatartást.

Or. en

Módosítás 882
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kereskedési helyszínt működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők az ügyfél azonosításának 
biztosítása érdekében nyilvántartsák 
ügyleteiket („kereskedés megjelölése”).

Or. en

Módosítás 883
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják az MTF-et vagy 
az OTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők számára, 
hogy az illetékes hatóságnak jelentsék be a 
szabályok lényeges megsértését, a 
szabálytalan kereskedési feltételeket vagy a 
piaci visszaélésre utaló magatartást. A 
tagállamok azt is megkövetelik az MTF-et
vagy az OTF-et működtető befektetési 
vállalkozásoktól és piacműködtetőktől, 
hogy késedelem nélkül juttassák el a 
vonatkozó információkat a piaci 
visszaélésekkel kapcsolatos vizsgálat és 
felelősségre vonás tekintetében hatáskörrel 
rendelkező hatósághoz, és nyújtsanak teljes 
körű támogatást e hatóságnak a rendszerein 
keresztül vagy rendszereiben előforduló 
piaci visszaélésekkel kapcsolatos 
vizsgálatban és felelősségre vonásban.

(2) A tagállamok előírják az MTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők számára, hogy az illetékes 
hatóságnak jelentsék be a szabályok 
lényeges megsértését, a szabálytalan 
kereskedési feltételeket vagy a piaci 
visszaélésre utaló magatartást. A 
tagállamok azt is megkövetelik az MTF-et 
működtető befektetési vállalkozásoktól és 
piacműködtetőktől, hogy késedelem nélkül 
juttassák el a vonatkozó információkat a 
piaci visszaélésekkel kapcsolatos vizsgálat 
és felelősségre vonás tekintetében 
hatáskörrel rendelkező hatósághoz, és 
nyújtsanak teljes körű támogatást e 
hatóságnak a rendszerein keresztül vagy 
rendszereiben előforduló piaci 
visszaélésekkel kapcsolatos vizsgálatban és 
felelősségre vonásban.

Or. en

Módosítás 884
Pascal Canfin
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki azoknak az 
erőforrásoknak a meghatározására, 
amelyeknek rendelkezésre kell állniuk az 
MTF vagy OTF hatékony figyelemmel 
kísérésének biztosítására.
Az EÉPH ezeket a szabályozástechnikai 
standardtervezeteket […]-ig* benyújtja a 
Bizottságnak.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 1095/2010/EU rendelet 10–14. 
cikkében megállapított eljárásnak 
megfelelően elfogadja az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardokat.
_____________
*HL: Kérjük, illessze be a dátumot: …

Or. en

Indokolás

A hatékony figyelemmel kísérés előírása azt jelenti, hogy e tekintetben nincs verseny a piacok 
között.

Módosítás 885
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszközök felfüggesztése és eltávolítása 
a kereskedésből egy MTF-en

Az eszközök felfüggesztése és eltávolítása 
a kereskedésből egy MTF-en vagy OTF-en
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Or. en

Módosítás 886
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető, amennyiben felfüggeszti 
vagy törli egy pénzügyi eszköz 
kereskedését, ezt a döntését hozza 
nyilvánosságra, közölje az ugyanazon 
pénzügyi eszköz kereskedésében részt 
vevő szabályozott piacokkal, más MTF-
ekkel és OTF-ekkel, és a vonatkozó 
információkat közölje az illetékes 
hatósággal. Az illetékes hatóság 
tájékoztatja a többi tagállam illetékes 
hatóságait. A tagállamok előírják, hogy 
más szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-
ek, ahol ugyanazzal a pénzügyi eszközzel 
kereskednek, szintén felfüggesztik vagy 
beszüntetik annak a pénzügyi eszköznek a 
kereskedését, amikor a felfüggesztés vagy 
beszüntetés a pénzügyi eszköz 
kibocsátójával kapcsolatos tájékoztatás 
közzétételének elmaradása miatt történt, 
kivéve, ha ez lényeges kárt okozhat a 
befektetők érdekeinek vagy a piac
szabályos működésének. A tagállamok 
előírják a többi szabályozott piacok, MTF-
ek és OTF-ek számára, hogy döntésüket 
közöljék saját illetékes hatóságaikkal és az 
összes szabályozott piaccal, MTF-fel és 
ITF-fel, ahol ugyanazzal a pénzügyi 
eszközzel kereskednek, ideértve egy 
magyarázatot, ha a döntés az volt, hogy a 
pénzügyi eszköz kereskedését nem 
függesztik fel vagy nem szüntetik be.

(1) A tagállamok előírják, hogy az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető függessze fel vagy törölje
egy pénzügyi eszköz kereskedését, azon 
szabályozott piac döntését követően, 
amelyre az eszközt elsődlegesen 
bevezették, és ha a felfüggesztés indoka 
globális jellegű, ezt a döntését hozza 
nyilvánosságra, közölje az ugyanazon 
pénzügyi eszköz kereskedésében részt 
vevő szabályozott piacokkal, más MTF-
ekkel és OTF-ekkel, és a vonatkozó 
információkat közölje az illetékes 
hatósággal. Az illetékes hatóság 
tájékoztatja a többi tagállam illetékes 
hatóságait. A tagállamok előírják a többi 
szabályozott piac, MTF és OTF számára, 
hogy a pénzügyi eszköz kereskedésének 
felfüggesztését vagy beszüntetését 
elutasító döntésüket közöljék saját illetékes 
hatóságaikkal és az összes szabályozott 
piaccal, MTF-fel és OTF-fel, ahol 
ugyanazzal a pénzügyi eszközzel 
kereskednek, az arra vonatkozó
magyarázattal együtt, hogy a pénzügyi 
eszköz kereskedését miért nem függesztik 
fel vagy miért nem szüntetik be.

Or. en
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Indokolás

Az „átláthatósági irányelv” kiegyensúlyozott rendelkezéseire tekintettel a MiFID II-nek nem 
lenne szabad hallgatólagos kiterjesztett jelentéstételi kötelezettségeket előirányoznia az olyan 
kibocsátók költségére, amelyeknek az eszközeivel az MTF-eken és az OTF-eken is 
kereskednek. Az „átláthatósági irányelv” rendelkezései folytán az MTF-ek vagy OTF-ek nem 
tudják értékelni a „pénzügyi eszköz kibocsátójával kapcsolatos tájékoztatás közzétételének 
elmaradását”, mivel nem cél, hogy ők vállalati közzétételeket fogadjanak.

Módosítás 887
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető, amennyiben felfüggeszti 
vagy törli egy pénzügyi eszköz 
kereskedését, ezt a döntését hozza 
nyilvánosságra, közölje az ugyanazon 
pénzügyi eszköz kereskedésében részt 
vevő szabályozott piacokkal, más MTF-
ekkel és OTF-ekkel, és a vonatkozó 
információkat közölje az illetékes 
hatósággal. Az illetékes hatóság 
tájékoztatja a többi tagállam illetékes 
hatóságait. A tagállamok előírják, hogy 
más szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-
ek, ahol ugyanazzal a pénzügyi eszközzel 
kereskednek, szintén felfüggesztik vagy 
beszüntetik annak a pénzügyi eszköznek a 
kereskedését, amikor a felfüggesztés vagy 
beszüntetés a pénzügyi eszköz 
kibocsátójával kapcsolatos tájékoztatás 
közzétételének elmaradása miatt történt, 
kivéve, ha ez lényeges kárt okozhat a 
befektetők érdekeinek vagy a piac 
szabályos működésének. A tagállamok 
előírják a többi szabályozott piacok, MTF
és OTF számára, hogy döntésüket közöljék 
saját illetékes hatóságaikkal és az összes 
szabályozott piaccal, MTF-fel és ITF-fel, 

(1) Az illetékes hatóságnak a 72. cikk (1) 
bekezdésének d) és e) pontja szerinti azon 
jogának sérelme nélkül, hogy követelhesse 
valamely pénzügyi eszköz kereskedésének 
felfüggesztését vagy beszüntetését, a 
szabályozott piac, az MTF vagy az OTF 
működtetője felfüggesztheti vagy 
beszüntetheti annak a pénzügyi eszköznek 
a kereskedését, amely már nem felel meg 
a szabályozott piac, az MTF vagy az OTF 
szabályainak, kivéve ha ez a lépés 
várhatóan lényeges kárt okozna a 
befektetők érdekeinek vagy a piac 
szabályos működésének.
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ahol ugyanazzal a pénzügyi eszközzel 
kereskednek, ideértve egy magyarázatot, 
ha a döntés az volt, hogy a pénzügyi 
eszköz kereskedését nem függesztik fel 
vagy nem szüntetik be.

A tagállamok előírják, hogy a szabályozott 
piacot, MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető, amennyiben felfüggeszti 
vagy törli egy pénzügyi eszköz 
kereskedését, ezt a döntését hozza 
nyilvánosságra, közölje az ugyanazon 
pénzügyi eszköz kereskedésében részt 
vevő szabályozott piacokkal, más MTF-
ekkel és OTF-ekkel, és a vonatkozó 
információkat közölje az illetékes 
hatósággal. Az illetékes hatóság 
tájékoztatja a többi tagállam illetékes 
hatóságait. Amennyiben a felfüggesztés 
vagy beszüntetés oka a kibocsátóval vagy 
pénzügyi eszközzel kapcsolatos 
tájékoztatás közzétételének elmaradása, az
1287/2006/EK bizottsági rendelet 2.
cikkének 7. pontjában meghatározott 
érintett illetékes hatóság előírja, hogy más 
szabályozott piacok, MTF-ek, OTF-ek és 
bármilyen más kereskedési 
mechanizmusok, ahol ugyanazzal a 
pénzügyi eszközzel kereskednek, szintén 
azonnal függesszék fel vagy szüntessék be
az adott pénzügyi eszköznek a 
kereskedését. A tagállamok előírják a többi 
szabályozott piac, MTF és OTF számára, 
hogy döntésüket közöljék saját illetékes 
hatóságaikkal és az összes szabályozott 
piaccal, MTF-fel és OTF-fel, ahol 
ugyanazzal a pénzügyi eszközzel 
kereskednek, ideértve egy magyarázatot, 
ha a döntés az volt, hogy a pénzügyi 
eszköz kereskedését nem függesztik fel 
vagy nem szüntetik be.

Or. en

Indokolás

Nincs indok arra, hogy a szabályozott piacra, az MTF-re és az OTF-re e tekintetben eltérő 
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szabályok vonatkozzanak. A pénzügyi eszköz tekintetében illetékes hatóságnak jogosultnak 
kell lennie a pénzügyi eszköz kereskedésének felfüggesztésére vagy beszüntetésére, 
valamennyi kereskedési helyszínen.

Módosítás 888
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1)A tagállamok előírják, hogy az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető, amennyiben felfüggeszti 
vagy törli egy pénzügyi eszköz 
kereskedését, ezt a döntését hozza 
nyilvánosságra, közölje az ugyanazon 
pénzügyi eszköz kereskedésében részt 
vevő szabályozott piacokkal, más MTF-
ekkel és OTF-ekkel, és a vonatkozó 
információkat közölje az illetékes 
hatósággal. Az illetékes hatóság 
tájékoztatja a többi tagállam illetékes 
hatóságait. A tagállamok előírják, hogy 
más szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-
ek, ahol ugyanazzal a pénzügyi eszközzel 
kereskednek, szintén felfüggesztik vagy 
beszüntetik annak a pénzügyi eszköznek a 
kereskedését, amikor a felfüggesztés vagy 
beszüntetés a pénzügyi eszköz 
kibocsátójával kapcsolatos tájékoztatás 
közzétételének elmaradása miatt történt, 
kivéve, ha ez lényeges kárt okozhat a 
befektetők érdekeinek vagy a piac 
szabályos működésének. A tagállamok 
előírják a többi szabályozott piacok, MTF-
ek és OTF-ek számára, hogy döntésüket 
közöljék saját illetékes hatóságaikkal és az 
összes szabályozott piaccal, MTF-fel és 
ITF-fel, ahol ugyanazzal a pénzügyi 
eszközzel kereskednek, ideértve egy 
magyarázatot, ha a döntés az volt, hogy a 
pénzügyi eszköz kereskedését nem 
függesztik fel vagy nem szüntetik be. 

(1) A tagállamok előírják, hogy az MTF-et 
működtető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető, amennyiben felfüggeszti 
vagy törli egy pénzügyi eszköz 
kereskedését, ezt a döntését hozza 
nyilvánosságra, közölje az ugyanazon 
pénzügyi eszköz kereskedésében részt 
vevő szabályozott piacokkal és más MTF-
ekkel, és a vonatkozó információkat 
közölje az illetékes hatósággal. Az illetékes 
hatóság tájékoztatja a többi tagállam 
illetékes hatóságait. A tagállamok előírják, 
hogy más szabályozott piacok és MTF-ek, 
ahol ugyanazzal a pénzügyi eszközzel 
kereskednek, szintén felfüggesztik vagy 
beszüntetik annak a pénzügyi eszköznek a 
kereskedését, amikor a felfüggesztés vagy 
beszüntetés a pénzügyi eszköz 
kibocsátójával kapcsolatos tájékoztatás 
közzétételének elmaradása miatt történt, 
kivéve, ha ez lényeges kárt okozhat a 
befektetők érdekeinek vagy a piac 
szabályos működésének. A tagállamok 
előírják a többi szabályozott piacok és
MTF-ek számára, hogy döntésüket 
közöljék saját illetékes hatóságaikkal és az 
összes szabályozott piaccal és MTF-fel, 
ahol ugyanazzal a pénzügyi eszközzel 
kereskednek, ideértve egy magyarázatot, 
ha a döntés az volt, hogy a pénzügyi 
eszköz kereskedését nem függesztik fel 
vagy nem szüntetik be. 
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Or. en

Módosítás 889
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EÉPH kidolgozza azokat a 
végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket, hogy meghatározza 
az (1) bekezdésben említett 
kommunikációk és a közzététel formáját 
és időzítését.

törölve

A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett végrehajtás-
technikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 15. cikkével 
összhangban történő elfogadására. 
Az EÉPH az említett végrehajtás-
technikai standardtervezetet [XXX]-ig 
benyújtja a Bizottsághoz.

Or. en

Indokolás

Tekintettel az EÉPH-ra nehezedő munkateherre, biztosítani kell a priorizálás bizonyos fokát. 
A kommunikáció formátumára és időzítésére vonatkozó standardok nem tűnnek szükségesnek.

Módosítás 890
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 
94. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon 

(3) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardokat dolgoz ki azon különleges 
helyzetek listájának létrehozására,
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különleges helyzetek listájának 
létrehozására-, amelyek lényeges kárt 
jelentenek a befektetői érdekek és az (1) és 
(2) bekezdésben említett belső piac 
számára, és meghatározzák a kibocsátóra 
vagy a pénzügyi eszközre vonatkozó 
információ közzétételének elmaradása 
miatti, az (1) bekezdésben említett 
problémákat.

amelyek lényeges kárt jelentenek a 
befektetői érdekek és az (1) és (2) 
bekezdésben említett belső piac számára, 
és meghatározzák a kibocsátóra vagy a 
pénzügyi eszközre vonatkozó információ 
közzétételének elmaradása miatti, az (1) 
bekezdésben említett problémákat.

Az EÉPH ezeket a szabályozástechnikai 
standardtervezeteket […]-ig* benyújtja a 
Bizottságnak.
A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő elfogadására.
__________________

*HL: Kérjük, illessze be a dátumot: 12 
hónappal ezen irányelv hatálybalépése 
után.

Or. en

Módosítás 891
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 
94. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon 
különleges helyzetek listájának 
létrehozására-, amelyek lényeges kárt 
jelentenek a befektetői érdekek és az (1) és 
(2) bekezdésben említett belső piac 
számára, és meghatározzák a kibocsátóra 
vagy a pénzügyi eszközre vonatkozó 
információ közzétételének elmaradása 
miatti, az (1) bekezdésben említett 

(3) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezetet dolgoz ki azon 
különleges helyzetek listájának 
létrehozására, amelyek lényeges kárt 
jelentenek a befektetői érdekek és az (1) és 
(2) bekezdésben említett belső piac 
számára, és meghatározzák a kibocsátóra 
vagy a pénzügyi eszközre vonatkozó 
információ közzétételének elmaradása 
miatti, az (1) bekezdésben említett 
problémákat.
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problémákat.

Az EÉPH ezeket a szabályozástechnikai 
standardtervezetet a […]-ig* benyújtja a 
Bizottságnak.
A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő elfogadására.
__________________

*HL: Kérjük, illessze be a dátumot: ...

Or. en

Indokolás

Azoknak a különleges helyzeteknek a kérdése, amelyek sérthetik a befektetői érdekeket,
nagyrészt technikai jellegű, ezért az EÉPH van a legjobb helyzetben arra, hogy ezzel 
kapcsolatban javaslatokat tegyen.

Módosítás 892
Pervenche Berès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH a …/…/EU rendelet [MiFIR] 
32. cikkének (3) bekezdésében említett 
értesítés beérkezését követően egy 
hónapon belül, tekintettel a 
veszélyhelyzetekben fennálló saját 
hatáskörére, egyedi határozatokat 
fogadhat el, amelyek előírják az illetékes 
hatóságoknak, hogy hozzák meg az 
azokra a hátrányos fejleményekre való 
válaszadáshoz szükséges intézkedéseket, 
amelyek súlyosan veszélyeztethetik a 
pénzügyi piacok szabályos működését és 
integritását, vagy az egész [?] stabilitását, 
vagy súlyosan veszélyeztethetik a 
befektetővédelmet. Az EÉPH továbbá 
kiterjesztheti az egyedi döntések 
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végrehajtását más nemzeti illetékes 
hatóságokra is.

Or. en

Módosítás 893
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[…] A cikk törölve

Or. en

Módosítás 894
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EÉPH kidolgozza azokat a 
végrehajtás technikai 
standardtervezeteket, amelyek 
meghatározzák az (1) bekezdésben említett 
kommunikációk és a közzététel formáját 
és időzítését.

törölve

A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett végrehajtás-
technikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 15. cikkével 
összhangban történő elfogadására.
Az EÉPH az említett végrehajtás-
technikai standardtervezetet [XXX]-ig 
benyújtja a Bizottsághoz.

Or. en
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Indokolás

Tekintettel az EÉPH-ra nehezedő munkateherre, biztosítani kell a priorizálás bizonyos fokát. 
A kommunikáció a formátumára és időzítésére vonatkozó standardok nem tűnnek 
szükségesnek.

Módosítás 895
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Együttműködés és információcsere az 
MTF-ek és OTF-ek esetében

Együttműködés és információcsere az 
MTF-ek esetében

Or. en

Módosítás 896
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy az MTF-et 
vagy OTF-et működtető befektetési 
vállalkozás vagy piacműködtető 
haladéktalanul tájékoztatják a más MTF-
eket, OTF-eket működtető befektetési 
vállalkozásokat és piacműködtetőket és a 
szabályozott piacokat a következőkről:

(1) A tagállamok előírják, hogy az MTF-et 
működtető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető haladéktalanul tájékoztatják 
a más MTF-eket működtető befektetési 
vállalkozásokat és piacműködtetőket és a 
szabályozott piacokat a következőkről:

Or. en

Módosítás 897
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok előírják, hogy a 
szabályozott piacot, MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető működjön együtt azzal a 
szabályozott piaccal, amelyen valamely 
értékpapír kereskedése folyik, és amelyet 
keresztpiaci felügyelet ellátására a [MAR] 
11. cikkének megfelelően kijelöltek.

Or. en

Indokolás

Mivel a piacok felaprózódásával megnőtt a keresztpiaci stratégiák alkalmazásával történő 
piaci visszaélés és manipuláció lehetősége, e piacok felügyeleti funkcióinak együtt kell 
működniük annak biztosítására, hogy ezeket a keresztpiaci stratégiákat fel lehessen fedni. Az 
elsődleges jegyzési helyszínnek van a legjobb lehetősége arra, hogy vállalja az általános 
felelősséget, mivel az áll a legközelebb a kibocsátó információáramlásához. A másodlagos 
piacok számára elő kell írni az együttműködést.

Módosítás 898
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok előírják, hogy a 
szabályozott piacot vagy MTF-et 
működtető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető működjön együtt a kijelölt 
illetékes hatósággal vagy azzal a 
harmadik féllel, akit az általános 
valósidejű felügyelet feladatával 
megbíztak annak érdekében, hogy eleget 
tegyen a [MAR 17a. cikke (új)] szerinti 
kötelezettségeinek.

Or. en
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Indokolás

Mivel a piacok felaprózódásával megnőtt a keresztpiaci stratégiák alkalmazásával történő 
piaci visszaélés és manipuláció lehetősége, e piacok felügyeleti funkcióinak együtt kell 
működniük annak biztosítására, hogy ezeket a keresztpiaci stratégiákat fel lehessen fedni. Az 
elsődleges jegyzési helyszínnek van a legjobb lehetősége arra, hogy vállalja az általános 
felelősséget, mivel az áll a legközelebb a kibocsátó információáramlásához. A másodlagos 
piacok számára elő kell írni az együttműködést.

Módosítás 899
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok előírják, hogy a 
szabályozott piacot, MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető, amely egy konkrét 
részvény másodlagos kereskedési 
helyszíne, működjön együtt e részvény 
elsődleges jegyzési helyszínével annak 
érdekében, hogy az eleget tehessen a 
[MAR 11. cikke] szerinti 
kötelezettségeinek.

Or. en

Indokolás

A kereskedés MiFID végrehajtásának eredményeként bekövetkező szétaprózódása miatt
megnőtt a keresztpiaci stratégiák alkalmazásával történő piaci visszaélés és manipuláció 
lehetősége. Nem létezik olyan valósidejű felügyeleti funkció, amely valamely részvény teljes 
kereskedését vizsgálná, sem a kereskedési helyszíneken, sem pedig az illetékes hatóságoknál. 
Ezt a kiskaput be kell zárni. Az elsődleges jegyzési helyszín felügyeleti funkciójának kell ezt a 
feladatot ellátnia, mivel az áll a legközelebb a kibocsátó információáramlásához.

Módosítás 900
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák azokat a konkrét 
körülményeket, amelyek az (1) 
bekezdésben hivatkozott tájékoztatási 
előírást kiváltják.

Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák azokat a konkrét 
körülményeket, amelyek az (1) 
bekezdésben hivatkozott tájékoztatási 
előírást kiváltják, valamint az (1a) 
bekezdésben említett elsődleges és 
másodlagos jegyzési helyszínek közötti 
együttműködésre vonatkozó konkrét 
követelményeket és feltételeket.

Or. en

Indokolás

Az EÉPH-nak iránymutatásokat kell kidolgoznia a különféle kereskedési helyszínek közötti 
felügyeleti együttműködésre vonatkozó végrehajtási szabályok tekintetében.

Módosítás 901
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák azokat a konkrét 
körülményeket, amelyek az (1) 
bekezdésben hivatkozott tájékoztatási 
előírást kiváltják.

Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák azokat a konkrét 
körülményeket, amelyek az (1) 
bekezdésben hivatkozott tájékoztatási 
előírást kiváltják, és az (1a) bekezdésben 
említett együttműködésre vonatkozó 
konkrét követelményeket és feltételeket.

Or. en

Indokolás

Mivel a piacok szétaprózódásával megnőtt a keresztpiaci stratégiák alkalmazásával történő 
piaci visszaélés és manipuláció lehetősége, az illetékes hatóságoknak és e piacok felügyeleti 
funkcióinak együtt kell működniük annak biztosítására, hogy ezeket a keresztpiaci stratégiákat 
fel lehessen fedezni. A másodlagos piacok számára elő kell írni az együttműködést. 
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Helyzeténél fogva az EÉPH a legalkalmasabb arra, hogy ezeket a szabályokat tovább 
részletezze.

Módosítás 902
Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a piaci kereskedésben részt vevő 
pénzügyi termékek többsége olyan termék, 
amely közvetlenül kis- és 
középvállalkozásokat finanszíroz, a 
pénzügyi intézmények kivételével.

Or. en

Indokolás

Ha a pénzügyi intézményeket nem emelik ki a kkv-piacok közül, olyan kiskapu jöhet létre, 
amely gyengíti az MTF-rendeletet.

Módosítás 903
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok előírják, hogy amikor egy 
pénzügyi eszköz kibocsátóját egy gyorsan 
növekvő kkv-piac kereskedésébe 
bevezetik, a pénzügyi eszköz egy másik 
gyorsan növekvő kkv-piacon is 
kereskedhető, a kibocsátó hozzájárulása 
nélkül. Egy ilyen esetben azonban a 
kibocsátónak nincs semmi kötelme a 
vállalatirányítással vagy az induló, 
folyamatos és alkalmankénti 
közzétételekkel kapcsolatban az utóbbi 
kkv-piac tekintetében.

(7) A tagállamok előírják, hogy amikor egy 
pénzügyi eszköz kibocsátóját egy gyorsan 
növekvő kkv-piac kereskedésébe 
bevezetik, a pénzügyi eszközzel egy másik 
gyorsan növekvő kkv-piacon kizárólag a 
kibocsátó hozzájárulásával lehet 
kereskedni.
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Or. en

Indokolás

Annak, hogy a kkv eszközeivel hol kereskednek, továbbra is a kkv egyedüli döntésének kell 
lennie.

Módosítás 904
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok előírják, hogy amikor egy 
pénzügyi eszköz kibocsátóját egy gyorsan 
növekvő kkv-piac kereskedésébe 
bevezetik, a pénzügyi eszköz egy másik 
gyorsan növekvő kkv-piacon is 
kereskedhető, a kibocsátó hozzájárulása
nélkül. Egy ilyen esetben azonban a 
kibocsátónak nincs semmi kötelme a 
vállalatirányítással vagy az induló, 
folyamatos és alkalmankénti 
közzétételekkel kapcsolatban az utóbbi 
kkv-piac tekintetében.

(7) A tagállamok előírják, hogy amikor egy 
pénzügyi eszköz kibocsátóját egy gyorsan 
növekvő kkv-piac kereskedésébe 
bevezetik, a pénzügyi eszköz egy másik 
gyorsan növekvő kkv-piacon is 
kereskedhető, de csak a kibocsátó 
kifejezett hozzájárulásával. Egy ilyen 
esetben azonban a kibocsátónak nincs 
semmi kötelme a vállalatirányítással vagy 
az induló, folyamatos és alkalmankénti 
közzétételekkel kapcsolatban az utóbbi 
kkv-piac tekintetében.

Or. en

Indokolás

Annak megengedése, hogy a gyorsan növekvő kkv-k valamely piacán jegyzett vállalat 
részvényeivel más piacokon is kereskedhessenek, potenciálisan többféle negatív hatást válthat 
ki. Ide tartozik a részvények likviditásának szétaprózódása, amely eltérő árakat eredményez, 
hogy a kkv-k nehezebben tudják ellenőrizni és átlátni részvényesi struktúrájukat, és 
potenciálisan csökkenhet a befektetői bizalom. Kulcsfontosságú emiatt, hogy a kkv-k továbbra 
is maguk dönthessenek arról, hogy kívánják-e, hogy részvényeikkel a kkv-k további gyorsan 
növekvő piacain is kereskedjenek.

.

Módosítás 905
Pervenche Berès
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Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok előírják, hogy amikor egy
pénzügyi eszköz kibocsátóját egy gyorsan 
növekvő kkv-piac kereskedésébe 
bevezetik, a pénzügyi eszköz egy másik 
gyorsan növekvő kkv-piacon is 
kereskedhető, a kibocsátó hozzájárulása
nélkül. Egy ilyen esetben azonban a 
kibocsátónak nincs semmi kötelme a 
vállalatirányítással vagy az induló, 
folyamatos és alkalmankénti 
közzétételekkel kapcsolatban az utóbbi 
kkv-piac tekintetében.

(7) A tagállamok előírják, hogy amikor egy 
pénzügyi eszköz kibocsátóját egy gyorsan 
növekvő kkv-piac kereskedésébe 
bevezetik, a pénzügyi eszköz egy másik 
gyorsan növekvő kkv-piacon is 
kereskedhető, de csak a kibocsátó 
kifejezett hozzájárulásával. Egy ilyen 
esetben azonban a kibocsátónak nincs 
semmi kötelme a vállalatirányítással vagy 
az induló, folyamatos és alkalmankénti 
közzétételekkel kapcsolatban az utóbbi 
kkv-piac tekintetében.

Or. en

Indokolás

Allowing the shares of companies listed on SME Growth Markets to be traded on other SME 
Growth Markets without the explicit consent of the issuer will reduce liquidity, impact 
investor confidence and diminish SME issuers’ control over where their stock is traded. It will 
lead to a fragmentation in the liquidity of SME stocks (which often already suffer from low 
liquidity), producing price discrepancies across venues and resulting in a loss of investor 
confidence in price formation. This will be compounded by the strong ‘home bias’ of investors 
in SMEs, where the proximity of the investor to the issuer is key. The trading of SME stock on 
other SME Growth Markets should only occur with the explicit consent of the SME issuer.

Módosítás 906
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon tagállam illetékes hatósága, 
amelyben a fióktelep található, átveszi a 
felelősséget annak biztosítására, hogy a 
fióktelep által a területén nyújtott 
szolgáltatások megfeleljenek ezen irányelv
24., 25., 27. és 28., cikkében, az …/…/EU 

Azon tagállam illetékes hatósága, 
amelyben a fióktelep található, átveszi a 
felelősséget annak biztosítására, hogy a 
fióktelep által a területén nyújtott 
szolgáltatások megfeleljenek ezen irányelv
24., 25., 26a., 27. és 28., cikkében, az 
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rendelet [MiFIR] 13–23. cikkében, illetve 
az azok alapján elfogadott intézkedésekben 
megállapított kötelezettségeknek.

…/…/EU rendelet [MiFIR] 13–23. 
cikkében, illetve az azok alapján elfogadott 
intézkedésekben megállapított 
kötelezettségeknek.

Or. en

Indokolás

Az ismeretekre és képesítésre vonatkozó részletesebb, a 26. cikkre vonatkozó korábbi 
módosításban meghatározott új előírások bevezetésének lehetővé tétele érdekében az ezzel 
kapcsolatos felelősségeket a fogadó tagállamra kell helyezni.

.

Módosítás 907
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon tagállam illetékes hatósága, 
amelyben a fióktelep található, átveszi a 
felelősséget annak biztosítására, hogy a 
fióktelep által a területén nyújtott 
szolgáltatások megfeleljenek ezen irányelv
24., 25., 27. és 28., cikkében, az …/…/EU 
rendelet [MiFIR] 13–23. cikkében, illetve 
az azok alapján elfogadott intézkedésekben 
megállapított kötelezettségeknek.

Azon tagállam illetékes hatósága, 
amelyben a fióktelep található, átveszi a 
felelősséget annak biztosítására, hogy a 
fióktelep által a területén nyújtott 
szolgáltatások megfeleljenek ezen irányelv
24., 25., 26a., 27. és 28., cikkében, az 
…/…/EU rendelet [MiFIR] 13–23. 
cikkében, illetve az azok alapján elfogadott 
intézkedésekben megállapított 
kötelezettségeknek.

Or. en

Indokolás

Az ismeretekre és képesítésre vonatkozó részletesebb, a 26. cikkre vonatkozó korábbi 
módosításban meghatározott új előírások bevezetésének lehetővé tétele érdekében az ezzel 
kapcsolatos felelősségeket a fogadó tagállamra kell helyezni.

Módosítás 908
Sylvie Goulard
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Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megkövetelik, hogy e 
befektetési vállalkozások hozzáférése az 
ilyen mechanizmusokhoz ugyanazon 
megkülönböztetésmentes, átlátható és 
objektív szempontoktól függjön, mint 
amelyek a helyi résztvevőkre vonatkoznak. 
A tagállamok nem korlátozhatják az ilyen 
mechanizmusok használatát a területükön 
lévő szabályozott piacon vagy MTF-en
vagy OTF-en megkötött, pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos ügyletek 
elszámolására és kiegyenlítésére.

A tagállamok megkövetelik, hogy e 
befektetési vállalkozások hozzáférése az 
ilyen mechanizmusokhoz ugyanazon 
megkülönböztetésmentes, átlátható és 
objektív szempontoktól függjön, mint 
amelyek a helyi résztvevőkre vonatkoznak. 
A tagállamok nem korlátozhatják az ilyen 
mechanizmusok használatát a területükön 
lévő szabályozott piacon vagy MTF-en 
megkötött, pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatos ügyletek elszámolására és 
kiegyenlítésére.

Or. en

Módosítás 909
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozott piac illetékes hatóságának 
ilyen értékelése nem sértheti a nemzeti
központi bankok, mint az elszámolási 
rendszerek felügyeleti szerve vagy pedig az 
ilyen rendszerek más felügyeleti hatóságai 
illetékességi körét. Az illetékes hatóság 
figyelembe veszi az ilyen intézmények 
által már gyakorolt felügyeletet annak 
érdekében, hogy elkerülje az ellenőrzés 
szükségtelen megkettőzését.

A szabályozott piac illetékes hatóságának 
ilyen értékelése nem sértheti az érintett
központi bankok, mint az elszámolási 
rendszerek felügyeleti szerve vagy pedig az 
ilyen rendszerek más felügyeleti hatóságai 
illetékességi körét. Az illetékes hatóság 
figyelembe veszi az ilyen intézmények 
által már gyakorolt felügyeletet annak 
érdekében, hogy elkerülje az ellenőrzés 
szükségtelen megkettőzését.

Or. en

Indokolás

Az elszámolási és kiegyenlítési rendszereket felügyelő központi bankok között lehet az EKB is, 
nem csak a nemzeti központi bankok.
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Módosítás 910
Sławomir Witold Nitras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A befektetési vállalkozások (1) és (2) 
bekezdés szerinti jogai nem érintik a 
központi szerződő fél, a kiegyenlítési vagy 
értékpapír-elszámolási rendszerek 
működtetőinek azt a jogát, hogy jogos 
üzleti okból megtagadják a kért 
szolgáltatások rendelkezésre bocsátását, 
különösen azt a jogot, hogy 
megtagadhatják az olyan jogalanyokkal 
való szerződéskötést, amelyek nem 
felelnek meg meghatározott kölcsönös 
átjárhatósági követelményeknek.

Or. pl

Módosítás 911
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ennek az irányelvnek a harmadik 
országbeli vállalkozások által az Unióban 
történő szolgáltatásnyújtását szabályozó 
rendelkezése nem érintheti az Unióban 
lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező 
személyeknek azt a lehetőségét, hogy saját 
kezdeményezésükre harmadik országbeli 
vállalkozás által nyújtott befektetési 
szolgáltatásokat vegyenek igénybe. Ha 
valamely harmadik országbeli vállalkozás 
az Unióban lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező személy saját 
kezdeményezésére nyújt szolgáltatást, a 
szolgáltatás nem minősülhet az Unió 
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területén nyújtott szolgáltatásnak. 
Amennyiben a harmadik országbeli 
vállalkozás az Unióban keres ügyfeleket 
vagy potenciális ügyfeleket, vagy az 
Unióban népszerűsíti vagy reklámozza 
befektetési szolgáltatásait vagy 
tevékenységeit a kiegészítő 
szolgáltatásaival együtt, nem olyan 
meglévő kapcsolat keretében, amely 
megköveteli, hogy a vállalkozás 
folyamatos szolgáltatást nyújtson
ügyfelének, ez nem tekinthető az ügyfél 
saját kezdeményezésére nyújtott 
szolgáltatásnak.

Or. en

Indokolás

A MiFID javasolt (74) preambulumbekezdése lehetővé teszi az elfogadható partnerek 
számára, hogy – csak saját kezdeményezésükre – harmadik országbeli vállalkozástól vegyenek 
igénybe befektetési szolgáltatásokat. Egyértelművé kell tenni, hogy ez a fajta passzív 
marketingrendszer valamennyi európai ügyfélre vonatkozik, és lehetővé teszi számukra, hogy 
igénybe vegyék a harmadik országbeli vállalkozások által nyújtott befektetési 
szolgáltatásokat. A javasolt MiFID (74) preambulumbekezdésének a 40a. cikkbe(új) való 
beillesztése egyértelmű kötő erővel ruházza fel ezt a rendelkezést.

Módosítás 912
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ellenőrzés szükségtelen 
megkettőzésének elkerülése érdekében az 
illetékes hatóság figyelembe veszi a
nemzeti központi bankok, mint az 
elszámolási és kiegyenlítési rendszerek 
felügyeleti szervei vagy más, az ilyen 
rendszerekben illetékességgel rendelkező 
felügyeleti hatóságok által gyakorolt 
felügyeletet.

Az ellenőrzés szükségtelen 
megkettőzésének elkerülése érdekében az 
illetékes hatóság figyelembe veszi az 
érintett központi bankok, mint az 
elszámolási és kiegyenlítési rendszerek 
felügyeleti szervei vagy más, az ilyen 
rendszerekben illetékességgel rendelkező 
felügyeleti hatóságok által gyakorolt 
felügyeletet.

Or. en
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Indokolás

Az elszámolási és kiegyenlítési rendszereket felügyelő központi bankok közé tartozhat az EKB 
is, nem csak a nemzeti központi bankok.

Módosítás 913
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
4 fejezet 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[…] Fejezet törölve

Or. en

Módosítás 914
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
4 fejezet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] Fejezet törölve

Or. en

Indokolás

Ennek az egész fejezetnek a rendeletben kellene lennie.

Módosítás 915
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szolgáltatásnyújtás harmadik országbeli Szolgáltatás vagy tevékenységek nyújtása 



AM\901765HU.doc 169/185 PE489.465v01-00

HU

vállalkozások által harmadik országbeli vállalkozások által

Or. en

Módosítás 916
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 fejezet – 1 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szolgáltatások nyújtása fióktelep 
létesítésével

Szolgáltatások és tevékenységek nyújtása 
fióktelep létesítésével, útlevéllel

Or. en

Módosítás 917
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fióktelep létesítése Fióktelep létesítése útlevéllel

Or. en

Módosítás 918
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azon harmadik országbeli 
vállalkozásoknak, amelyek fióktelepen 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
harmadik országbeli vállalkozások a
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keresztül befektetési szolgáltatásokat 
kívánnak nyújtani vagy befektetési 
tevékenységet kívánnak folytatni 
kiegészítő tevékenységekkel együtt, a 
tagállam területén erre az adott tagállam 
illetékes hatóságaitól előzetesen engedélyt 
kell kapniuk, a következő rendelkezések 
szerint:

területükön vagy valamely másik tagállam 
területén létrehozott, és a fióktelep 
létesítésének helye szerinti tagállam 
illetékes hatóságai által engedélyezett 
fióktelepen keresztül befektetési 
szolgáltatásokat nyújtsanak, vagy 
befektetési tevékenységet folytassanak 
kiegészítő tevékenységekkel együtt, a 
következő rendelkezések szerint:

Or. en

Indokolás

A szöveg megállapítja azokat a feltételeket, amelyek mellett a harmadik országbeli vállalkozás 
olyan fióktelepet hozhat létre az egyik tagállamban, amely élvezi a más tagállamokban való 
vállalkozást lehetővé tevő útlevelet. Ez azonban nem akadályozhatja meg a tagállamokat, 
hogy továbbra is engedélyezzék olyan harmadik országbeli vállalkozások fióktelepeit, amelyek 
nem élvezik az útlevél előnyeit. A megoldásoknak nem szabad követelményt meghatározniuk a 
fióktelep tőkéje tekintetében.

Módosítás 919
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azon harmadik országbeli 
vállalkozásoknak, amelyek fióktelepen 
keresztül befektetési szolgáltatásokat 
kívánnak nyújtani vagy befektetési 
tevékenységet kívánnak folytatni 
kiegészítő tevékenységekkel együtt, a 
tagállam területén erre az adott tagállam 
illetékes hatóságaitól előzetesen engedélyt 
kell kapniuk, a következő rendelkezések 
szerint:

(1) Azon harmadik országbeli befektetési
vállalkozásoknak vagy
piacműködtetőknek, amelyek fióktelepen 
keresztül befektetési szolgáltatásokat 
kívánnak nyújtani, befektetési 
tevékenységet kívánnak folytatni 
kiegészítő tevékenységekkel együtt, vagy 
kereskedési helyszíni szolgáltatásokat 
kívánnak nyújtani a tagállam területén erre 
az adott tagállam illetékes hatóságaitól 
előzetesen engedélyt kell kapniuk, a 
következő rendelkezések szerint:

Or. en
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Módosítás 920
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azon harmadik országbeli 
vállalkozásoknak, amelyek fióktelepen 
keresztül befektetési szolgáltatásokat 
kívánnak nyújtani vagy befektetési 
tevékenységet kívánnak folytatni 
kiegészítő tevékenységekkel együtt, a 
tagállam területén erre az adott tagállam 
illetékes hatóságaitól előzetesen engedélyt 
kell kapniuk, a következő rendelkezések 
szerint:

(1) Azon harmadik országbeli 
vállalkozásoknak, amelyek fióktelepen 
keresztül lakossági ügyfelek számára
befektetési szolgáltatásokat kívánnak 
nyújtani vagy befektetési tevékenységet 
kívánnak folytatni kiegészítő 
tevékenységekkel együtt, a tagállam 
területén erre az adott tagállam illetékes 
hatóságaitól előzetesen engedélyt kell 
kapniuk, a következő rendelkezések 
szerint:

Or. en

Módosítás 921
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azon harmadik országbeli 
vállalkozásoknak, amelyek fióktelepen 
keresztül befektetési szolgáltatásokat 
kívánnak nyújtani vagy befektetési 
tevékenységet kívánnak folytatni 
kiegészítő tevékenységekkel együtt, a 
tagállam területén erre az adott tagállam 
illetékes hatóságaitól előzetesen engedélyt 
kell kapniuk, a következő rendelkezések 
szerint:

(1) Azon harmadik országbeli 
vállalkozásoknak, amelyek fióktelepen 
keresztül szakmai ügyfelek számára
befektetési szolgáltatásokat kívánnak 
nyújtani vagy befektetési tevékenységet 
kívánnak folytatni kiegészítő 
tevékenységekkel együtt, a tagállam 
területén erre az EÉPH-tól előzetesen 
engedélyt kell kapniuk, a következő 
rendelkezések szerint:

Or. en
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Módosítás 922
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Bizottság a (3) bekezdéssel 
összhangban határozatot fogad el;

a) a Bizottság a (3) bekezdéssel 
összhangban határozatot fogad el, amely 
elismeri, hogy a harmadik ország 
prudenciális kerete egyenértékű;

Or. en

Indokolás

A szöveg megállapítja azokat a feltételeket, amelyek mellett a harmadik országbeli vállalkozás 
olyan fióktelepet hozhat létre az egyik tagállamban, amely élvezi a más tagállamokban való 
vállalkozást lehetővé tevő útlevelet. Ez azonban nem akadályozhatja meg a tagállamokat, 
hogy továbbra is engedélyezzék olyan harmadik országbeli vállalkozások fióktelepeit, amelyek 
nem élvezik az útlevél előnyeit. A megoldásoknak nem szabad követelményt meghatározniuk a 
fióktelep tőkéje tekintetében.

Módosítás 923
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Bizottság a (3) bekezdéssel 
összhangban határozatot fogad el;

a) ez az előírás csak akkor alkalmazandó, 
ha a Bizottság a (3) bekezdéssel 
összhangban negatív egyenértékűségi
határozatot fogad el;

Or. en

Módosítás 924
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azoknak a szolgáltatásoknak a végzése, 
amelyekre a harmadik országbeli 
vállalkozás engedélyt kér, engedélyköteles 
és felügyelet alá tartozik abban a harmadik 
országban, ahol a vállalkozás székhelye 
van,, és a kérelmező vállalkozás 
megfelelően engedélyezett. Azt a harmadik 
országot, ahol a harmadik országbeli 
vállalkozás székhelye van, a pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása elleni 
pénzügyi akciócsoport nem minősítette 
nem együttműködő országnak és 
területnek;

b) azoknak a szolgáltatásoknak a végzése, 
amelyekre a harmadik országbeli 
vállalkozás engedélyt kér, engedélyköteles 
és felügyelet alá tartozik abban a harmadik 
országban, ahol a vállalkozás központi 
irodája létesült, és a harmadik országbeli
vállalkozás ebben az országban
megfelelően engedélyezett. Azt a harmadik 
országot, ahol a harmadik országbeli 
vállalkozás központi irodája létesült, a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
elleni pénzügyi akciócsoport nem 
minősítette nem együttműködő országnak 
és területnek;

Or. en

Indokolás

A szöveg megállapítja azokat a feltételeket, amelyek mellett a harmadik országbeli vállalkozás 
olyan fióktelepet hozhat létre az egyik tagállamban, amely élvezi a más tagállamokban való 
vállalkozást lehetővé tevő útlevelet. Ez azonban nem akadályozhatja meg a tagállamokat, 
hogy továbbra is engedélyezzék olyan harmadik országbeli vállalkozások fióktelepeit, amelyek 
nem élvezik az útlevél előnyeit. A megoldásoknak nem szabad követelményt meghatározniuk a 
fióktelep tőkéje tekintetében.

Módosítás 925
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) vannak együttműködési 
megállapodások, amelyek tartalmaznak 
rendelkezéseket az információcsere 
szabályaira, a piac integritásának 
megőrzése és a befektetők érdekeinek 
védelme érdekében, az érintett tagállam

c) vannak együttműködési 
megállapodások, amelyek tartalmaznak 
rendelkezéseket az információcsere 
szabályaira, a piac integritásának 
megőrzése és a befektetők érdekeinek 
védelme érdekében, annak a tagállamnak
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illetékes hatóságai és annak a harmadik 
országnak az illetékes felügyeleti hatóságai 
között, ahol a vállalkozás székhelye van;

az illetékes hatóságai, amelyben a 
fióktelep létesült, és annak a harmadik 
országnak az illetékes felügyeleti hatóságai 
között, ahol a harmadik országbeli
vállalkozás központi irodája létesült;

Or. en

Indokolás

A szöveg megállapítja azokat a feltételeket, amelyek mellett a harmadik országbeli vállalkozás 
olyan fióktelepet hozhat létre az egyik tagállamban, amely élvezi a más tagállamokban való 
vállalkozást lehetővé tevő útlevelet. Ez azonban nem akadályozhatja meg a tagállamokat, 
hogy továbbra is engedélyezzék olyan harmadik országbeli vállalkozások fióktelepeit, amelyek 
nem élvezik az útlevél előnyeit. A megoldásoknak nem szabad követelményt meghatározniuk a 
fióktelep tőkéje tekintetében.

Módosítás 926
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) elegendő indulótőke áll a fióktelep 
szabad rendelkezésére;

törölve

Or. en

Indokolás

A szöveg megállapítja azokat a feltételeket, amelyek mellett a harmadik országbeli vállalkozás 
olyan fióktelepet hozhat létre az egyik tagállamban, amely élvezi a más tagállamokban való 
vállalkozást lehetővé tevő útlevelet. Ez azonban nem akadályozhatja meg a tagállamokat, 
hogy továbbra is engedélyezzék olyan harmadik országbeli vállalkozások fióktelepeit, amelyek 
nem élvezik az útlevél előnyeit. A megoldásoknak nem szabad követelményt meghatározniuk a 
fióktelep tőkéje tekintetében.

Módosítás 927
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az a harmadik ország, ahol a harmadik 
országbeli vállalkozás székhelye van, 
megállapodást írt alá azzal a tagállammal, 
ahol a fióktelep létesülne, amely 
megállapodás teljes mértékben megfelel az 
OECD jövedelem- és tőkeadózási 
modellegyezményének 26. cikkében 
rögzített standardoknak, és tényleges 
információcserét biztosít adózási 
ügyekben, ideértve a multilaterális 
adóegyezményeket, ha van ilyen;

f) az a harmadik ország, ahol a harmadik 
országbeli vállalkozás központi irodája 
létesült, megállapodást írt alá azzal a 
tagállammal, ahol a fióktelep létesült, 
amely megállapodás teljes mértékben 
megfelel az OECD jövedelem- és 
tőkeadózási modellegyezményének 26. 
cikkében rögzített standardoknak, és 
tényleges információcserét biztosít adózási 
ügyekben, ideértve a multilaterális 
adóegyezményeket, ha van ilyen;

Or. en

Indokolás

A szöveg megállapítja azokat a feltételeket, amelyek mellett a harmadik országbeli vállalkozás 
olyan fióktelepet hozhat létre az egyik tagállamban, amely élvezi a más tagállamokban való 
vállalkozást lehetővé tevő útlevelet. Ez azonban nem akadályozhatja meg a tagállamokat, 
hogy továbbra is engedélyezzék olyan harmadik országbeli vállalkozások fióktelepeit, amelyek 
nem élvezik az útlevél előnyeit. A megoldásoknak nem szabad követelményt meghatározniuk a 
fióktelep tőkéje tekintetében.

Módosítás 928
Robert Goebbels, Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g)a vállalkozás felvételét kérte az 1997. 
március 3-i, befektetőkártalanítási 
rendszerekről szóló 97/9/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján 
engedélyezett vagy elismert 
befektetőkártalanítási rendszerbe.

g) a vállalkozás az engedélyezés 
időpontjában az 1997. március 3-i, 
befektetőkártalanítási rendszerekről szóló 
97/9/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv alapján engedélyezett vagy 
elismert befektetőkártalanítási rendszerhez 
tartozik.

Or. en
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Indokolás

To provide effective protection of retail clients, membership and not a mere request should be 
the precondition to authorisation, according to the provision concerning investment firms 
established in the Union (see Article 14 of the proposed MiFID and Article 2(1) of Directive 
97/9/EC referred to therein). Moreover, the ECB underlines the need to ensure the 
consistency of this regime under the proposed MiFID with Article 11 of Directive 97/9/EC 
which provides Member States with the discretion to evaluate the equivalence between Union 
cover and the cover provided in the third country where the branch has its head office. (ECB 
suggestion)

Módosítás 929
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a vállalkozás felvételét kérte az 1997. 
március 3-i, befektetőkártalanítási 
rendszerekről szóló 97/9/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján 
engedélyezett vagy elismert 
befektetőkártalanítási rendszerbe.

g) a vállalkozás felvételét kérte az 1997. 
március 3-i, befektetőkártalanítási 
rendszerekről szóló 97/9/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján 
engedélyezett vagy elismert, a fióktelep 
helye szerinti tagállambeli
befektetőkártalanítási rendszerbe, kivéve 
ha a vállalkozás nem nyújt befektetési 
szolgáltatásokat olyan befektetőknek, 
akikre az ilyen rendszerek fedezetet 
biztosítanak.

Or. en

Indokolás

A szöveg megállapítja azokat a feltételeket, amelyek mellett a harmadik országbeli vállalkozás 
olyan fióktelepet hozhat létre az egyik tagállamban, amely élvezi a más tagállamokban való 
vállalkozást lehetővé tevő útlevelet. Ez azonban nem akadályozhatja meg a tagállamokat, 
hogy továbbra is engedélyezzék olyan harmadik országbeli vállalkozások fióktelepeit, amelyek 
nem élvezik az útlevél előnyeit. A megoldásoknak nem szabad követelményt meghatározniuk a 
fióktelep tőkéje tekintetében.

Módosítás 930
Olle Schmidt
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az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják, hogy egy 
harmadik országbeli vállalkozásnak, amely 
szolgáltatásokat vagy tevékenységeket 
kíván végezni, kiegészítő 
tevékenységekkel együtt, lakossági 
ügyfelek számára azoknak a tagállamoknak 
a területén, fióktelepet kell létesítenie az 
Unió területén.

(2) A 46a. és a 46b. cikk sérelme nélkül, a 
tagállamok előírják, hogy egy harmadik 
országbeli vállalkozásnak, amely 
szolgáltatásokat vagy tevékenységeket 
kíván végezni, kiegészítő 
tevékenységekkel együtt, lakossági 
ügyfelek számára azoknak a tagállamoknak 
a területén, fióktelepet kell létesítenie az 
Unió területén, kivéve ha e szolgáltatások
nyújtása annak a személynek a 
kizárólagos kezdeményezésére történik, 
akinek a szolgáltatást nyújtják, vagy 
egyébként az Unión kívül történik.

Or. en

Indokolás

A lakossági ügyfelek számára szolgáltatást nyújtó harmadik országbeli vállalkozásokra 
vonatkozó korlátozás nem áll összhangban a tagállamoknak azzal a szabadságával, hogy 
továbbra is fenntarthatják jelenlegi rendszereiket az olyan harmadik országbeli vállalkozások
engedélyezése tekintetében, amelyek nem kívánnak útlevélhez hozzáférni. A (74)
preambulumbekezdéssel sem áll összhangban, mert láthatóan kizárná, hogy a lakossági 
befektetők saját kezdeményezésükre harmadik országbeli vállalkozásokhoz forduljanak (vagy 
például ha befektetési szolgáltatásokat kapnak, miközben az EU-n kívül utaznak).

Módosítás 931
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják, hogy egy 
harmadik országbeli vállalkozásnak, amely 
szolgáltatásokat vagy tevékenységeket 
kíván végezni, kiegészítő 
tevékenységekkel együtt, lakossági 

(2) A tagállamok előírják, hogy egy 
harmadik országbeli vállalkozásnak, amely 
szolgáltatásokat vagy tevékenységeket 
kíván végezni, kiegészítő 
tevékenységekkel együtt, lakossági és/vagy 
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ügyfelek számára azoknak a tagállamoknak 
a területén, fióktelepet kell létesítenie az 
Unió területén.

szakmai ügyfelek számára azoknak a 
tagállamoknak a területén, fióktelepet kell 
létesítenie az Unió területén.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak az a hallgatólagos szándéka, hogy a lakossági és a szakmai ügyfelekre 
egyaránt ugyanazokat a fióktelepre és engedélyezésre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazza. 
A jogi kiskapuk elkerülése érdekében viszont ezt a szándékot kifejezetté kell tenni a szövegben.

Módosítás 932
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják, hogy egy 
harmadik országbeli vállalkozásnak, amely 
szolgáltatásokat vagy tevékenységeket 
kíván végezni, kiegészítő 
tevékenységekkel együtt, lakossági 
ügyfelek számára azoknak a tagállamoknak 
a területén, fióktelepet kell létesítenie az 
Unió területén.

(2) A tagállamok előírják, hogy egy 
harmadik országbeli vállalkozásnak, amely 
szolgáltatásokat vagy tevékenységeket 
kíván végezni, kiegészítő 
tevékenységekkel együtt, lakossági 
ügyfelek számára azoknak a tagállamoknak 
a területén, leányvállalatot kell létesítenie 
az Unió területén.

Or. en

Módosítás 933
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 95. cikkben említett eljárásnak 
megfelelően a Bizottság akkor fogadhat el 
harmadik országgal kapcsolatos 

A 95. cikkben említett eljárásnak 
megfelelően a Bizottság akkor fogadhat el 
harmadik országgal kapcsolatos 
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határozatot, ha a harmadik ország jogi és 
felügyeleti megoldásai gondoskodnak 
arról, hogy az abban a harmadik országban 
engedélyezett vállalkozások megfeleljenek 
az ezen irányelvből, az …/…/EU [MiFIR] 
rendeletből és a 2006/49/EK irányelvből 
[tőkemegfelelési irányelvből], valamint 
azok végrehajtási intézkedéseiből adódó 
jogi érvénnyel kötelező előírásoknak, és ha 
a harmadik ország biztosítja az ezen 
irányelvnek megfelelően engedélyezett 
befektetési vállalkozások tekintetében a 
prudenciális keret egyenértékűként történő 
kölcsönös elismerését.

határozatot, ha a harmadik ország jogi és 
felügyeleti megoldásai gondoskodnak 
arról, hogy az abban a harmadik országban 
engedélyezett vállalkozások a prudenciális 
ügyek tekintetében megfeleljenek az ezen 
irányelvből, az …/…/EU [MiFIR] 
rendeletből és a 2006/49/EK irányelvből 
[tőkemegfelelési irányelvből], valamint 
azok végrehajtási intézkedéseiből adódó 
jogi érvénnyel kötelező előírásoknak, és ha 
a harmadik ország biztosítja az ezen 
irányelvnek megfelelően engedélyezett 
befektetési vállalkozások tekintetében a 
prudenciális keret egyenértékűként történő 
tényleges elismerését.

Or. en

Indokolás

A prudenciális keretrendszer „egyenértékű kölcsönös elismerésére”vonatkozó követelményt 
potenciálisan az uniós vállalkozások ellen is fel lehet használni. A megfogalmazást hozzá kell 
igazítani az EMIR rendelethez. Az EMIR megfelelő rendelkezéseiben nincs kifejezett utalás a 
kölcsönösségre: lásd a 23. cikk (3) bekezdését („ténylegesen … egyenértékű elismerés”), a 3. 
cikk (2) bekezdését és a 23. cikk (2) bekezdését.

Módosítás 934
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 95. cikkben említett eljárásnak 
megfelelően a Bizottság akkor fogadhat el 
harmadik országgal kapcsolatos 
határozatot, ha a harmadik ország jogi és 
felügyeleti megoldásai gondoskodnak 
arról, hogy az abban a harmadik országban 
engedélyezett vállalkozások megfeleljenek 
az ezen irányelvből, az …/…/EU [MiFIR] 
rendeletből és a 2006/49/EK irányelvből 
[tőkemegfelelési irányelvből], valamint 
azok végrehajtási intézkedéseiből adódó 
jogi érvénnyel kötelező előírásoknak, és ha 

A 95. cikkben említett eljárásnak 
megfelelően a Bizottság akkor fogad el 
harmadik országgal kapcsolatos 
határozatot, ha a harmadik ország jogi és 
felügyeleti megoldásai gondoskodnak 
arról, hogy az abban a harmadik országban 
engedélyezett vállalkozások megfeleljenek 
az ezen irányelvből, az …/…/EU [MiFIR] 
rendeletből és a 2006/49/EK irányelvből 
[tőkemegfelelési irányelvből], valamint 
azok végrehajtási intézkedéseiből adódó 
jogi érvénnyel kötelező előírásoknak, és ha 
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a harmadik ország biztosítja az ezen 
irányelvnek megfelelően engedélyezett 
befektetési vállalkozások tekintetében a 
prudenciális keret egyenértékűként történő 
kölcsönös elismerését.

a harmadik ország biztosítja az ezen 
irányelvnek megfelelően engedélyezett 
befektetési vállalkozások tekintetében a 
prudenciális keret egyenértékűként történő 
kölcsönös elismerését.

Or. en

Módosítás 935
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 95. cikkben említett eljárásnak 
megfelelően a Bizottság akkor fogadhat el 
harmadik országgal kapcsolatos 
határozatot, ha a harmadik ország jogi és 
felügyeleti megoldásai gondoskodnak 
arról, hogy az abban a harmadik országban 
engedélyezett vállalkozások megfeleljenek 
az ezen irányelvből, az …/…/EU [MiFIR] 
rendeletből és a 2006/49/EK irányelvből 
[tőkemegfelelési irányelvből], valamint 
azok végrehajtási intézkedéseiből adódó 
jogi érvénnyel kötelező előírásoknak, és ha 
a harmadik ország biztosítja az ezen 
irányelvnek megfelelően engedélyezett 
befektetési vállalkozások tekintetében a 
prudenciális keret egyenértékűként 
történő kölcsönös elismerését.

A 95. cikkben említett eljárásnak 
megfelelően a Bizottság akkor fogadhat el 
harmadik országgal kapcsolatos 
határozatot, ha a harmadik ország jogi és 
felügyeleti megoldásai gondoskodnak 
arról, hogy az abban a harmadik országban 
engedélyezett vállalkozások megfeleljenek 
az ezen irányelvből, az …/…/EU [MiFIR] 
rendeletből és a 2006/49/EK irányelvből 
[tőkemegfelelési irányelvből], valamint 
azok végrehajtási intézkedéseiből adódó 
jogi érvénnyel kötelező előírásoknak.

Or. en

Indokolás

A kölcsönösség nem indokolt, és ellentétes a WTO rendelkezéseivel. Egy olyan időszakban, 
amikor szükségünk van a külső befektetésekre az EU-ban, nem logikus kereskedelmi 
akadályokat bevezetni.

Módosítás 936
Wolf Klinz
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Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 95. cikkben említett eljárásnak 
megfelelően a Bizottság akkor fogadhat el
harmadik országgal kapcsolatos 
határozatot, ha a harmadik ország jogi és 
felügyeleti megoldásai gondoskodnak 
arról, hogy az abban a harmadik országban 
engedélyezett vállalkozások megfeleljenek 
az ezen irányelvből, az …/…/EU [MiFIR] 
rendeletből és a 2006/49/EK irányelvből 
[tőkemegfelelési irányelvből], valamint 
azok végrehajtási intézkedéseiből adódó 
jogi érvénnyel kötelező előírásoknak, és ha 
a harmadik ország biztosítja az ezen 
irányelvnek megfelelően engedélyezett 
befektetési vállalkozások tekintetében a 
prudenciális keret egyenértékűként történő 
kölcsönös elismerését.

A 95. cikkben említett eljárásnak 
megfelelően a Bizottság 2014. december 
31-ig harmadik országgal kapcsolatos 
határozatot fogad el, ha a harmadik ország 
jogi és felügyeleti megoldásai 
gondoskodnak arról, hogy az abban a 
harmadik országban engedélyezett 
vállalkozások megfeleljenek az ezen 
irányelvből, az …/…/EU [MiFIR] 
rendeletből és a 2006/49/EK irányelvből 
[tőkemegfelelési irányelvből], valamint 
azok végrehajtási intézkedéseiből adódó 
jogi érvénnyel kötelező előírásoknak, és ha 
a harmadik ország biztosítja az ezen 
irányelvnek megfelelően engedélyezett 
befektetési vállalkozások tekintetében a 
prudenciális keret egyenértékűként történő 
kölcsönös elismerését.

Or. en

Módosítás 937
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 95. cikkben említett eljárásnak 
megfelelően a Bizottság akkor fogadhat el 
harmadik országgal kapcsolatos 
határozatot, ha a harmadik ország jogi és 
felügyeleti megoldásai gondoskodnak 
arról, hogy az abban a harmadik országban 
engedélyezett vállalkozások megfeleljenek 
az ezen irányelvből, az …/…/EU [MiFIR] 
rendeletből és a 2006/49/EK irányelvből 
[tőkemegfelelési irányelvből], valamint 
azok végrehajtási intézkedéseiből adódó 

A 95. cikkben említett eljárásnak 
megfelelően a Bizottság akkor fogadhat el 
harmadik országgal kapcsolatos 
határozatot, ha a harmadik ország jogi és 
felügyeleti megoldásai gondoskodnak 
arról, hogy az abban a harmadik országban 
engedélyezett vállalkozások megfeleljenek 
az ezen irányelvből, az …/…/EU [MiFIR] 
rendeletből és a 2006/49/EK irányelvből 
[tőkemegfelelési irányelvből], valamint 
azok végrehajtási intézkedéseiből adódó 
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jogi érvénnyel kötelező előírásoknak, és ha 
a harmadik ország biztosítja az ezen 
irányelvnek megfelelően engedélyezett 
befektetési vállalkozások tekintetében a 
prudenciális keret egyenértékűként 
történő kölcsönös elismerését.

jogi érvénnyel kötelező előírásoknak.

Or. en

Módosítás 938
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A harmadik ország prudenciális kerete
egyenértékűnek tekinthető, ha a keret 
megfelel az alábbi összes feltételnek:

A harmadik ország prudenciális keretét
egyenértékűnek kell tekinteni, ha a keret 
megfelel az alábbi összes feltételnek:

Or. en

Módosítás 939
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A harmadik ország prudenciális kerete 
egyenértékűnek tekinthető, ha a keret 
megfelel az alábbi összes feltételnek:

A harmadik ország prudenciális kerete 
egyenértékű hatásúnak tekinthető, ha a 
keret megfelel az alábbi összes feltételnek:

Or. en

Indokolás

Összhang az EMIR szövegével.
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Módosítás 940
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A harmadik ország prudenciális kerete 
egyenértékűnek tekinthető, ha a keret 
megfelel az alábbi összes feltételnek:

A harmadik ország prudenciális kerete 
egyenértékű hatásúnak tekinthető, ha a 
keret megfelel az alábbi összes feltételnek:

Or. en

Módosítás 941
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a harmadik ország kölcsönös 
hozzáférési feltételeket alkalmaz az uniós 
székhelyű befektetési vállalkozások
tekintetében, és az adott harmadik 
országban kölcsönös elismerési rendszert 
hajtanak végre.

Or. en

Módosítás 942
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság e bekezdés szerinti határozata 
korlátozódhat a vállalkozások valamely 
kategóriájára vagy bizonyos kategóriáira. 
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Ebben az esetben a harmadik országbeli 
vállalkozás az (1) bekezdés alkalmazása 
céljából akkor engedélyezhető, ha a 
Bizottság határozata által lefedett 
valamely kategóriába tartozik.

Or. en

Indokolás

A kölcsönösség előírása aláássa a javasolt rendszer hatékonyságát. Előfordulhat, hogy a 
prudenciális keret csak néhány, de nem az összes vállalkozás tekintetében egyenértékű 
(például azért, mert bizonyos befektetési szolgáltatások a harmadik országban nem 
engedélyezhetők).

Módosítás 943
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A harmadik ország akkor tekinthető 
úgy, hogy megadta az egyenértékű és 
kölcsönös elismerést, ha az alábbi 
feltételek mindegyike teljesül:
a) az elismerés a teljes uniós keretre 
vonatkozik, és a hozzáférést egyenlő 
alapon valamennyi uniós tagállam
számára biztosítja;
b) a vállalkozások jogai és kötelezettségei 
hasonlóak az EU-ban és a harmadik 
országban.

Or. en

Indokolás

Az egyenértékű és kölcsönös elismerés azt jelenti, hogy valamennyi uniós befektetési 
vállalkozás és piacműködtető ugyanazokra a feltételekre figyelemmel férhet hozzá a harmadik 
ország piacaihoz, mint amelyek az uniós piacokhoz hozzáférő harmadik országbeli 
vállalkozásokra vonatkoznak.
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Módosítás 944
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett harmadik 
országbeli vállalkozás annak a tagállamnak 
az illetékes hatóságához nyújtja be 
kérelmét, ahol fióktelepet kíván létrehozni 
azt követően, hogy a Bizottság határozatot 
fogadott el arról, hogy az adott harmadik 
ország, amelyben a harmadik országbeli 
vállalkozás működését engedélyezték, a (3) 
bekezdésben leírt követelményekkel 
egyenértékű jogi és felügyeleti kerettel 
rendelkezik.

(4) Az (1) bekezdésben említett harmadik 
országbeli vállalkozás annak a tagállamnak 
az illetékes hatóságához nyújtja be 
kérelmét, ahol fióktelepet hozott létre vagy
kíván létrehozni azt követően, hogy a 
Bizottság határozatot fogadott el arról, 
hogy az adott harmadik ország, amelyben a 
harmadik országbeli vállalkozás működését 
engedélyezték, a prudenciális ügyek 
tekintetében a (3) bekezdésben leírt 
követelményekkel egyenértékű jogi és 
felügyeleti kerettel rendelkezik.

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy azok a harmadik országbeli vállalkozások, amelyek valamelyik 
tagállamban már létrehoztak fióktelepet, az (1) bekezdés alapján engedélyt kérhessenek annak 
érdekében, hogy hozzáférést szerezzenek az útlevélhez, ha eleget tudnak tenni az útlevélhez 
kapcsolódó feltételeknek.


