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Módosítás 368
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a „Mire szolgál a befektetés?” című 
szakaszban tájékoztatást az ajánlott 
minimális tartási időről és a termék 
várható likviditási profiljáról, ideértve a 
befektetés lejárat előtti megszüntetésének 
lehetőségével és feltételeivel kapcsolatos 
információkat, figyelembe véve a 
befektetési termék kockázat/hozam-
profilját és a termék által megcélzott piaci 
fejleményt;

törölve

Or. en

Módosítás 369
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a „Mire szolgál a befektetés?” című 
szakaszban tájékoztatást az ajánlott 
minimális tartási időről és a termék
várható likviditási profiljáról, ideértve a 
befektetés lejárat előtti megszüntetésének 
lehetőségével és feltételeivel kapcsolatos 
információkat, figyelembe véve a 
befektetési termék kockázat/hozam-
profilját és a termék által megcélzott piaci 
fejleményt;

d) a „Milyen feltételek mellett 
szüntethetem meg a befektetést a lejárat 
előtt?” című szakaszban tájékoztatást az 
ajánlott vagy kötelező minimális tartási 
időről, amennyiben az ajánlati 
dokumentumokban szerepel a befektetési 
termék minimális ajánlott tartási ideje, a 
befektetés lejárat előtti megszüntetésének 
lehetőségével;

Or. en
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Módosítás 370
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a „Mire szolgál a befektetés?” című 
szakaszban tájékoztatást az ajánlott
minimális tartási időről és a termék várható 
likviditási profiljáról, ideértve a befektetés 
lejárat előtti megszüntetésének 
lehetőségével és feltételeivel kapcsolatos 
információkat, figyelembe véve a 
befektetési termék kockázat/hozam-
profilját és a termék által megcélzott piaci 
fejleményt;

d) a „Célok és befektetési szabályzat”
című szakaszban tájékoztatást az ajánlott 
minimális tartási időről és a termék várható 
likviditási profiljáról, ideértve a befektetés 
lejárat előtti megszüntetésének 
lehetőségével és feltételeivel kapcsolatos 
információkat, figyelembe véve a 
befektetési termék kockázat/hozam-
profilját és a termék által megcélzott piaci 
fejleményt;

Or. en

Módosítás 371
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a „Mire szolgál a befektetés?” című 
szakaszban tájékoztatást az ajánlott 
minimális tartási időről és a termék várható 
likviditási profiljáról, ideértve a befektetés 
lejárat előtti megszüntetésének 
lehetőségével és feltételeivel kapcsolatos 
információkat, figyelembe véve a 
befektetési termék kockázat/hozam-
profilját és a termék által megcélzott piaci 
fejleményt;

d) az „Ajánlott tartási idő és a befektetés 
értékesítése” című szakaszban tájékoztatást 
az ajánlott minimális tartási időről és a 
termék várható likviditási profiljáról, 
ideértve a befektetés lejárat előtti 
megszüntetésének lehetőségével és 
feltételeivel kapcsolatos információkat, 
figyelembe véve a befektetési termék 
kockázat/hozam-profilját és a termék által 
megcélzott piaci fejleményt;

Or. en

Módosítás 372
Syed Kamall
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a „Mire szolgál a befektetés?” című 
szakaszban tájékoztatást az ajánlott 
minimális tartási időről és a termék várható 
likviditási profiljáról, ideértve a befektetés 
lejárat előtti megszüntetésének 
lehetőségével és feltételeivel kapcsolatos 
információkat, figyelembe véve a 
befektetési termék kockázat/hozam-
profilját és a termék által megcélzott piaci 
fejleményt;

d) a „Mire szolgál a befektetés?” című 
szakaszban tájékoztatást az ajánlott 
minimális tartási időről és a termék várható 
likviditási profiljáról, ideértve a befektetés 
lejárat előtti megszüntetésének 
lehetőségével és feltételeivel kapcsolatos 
információkat, figyelembe véve a 
lakossági befektetési csomagtermék
kockázat/hozam-profilját és a termék által 
megcélzott piaci fejleményt;

Or. en

Módosítás 373
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a „Milyen kockázatok vannak, és mit 
nyerhetek?” című szakaszban 
tájékoztatást a befektetési termék 
kockázat/hozam-profiljáról, ideértve e 
profil összefoglaló indikátorát és azon 
esetleges egyedi kockázatokkal 
kapcsolatos figyelmeztetéseket, amelyeket 
az összefoglaló indikátor nem feltétlenül 
tükröz teljes mértékben;

törölve

Or. en

Módosítás 374
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a „Milyen kockázatok vannak, és mit 
nyerhetek?” című szakaszban 
tájékoztatást a befektetési termék 
kockázat/hozam-profiljáról, ideértve e 
profil összefoglaló indikátorát és azon 
esetleges egyedi kockázatokkal 
kapcsolatos figyelmeztetéseket, amelyeket 
az összefoglaló indikátor nem feltétlenül 
tükröz teljes mértékben;

törölve

Or. en

Módosítás 375
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a „Milyen kockázatok vannak, és mit 
nyerhetek?” című szakaszban tájékoztatást 
a befektetési termék kockázat/hozam-
profiljáról, ideértve e profil összefoglaló 
indikátorát és azon esetleges egyedi 
kockázatokkal kapcsolatos 
figyelmeztetéseket, amelyeket az 
összefoglaló indikátor nem feltétlenül 
tükröz teljes mértékben;

e) a „Kockázat/hozam-profil” című 
szakaszban

i. tájékoztatást a befektetési termék 
kockázat/hozam-profiljáról, ideértve e 
profil összefoglaló indikátorát, amely a 
költségek hatását is tükrözi, és amelyet 
indikatív jövőbeni teljesítményre 
vonatkozó forgatókönyvekben adnak meg, 
a termék főbb kockázataira vonatkozó, 
egyszerű nyelvezettel íródott magyarázat 
kíséretében;
ii. a befektetési termék várható jövőbeni 
teljesítményének összehasonlítását egy 
kockázatmentes referenciatermék 
teljesítményével, a termékhez társuló 
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kockázatok figyelembevétele mellett;
iii. a termék környezeti kockázati profilja
iv. az esetleges garanciák vagy 
tőkevédelem bemutatását, és az ezeket 
nyújtó jogalanyok, illetve ezek korlátait;
v. a tájékoztatást arról, hogy a termék 
mögött áll-e bármilyen kártalanítási 
rendszer vagy garanciarendszer, illetve 
más befektetővédelmi intézkedés, úgymint 
egy letétkezelő;

Or. en

Módosítás 376
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a „Milyen kockázatok vannak, és mit 
nyerhetek?” című szakaszban tájékoztatást 
a befektetési termék kockázat/hozam-
profiljáról, ideértve e profil összefoglaló 
indikátorát és azon esetleges egyedi 
kockázatokkal kapcsolatos 
figyelmeztetéseket, amelyeket az 
összefoglaló indikátor nem feltétlenül 
tükröz teljes mértékben;

e) a „Kockázat/hozam-profil”című 
szakaszban tájékoztatást a befektetési 
termék kockázat/hozam-profiljáról, 
ideértve e profil összefoglaló indikátorát, 
annak fő korlátait, valamint a lakossági 
befektetési csomagtermék tekintetében 
lényeges relevanciával bíró és a 
kockázat/hozam-profil összefoglaló
indikátorában megfelelően meg nem 
ragadott kockázatok narratív bemutatását.

Or. en

Módosítás 377
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a „Milyen kockázatok vannak, és mit 
nyerhetek?” című szakaszban tájékoztatást 
a befektetési termék kockázat/hozam-
profiljáról, ideértve e profil összefoglaló 
indikátorát és azon esetleges egyedi 
kockázatokkal kapcsolatos 
figyelmeztetéseket, amelyeket az 
összefoglaló indikátor nem feltétlenül 
tükröz teljes mértékben;

e) a „Milyen kockázatok vannak, és mit 
kaphatok cserébe?” című szakaszban –
figyelemmel a befektetési termékek 
kockázat/hozam-profiljára és a megcélzott 
piac alakulására – tájékoztatást a 
befektetési termék kockázat/hozam-
profiljáról, ideértve e profil összefoglaló 
indikátorát és azon esetleges egyedi 
kockázatokkal kapcsolatos 
figyelmeztetéseket, amelyeket az 
összefoglaló indikátor nem feltétlenül 
tükröz teljes mértékben;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 8. cikk (2) bekezdése d) pontjának utolsó fordulatát illeszti be.

Módosítás 378
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a „Milyen kockázatok vannak, és mit 
nyerhetek?” című szakaszban tájékoztatást 
a befektetési termék kockázat/hozam-
profiljáról, ideértve e profil összefoglaló 
indikátorát és azon esetleges egyedi 
kockázatokkal kapcsolatos 
figyelmeztetéseket, amelyeket az 
összefoglaló indikátor nem feltétlenül 
tükröz teljes mértékben;

e) a „Milyen kockázatok vannak, és mit 
nyerhetek?” című szakaszban tájékoztatást 
a befektetési termék kockázat/hozam-
profiljáról, ideértve e profil összefoglaló 
indikátorát és azon esetleges egyedi 
kockázatokkal kapcsolatos 
figyelmeztetéseket, amelyeket az 
összefoglaló indikátor nem feltétlenül 
tükröz teljes mértékben, valamint a 
befektetési termék tekintetében lényeges 
relevanciával bíró kockázatok narratív 
bemutatása, a profil összefüggésekbe 
helyezése érdekében;

Or. en
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Módosítás 379
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a „Milyen kockázatok vannak, és mit 
nyerhetek?” című szakaszban tájékoztatást 
a befektetési termék kockázat/hozam-
profiljáról, ideértve e profil összefoglaló 
indikátorát és azon esetleges egyedi 
kockázatokkal kapcsolatos 
figyelmeztetéseket, amelyeket az 
összefoglaló indikátor nem feltétlenül 
tükröz teljes mértékben;

e) a „Milyen kockázatok vannak, és mit 
nyerhetek?” című szakaszban tájékoztatást 
a befektetési termék kockázat/hozam-
profiljáról, ideértve e profil összefoglaló 
indikátorát és azon esetleges egyedi 
kockázatokkal kapcsolatos 
figyelmeztetéseket, amelyeket az 
összefoglaló indikátor nem feltétlenül 
tükröz teljes mértékben; a kockázatokat 
érthetően és szemléletesen kell leírni;

Or. de

Módosítás 380
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a „Milyen kockázatok vannak, és mit 
nyerhetek?” című szakaszban tájékoztatást 
a befektetési termék kockázat/hozam-
profiljáról, ideértve e profil összefoglaló 
indikátorát és azon esetleges egyedi 
kockázatokkal kapcsolatos 
figyelmeztetéseket, amelyeket az 
összefoglaló indikátor nem feltétlenül 
tükröz teljes mértékben;

e) a „Kockázat/hozam-profil” című 
szakaszban tájékoztatást a befektetési 
termék kockázat/hozam-profiljáról, 
ideértve a vonatkozó kockázatok narratív 
ismertetését, az ajánlati 
dokumentumoknak megfelelően, ha 
ilyenek voltak;

Or. en
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Módosítás 381
Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a „Milyen kockázatok vannak, és mit 
nyerhetek?” című szakaszban tájékoztatást 
a befektetési termék kockázat/hozam-
profiljáról, ideértve e profil összefoglaló 
indikátorát és azon esetleges egyedi 
kockázatokkal kapcsolatos 
figyelmeztetéseket, amelyeket az
összefoglaló indikátor nem feltétlenül 
tükröz teljes mértékben;

e) a „Milyen kockázatok vannak, és mit 
nyerhetek?” című szakaszban annak 
megjelölését, hogy lehetséges-e 
tőkevesztés, tájékoztatást a befektetési 
termék kockázat/hozam-profiljáról, 
ideértve e profil összefoglaló indikátorát és 
azon esetleges egyedi kockázatokkal 
kapcsolatos figyelmeztetéseket, amelyeket 
az összefoglaló indikátor nem feltétlenül 
tükröz teljes mértékben;

Or. en

Módosítás 382
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a „Milyen kockázatok vannak, és mit 
nyerhetek?” című szakaszban tájékoztatást 
a befektetési termék kockázat/hozam-
profiljáról, ideértve e profil összefoglaló 
indikátorát és azon esetleges egyedi 
kockázatokkal kapcsolatos 
figyelmeztetéseket, amelyeket az 
összefoglaló indikátor nem feltétlenül
tükröz teljes mértékben;

e) a „Milyen kockázatok vannak, és mit 
nyerhetek?” című szakaszban tájékoztatást 
a befektetési termék kockázat/hozam-
profiljáról, ideértve e profil összefoglaló 
indikátorát és figyelmeztetést arra 
vonatkozóan, hogy a termék hozamát 
kedvezőtlenül érinthetik a felsorolt 
kockázatok, majd a következők 
ismertetése:

Or. en

Módosítás 383
Sylvie Goulard
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – e pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a terméket érintő partner-, működési és 
likviditási kockázatok;

Or. en

Módosítás 384
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – e pont – ii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a termék teljesítményének a tényleges 
stressz-forgatókönyvekre való 
érzékenysége;

Or. en

Módosítás 385
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – e pont – iii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a termék tőkeáttételes alkotóeleme, 
amennyiben ez az összetevő 
megsokszorozhatja a kockázatokat;

Or. en

Módosítás 386
Sylvie Goulard
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – e pont – iv pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. bármely más olyan konkrét kockázat, 
amely nem teljes mértékben jelenik meg 
az összefoglaló indikátorban;

Or. en

Módosítás 387
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) annak rövid bemutatása, hogy 
tőkevesztés lehetséges-e, beleértve:
i. az esetleges garanciák vagy tőkevédelem 
bemutatását, illetve ezek korlátait;

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a befektetők számára a kockázatokról teljes képet lehessen nyújtani, 
helyénvaló, hogy a védelmi mechanizmusokra és/vagy technikákra vonatkozó információk 
szerepeljenek a kockázat/hozam-profil 8. cikk (2) bekezdésének e) pontjában előírt általános 
ismertetésében.

Módosítás 388
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a „Biztosítási díjak” c. szakaszban a 
legkisebb belépési vagy befektetési 
követelmény, valamint a biztosítás 
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díjfizetés feltételei és rugalmassága 
(egyszeri vagy időszakos fizetés)

Or. en

Módosítás 389
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a „Milyen költségek merülnek fel?” 
című szakaszban tájékoztatást a 
befektetési termékbe történő befektetéshez 
kapcsolódó költségekről, azaz a 
befektetőnél felmerülő közvetlen és 
közvetett költségekről, kiegészítve ezen 
költségek összefoglaló indikátoraival;

törölve

Or. en

Módosítás 390
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a „Milyen költségek merülnek fel?” 
című szakaszban tájékoztatást a befektetési 
termékbe történő befektetéshez kapcsolódó 
költségekről, azaz a befektetőnél felmerülő 
közvetlen és közvetett költségekről, 
kiegészítve ezen költségek összefoglaló 
indikátoraival;

f) a „Milyen költségek merülnek fel?” 
című szakaszban:

tájékoztatást a befektetési termékbe történő 
befektetéshez kapcsolódó költségekről, 
azaz a befektetőnél felmerülő közvetlen és 
közvetett, belépési, folyamatos és kilépési
költségekről, kiegészítve ezen költségek 
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összefoglaló indikátoraival;

valamennyi éves díjról és más kifizetésről, 
amelyet a termékből egy meghatározott 
időszak alatt teljesítenek;
 strukturált befektetési termékek esetében 
a közvetett költségek részének kell lennie 
a termékbe beágyazott lejáratkori elméleti 
árrésnek;
a költségeket és a levonásokat olyan 
módon kell feltüntetni, hogy az a 
reprezentatív befektetési időszakok 
vonatkozásában bemutassa azok 
összesített és együttes hatását;
tájékoztatást kell adni arról, hogy miként 
érhető el az EÉPH független online 
alapkalkulátora;

Or. en

Indokolás

A lejáratkori elméleti árrés felvételének oka az, hogy a strukturált befektetési termékekbe 
leggyakrabban beágyazzák a termék kialakítási szakaszában beépített árrést. Mivel ezt az 
árrést a lakossági befektetők nem fizetik be előre, hanem annak finanszírozása a csökkentett 
hozamokból történik, a befektetők erről nem tudnak.

Módosítás 391
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a „Milyen költségek merülnek fel?”
című szakaszban tájékoztatást a befektetési 
termékbe történő befektetéshez kapcsolódó 
költségekről, azaz a befektetőnél felmerülő
közvetlen és közvetett költségekről, 
kiegészítve ezen költségek összefoglaló 
indikátoraival;

f) a „Költségek és díjak?”,című 
szakaszban tájékoztatást a befektetési 
termékbe történő befektetéshez kapcsolódó 
költségekről, azaz a befektetőnél felmerülő 
közvetlen és közvetett költségekről, 
kiegészítve ezen pénzbeni költségek 
összefoglaló indikátorával, és arra 
vonatkozó felhívással, hogy a lakossági 
befektetőnek a befektetési terméket 
értékesítő személytől további tájékoztatást 
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kell kérnie a költségekről, beleértve az 
értékesítő személy által felszámított, a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban fel nem tüntetett 
bármely további költséget, és arra 
vonatkozó nyilatkozatot, hogy a befektető 
lakóhelye szerinti tagállam 
adójogszabályai hatást gyakorolhatnak a 
befektetés hozamára;

Or. en

Módosítás 392
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a „Milyen költségek merülnek fel?” 
című szakaszban tájékoztatást a befektetési 
termékbe történő befektetéshez kapcsolódó 
költségekről, azaz a befektetőnél felmerülő 
közvetlen és közvetett költségekről, 
kiegészítve ezen költségek összefoglaló 
indikátoraival;

f) a „Milyen költségek merülnek fel?” 
című szakaszban tájékoztatást a befektetési 
termékbe történő befektetéshez kapcsolódó 
költségekről, azaz a befektetőnél felmerülő 
közvetlen és közvetett költségekről, 
kiegészítve ezen költségek összefoglaló 
indikátoraival, amelyek tartalmaznak 
minden éves díjat és a termékből egy 
meghatározott időszak alatt levont minden 
kifizetést. Ezen túlmenően a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
adott esetben felsorolja és megmagyarázza 
a befektetőnek konkrét körülmények 
között felszámított minden költséget, azok 
számítási alapját, és azt, hogy azokat 
mikor érvényesítik. A kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumnak utalnia kell a változó 
díjakra is (úgymint az ügyleti költségekre, 
tőzsdei adókra), amelyek a költségek 
kiszámításába nem vonhatóak be.

Or. en
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Indokolás

A befektető számára a befektetéssel kapcsolatos költségekről teljes körű áttekintést kell 
nyújtani. Magyarázatot kell adni a csak meghatározott körülmények között felmerülő 
költségekre. Továbbá a változó költségek függenek az értékesítés országától, a forgalmazótól 
és a végrehajtási helyszíntől, és emiatt azokat a termék előállítója nem tudja közzétenni. A 
kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumban egy figyelmeztetést kell felvenni 
arra vonatkozóan, hogy ezek a költségek többletként fognak felmerülni.

Módosítás 393
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a „Milyen költségek merülnek fel?” 
című szakaszban tájékoztatást a befektetési 
termékbe történő befektetéshez kapcsolódó 
költségekről, azaz a befektetőnél felmerülő 
közvetlen és közvetett költségekről, 
kiegészítve ezen költségek összefoglaló 
indikátoraival;

f) a „Milyen költségek merülnek fel?” 
című szakaszban tájékoztatást a befektetési 
termékbe történő befektetéshez kapcsolódó 
költségekről, azaz a befektetőnél felmerülő 
közvetlen és közvetett költségekről, 
kiegészítve ezen költségek összefoglaló 
indikátoraival, valamint egy arra 
vonatkozó utalást, hogy az adók 
csökkenthetik a befektetési termék 
hozamát;

Or. de

Módosítás 394
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a „Milyen költségek merülnek fel?” 
című szakaszban tájékoztatást a befektetési 
termékbe történő befektetéshez kapcsolódó 
költségekről, azaz a befektetőnél felmerülő 
közvetlen és közvetett költségekről, 
kiegészítve ezen költségek összefoglaló 

f) a „Milyen költségek merülnek fel?” 
című szakaszban tájékoztatást a befektetési 
termékbe történő befektetéshez kapcsolódó 
költségekről, azaz a befektetőnél felmerülő 
közvetlen és közvetett költségekről, 
kiegészítve ezen költségek összefoglaló 
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indikátoraival; indikátoraival, és arról, hogy ezek a 
költségek miként hatnak a hozamra;

Or. de

Módosítás 395
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a „Milyen költségek merülnek fel?” 
című szakaszban tájékoztatást a befektetési 
termékbe történő befektetéshez kapcsolódó 
költségekről, azaz a befektetőnél felmerülő 
közvetlen és közvetett költségekről, 
kiegészítve ezen költségek összefoglaló 
indikátoraival;

f) a „Milyen költségek merülnek fel?” 
című szakaszban a maximális költség 
rovat tájékoztatást a befektetési termékbe 
történő befektetéshez kapcsolódó összes 
költségről, azaz a befektetőnél felmerülő 
közvetlen és közvetett költségekről, 
kiegészítve ezen költségek összefoglaló 
indikátoraival; ha a befektetési termék 
lehetséges hozamára árréskorlát 
vonatkozik, ezt egyértelműen fel kell 
tüntetni. Ez a korlát csökkenti a befektető 
nettó hozamát, az előállítónak juttatva a 
korlát feletti összes nyereséget. Egy ilyen 
záradék közvetett költség, és a többi 
költséggel együtt közölni kell.

Or. en

Indokolás

A strukturált befektetési termékekbe leggyakrabban beágyazzák a termék kialakítási 
szakaszában beépített árrést. Mivel ezt az árrést a lakossági befektetők nem fizetik be előre, 
hanem annak finanszírozása a csökkentett hozamokból történik, a befektetők erről nem 
tudnak. Indikatív példaként ezt az árrést rendszerint a termék potenciális nyereségének 
csökkentésével finanszírozzák, azaz 30%-os részvényindex növekedést 20%-ra csökkentik. 
Ezeket az árréseket a többi költséggel együtt átlátható módon kell közzétenni a befektetési 
termékek jobb összehasonlíthatósága érdekében. A módosítás a Finance Watch és a BEUC 
hozzájárulásán alapul.
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Módosítás 396
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a „Milyen költségek merülnek fel?” 
című szakaszban tájékoztatást a befektetési
termékbe történő befektetéshez kapcsolódó 
költségekről, azaz a befektetőnél felmerülő 
közvetlen és közvetett költségekről, 
kiegészítve ezen költségek összefoglaló 
indikátoraival;

f) a „Milyen költségek merülnek fel?” 
című szakaszban tájékoztatást a lakossági 
befektetési csomagtermékbe történő 
befektetéshez kapcsolódó költségekről, 
azaz a befektetőnél felmerülő közvetlen és 
közvetett költségekről, kiegészítve ezen 
költségek összefoglaló indikátoraival, és az 
összehasonlíthatóság érdekében a 
pénzben és százalékosan kifejezett összes 
költségről, ismertetve ezzel az összes 
költség befektetésre gyakorolt hatását, 
valamint az összehasonlíthatóság 
érdekében az összegszerűen és 
százalékosan kifejezett teljes költséget, a 
teljes költség befektetésre gyakorolt 
hatásának bemutatása érdekében;

Or. en

Indokolás

Az ügyfelek gyakran nehéznek találják a költségek hatásának értékelését, ha a költségeket 
százalékosan adják meg. Az összes költség befektetésre gyakorolt hatását pénzben bemutató 
példa javítani fogja az összehasonlíthatóságot, az átláthatóságot és az ügyfelek tudatosságát. 
Mindennél fontosabb, hogy az összes költséget pénzben kell kifejezni, bemutatva ezzel az 
összes költség befektetésre gyakorolt hatását.

Módosítás 397
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a „Milyen költségek merülnek fel?” 
című szakaszban tájékoztatást a befektetési 
termékbe történő befektetéshez kapcsolódó 

f) a „Milyen költségek merülnek fel?” 
című szakaszban tájékoztatást a befektetési 
termékbe történő befektetéshez kapcsolódó 
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költségekről, azaz a befektetőnél felmerülő 
közvetlen és közvetett költségekről, 
kiegészítve ezen költségek összefoglaló 
indikátoraival;

költségekről, azaz a befektetőnél felmerülő 
összes közvetlen és közvetett költségről, 
kiegészítve ezen költségek összefoglaló 
indikátoraival, beleértve az ügyleti 
költségeket, a nettó eszközérték 
százalékában kifejezve; Fel kell tüntetni 
az összes fenti költség összefoglaló 
indikátorát;

Or. en

Indokolás

Az ügyleti költségek (a részvényekkel/eszközökkel folytatott kereskedés költsége) nem része az 
ÁÉKBV-k esetében alkalmazott kiemelt befektetői információknak, azon tény ellenére, hogy ez 
a befektetési alapokra jelentős költségterhet háríthat. Noha e költségek nem adhatóak 
egyszerűen a folyamatos díjakhoz, a nettó eszközérték százalékában kifejezhetőek. E költségek 
befoglalásával a lakossági befektetők teljesebb képet kapnak arról, hogy mennyit kell fizetniük 
azért, hogy pénzüket folyamatosan az alapban tartsák. Ez lehetővé teszi számukra az elérhető 
alapok jobb összehasonlítását.

Módosítás 398
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a „Milyen költségek merülnek fel?” 
című szakaszban tájékoztatást a befektetési 
termékbe történő befektetéshez kapcsolódó 
költségekről, azaz a befektetőnél felmerülő 
közvetlen és közvetett költségekről, 
kiegészítve ezen költségek összefoglaló 
indikátoraival;

f) a „Milyen költségek merülnek fel?” 
című szakaszban tájékoztatást a befektetési 
termékbe történő befektetéshez kapcsolódó 
költségekről, azaz a befektetőnél felmerülő 
közvetlen és közvetett költségekről, 
kiegészítve ezen költségek összefoglaló 
indikátoraival, az ajánlati 
dokumentumoknak megfelelően, ha 
ilyenek voltak;

Or. en

Módosítás 399
Sirpa Pietikäinen
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – f pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. strukturált befektetési termékek 
esetében a közvetett költségek részének 
kell lennie a termékbe beágyazott 
lejáratkori elméleti árrésnek;

Or. en

Indokolás

A strukturált befektetési termékekbe gyakran beágyazzák a termék kialakítási szakaszában 
beépített árrést. Mivel ezt az árrést a lakossági befektetők nem fizetik be előre, hanem annak 
finanszírozása a csökkentett hozamokból történik, a befektetők erről nem tudnak. Ezeket az 
árréseket a többi költséggel együtt átlátható módon kell közzétenni a befektetési termékek 
jobb összehasonlíthatósága érdekében.

Módosítás 400
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a „Mi történik halálom esetében?” 
című szakaszban tájékoztatás arról, hogy 
mi történik a termékben/alapban tartott 
pénzzel, és más haláleseti juttatással;

Or. en

Módosítás 401
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a „Hogyan teljesített a termék eddig?” törölve
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című szakaszban tájékoztatást a 
befektetési termék múltbeli 
teljesítményéről, ha ez a termék jellegének 
és múltjának hossza fényében 
relevánsnak tekinthető;

Or. en

Módosítás 402
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a „Hogyan teljesített a termék eddig?” 
című szakaszban tájékoztatást a befektetési
termék múltbeli teljesítményéről, ha ez a 
termék jellegének és múltjának hossza 
fényében relevánsnak tekinthető;

g) a „Mit nyerhetek?” című szakaszban
arra vonatkozó tájékoztatás, hogy milyen 
lesz a lakossági befektetési csomagtermék 
valószínű teljesítménye, teljesítmény-
forgatókönyvek vagy a jövőbeli lehetséges 
kimenetelre vonatkozó előrejelzések, 
annak megadásával, hogy a díjak ezt 
miként befolyásolják. A feltüntetett 
kimenetelek vagy forgatókönyvek legalább 
egyikének adott esetben negatív hozamot 
kell bemutatnia;

Or. en

Módosítás 403
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a „Hogyan teljesített a termék eddig?”
című szakaszban tájékoztatást a befektetési 
termék múltbeli teljesítményéről, ha ez a 
termék jellegének és múltjának hossza 
fényében relevánsnak tekinthető;

g) a „Múltbeli teljesítmény” című 
szakaszban tájékoztatást a befektetési 
termék múltbeli teljesítményéről, ha ez a 
termék jellegének és múltjának hossza 
fényében relevánsnak tekinthető, az arra 
vonatkozó világos figyelmeztetés mellett, 
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hogy a múltbeli teljesítmény nem 
garantálja a jövőbeni befektetési 
eredményeket;

Or. en

Módosítás 404
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a „Hogyan teljesített a termék eddig?”
című szakaszban tájékoztatást a befektetési 
termék múltbeli teljesítményéről, ha ez a 
termék jellegének és múltjának hossza 
fényében relevánsnak tekinthető;

g) a „Múltbeli teljesítmény” című 
szakaszban a befektetési termék múltbeli 
teljesítményének ismertetése, ha ez a 
befektetés jellegének és múltjának hossza 
fényében relevánsnak tekinthető, és ha 
igen, az arra vonatkozó megfelelő 
figyelmeztetéssel kiegészítve, hogy a 
múltbeli teljesítmény nem garantálja a 
jövőbeni befektetési eredményeket;

Or. en

Módosítás 405
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a „Hogyan teljesített a termék eddig?” 
című szakaszban tájékoztatást a befektetési 
termék múltbeli teljesítményéről, ha ez a 
termék jellegének és múltjának hossza 
fényében relevánsnak tekinthető;

a „Hogyan teljesített a termék eddig?” 
című szakaszban tájékoztatást a befektetési 
termék múltbeli teljesítményéről, ha ez a 
termék jellegének és múltjának hossza 
fényében relevánsnak tekinthető, az arra 
vonatkozó világos figyelmeztetés mellett, 
hogy a múltbeli teljesítmény nem 
garantálja a jövőbeni befektetési 
eredményeket, és azt, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
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más szakaszaiban említett kockázatok a 
befektetésre jelentős kedvezőtlen hatást 
gyakorolhatnak;

Or. en

Indokolás

A javasolt további információ-összetevők biztosítani fogják, hogy a kiemelt információk ne 
indítsák a befektetőket arra, hogy túlzottan a múltbeli teljesítménymintákra hagyatkozzanak, 
és hogy a befektetési termékhez kapcsolódó kockázatokat teljes körűen és tisztességesen 
bemutassa.

Módosítás 406
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a „Hogyan teljesített a termék eddig?” 
című szakaszban tájékoztatást a befektetési 
termék múltbeli teljesítményéről, ha ez a 
termék jellegének és múltjának hossza 
fényében relevánsnak tekinthető;

g) a „Hogyan teljesített a termék eddig?” 
című szakaszban tájékoztatást a befektetési 
termék teljesítményének, ha ez a termék 
jellegének és múltjának hossza fényében 
relevánsnak tekinthető; ennek a befektetési 
termék létezésén belül a lehető 
legnagyobb fokú átláthatóságon kell 
alapulnia; Az előállító egy ismertető éves 
jelentést fog kiadni, amelynek része a 
befektetési eszköz eredményeinek, a 
befektetéskezelési stratégiák és a 
befektetéskezelésben rejlő, vonatkozó 
kockázatok valós és tisztességes 
összefoglalója, a termék kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumában meghatározott limitek 
használatára kiterjedően. Amennyiben a 
befektetési stratégia egy 
referenciatermékre utal, a 
referenciatermék teljesítményét az éves 
jelentésben közzé fogják tenni;

Or. en
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Indokolás

E módosítás célja, hogy átláthatóságot biztosítson az e rendelet hatálya alá tartozó 
befektetési termékek teljesítményével kapcsolatban. Az adott termék és adott esetben a 
portfólió teljesítményét ezért össze kell hasonlítani egy hasonló kockázatot hordozó másik 
termékkel. Ezen túlmenően a hozamot befolyásoló összes díjat is fel kell tárni. E módosítás 
alapja Roman Inderst professzor (Frankfurti Pénzügyi Egyetem) hozzájárulása.

Módosítás 407
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a „Hogyan teljesített a termék eddig?” 
című szakaszban tájékoztatást a befektetési 
termék múltbeli teljesítményéről, ha ez a 
termék jellegének és múltjának hossza 
fényében relevánsnak tekinthető;

g) a „Hogyan teljesített a termék eddig?” 
című szakaszban tájékoztatást a lakossági 
befektetési csomagtermék, ha ez a termék 
jellegének és múltjának hossza fényében 
relevánsnak tekinthető;

Or. en

Módosítás 408
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a „Hogyan teljesített a termék eddig?” 
című szakaszban tájékoztatást a befektetési 
termék múltbeli teljesítményéről, ha ez a 
termék jellegének és múltjának hossza 
fényében relevánsnak tekinthető;

g) a „Hogyan teljesített a termék eddig?” 
című szakaszban tájékoztatást a befektetési 
termék múltbeli teljesítményéről;

Or. de

Módosítás 409
Sven Giegold
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) egy rendelkezést, amely szerint az 
előállító egy éves dokumentum keretében 
átláthatóan tájékoztatni fogja az ügyfelet 
a befektetési termék éves teljesítményéről. 
Ez a dokumentum a befektetési termék 
előző évi hozamára vonatkozó, utólagos 
tájékoztatót tartalmaz. Ezenkívül ezt az 
utólagos hozamot összehasonlítják egy 
hasonló kockázati profillal rendelkező 
másik befektetési termékkel. Ha az 
ügyfélnek egy bizonyos előállító több, e 
rendelet hatálya alá tartozó befektetési 
terméke is a tulajdonában van, az előbb 
említett tájékoztatásnak és 
összehasonlításnak a teljes portfólióra 
vonatkoznia kell. A befektetési termék 
hozamát érintő bármiféle költséget szintén 
meg kell adni. A Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 23. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a befektetési termékek 
kockázati profiljai 
fogalommeghatározása, illetve az e 
bekezdésben említett költségek közzétételi 
standardjai meghatározása céljából.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy átláthatóságot biztosítson az e rendelet hatálya alá tartozó 
befektetési termékek teljesítményével kapcsolatban. Az adott termék és adott esetben a 
portfólió teljesítményét ezért össze kell hasonlítani egy hasonló kockázatot hordozó másik 
termékkel. Ezen túlmenően a hozamot befolyásoló összes díjat is fel kell tárni. E módosítás 
alapja Roman Inderst professzor (Frankfurti Pénzügyi Egyetem) hozzájárulása.

Módosítás 410
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a „Kivehetem a pénzt?” szakaszban 
tájékoztatást, hogy milyen lehetséges 
következményekkel jár, ha az ajánlott 
tartási időszak vége előtt készpénzre 
váltják a lakossági befektetési 
csomagterméket

Or. en

Módosítás 411
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) a „Miként fogok értesülni a termék 
teljesítményéről” szakaszban az ügyfelek 
folyamatos tájékoztatásának módját 
bemutató tájékoztatás;

Or. en

Módosítás 412
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gc) a „Hogyan tehetek panaszt?” című 
szakaszban tájékoztatást arról, hogy az 
ügyfél miként és kinek tehet panaszt a 
termékkel és annak kezelésével 
kapcsolatban.

Or. en
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Módosítás 413
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gd) a „Mi történik fizetésképtelenség 
esetén?” szakaszban tájékoztatás arról, 
hogy a termék mögött áll-e bármilyen 
kártalanítási rendszer vagy 
garanciarendszer;

Or. en

Módosítás 414
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) nyugdíjelőtakarékossági termékek 
esetében a „Mit kaphatok 
nyugdíjbavonulásomkor?” című 
szakaszban a lehetséges jövőbeli 
kimenetelek bemutatását.

törölve

Or. en

Módosítás 415
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) nyugdíjelőtakarékossági termékek 
esetében a „Mit kaphatok 

h) nyugdíj-előtakarékossági termékek 
esetében a „Mit kaphatok nyugdíjba 
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nyugdíjbavonulásomkor?” című 
szakaszban a lehetséges jövőbeli 
kimenetelek bemutatását.

vonulásomkor?” című szakaszban a 
lehetséges jövőbeli kimenetelek 
bemutatását, a különféle fejleményekre 
vonatkozó forgatókönyvek szerinti 
egyértelmű bontásban, amelyek között 
szerepel a „legrosszabb eset”, vagyis a 
legkedvezőtlenebb fejlemény is.

Or. de

Módosítás 416
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) nyugdíjelőtakarékossági termékek 
esetében a „Mit kaphatok 
nyugdíjbavonulásomkor?” című 
szakaszban a lehetséges jövőbeli 
kimenetelek bemutatását.

h) nyugdíj-előtakarékossági termékek 
esetében a „Mit kaphatok nyugdíjba
vonulásomkor?” című szakaszban a 
lehetséges jövőbeli kimenetelek 
bemutatását. Ennek a tájékoztatásnak meg 
kell felelnie a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumra vonatkozó jogi 
keretnek.

Or. en

Módosítás 417
Udo Bullmann, Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) nyugdíjelőtakarékossági termékek 
esetében a „Mit kaphatok 
nyugdíjbavonulásomkor?” című 
szakaszban a lehetséges jövőbeli 
kimenetelek bemutatását.

h) nyugdíj-előtakarékossági termékek 
esetében a „Mit kaphatok nyugdíjba
vonulásomkor?” című szakaszban a 
lehetséges jövőbeli kimenetelek 
bemutatását, beleértve annak átfogó 
magyarázatát, hogy a tényleges hozam 
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jelentősen eltérhet ezektől az 
előrejelzésektől.

Or. en

Módosítás 418
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a „Hogyan tehetek panaszt?” című 
szakaszban tájékoztatást arról, hogy az 
ügyfél miként tehet panaszt a termékkel 
kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 419
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a „Milyen egyéb dokumentumokat 
kell áttanulmányoznom a befektetés 
előtt?” című szakaszban meg kell adni a 
termékről részletesebb információkat 
közlő dokumentumok egyéb típusainak 
rövid ismertetését, kifejtve, hogy a 
befektetési döntés meghozatala előtt
valamennyi ilyen dokumentumot 
(beleértve a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot) figyelembe 
kell venni.

Or. en
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Módosítás 420
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a „Milyen egyéb dokumentumokat 
kell áttanulmányoznom a befektetés 
előtt?” című szakaszban a dokumentáció 
rövid ismertetése (beleértve adott esetben 
a kibocsátási tájékoztatót) és annak 
magyarázata, hogy a befektetési döntés 
meghozatala előtt valamennyi ilyen 
dokumentumot (beleértve a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot) 
figyelembe kell venni.

Or. en

Indokolás

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot nem szabad olyan önálló dokumentumnak 
tekintetni, amelynek alapján egy magánszemély befektetési döntést hozhat. Pontosítást 
igényel, hogy e döntés előtt feltétlenül fontos más dokumentumok áttanulmányozása is.

Módosítás 421
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a „Milyen díjazásban részesül 
közvetítőm a nyújtott szolgáltatások 
ellenében?” című szakaszban áttekintést a 
közvetítő számára fizetett vagy fizetendő 
díjak fajtáiról és mértékéről;

Or. de
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Módosítás 422
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a „Mely befektetőtípusnak szánták ezt 
a befektetést?” című szakaszban azon 
befektetőtípusok ismertetése –
kockázatvállalási hajlandóság, befektetési 
spektrum és pénzügyi ismeretek 
szempontjából –, amelyeknek a befektetést 
szánták. Ezt a szakaszt a termék – termék 
előállítója által a befektetési termék 
strukturálásakor elvégzett – jóváhagyási 
folyamata alapján kell kitölteni.

Or. en

Indokolás

Az előállító által a termék lakossági ügyfeleknek való alkalmassága tekintetében végzett 
átvilágításnak kell anyagot szolgáltatnia a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum 
„Kiknek szánták ezt a befektetést?” című szakaszához.

Módosítás 423
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – h b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hb) a „Milyen egyéb dokumentumokat 
kell áttanulmányoznom a befektetés 
előtt?” című szakaszban a dokumentáció 
rövid ismertetése (beleértve adott esetben 
a kibocsátási tájékoztatót) és annak 
magyarázata, hogy a befektetési döntés 
meghozatala előtt valamennyi ilyen 
dokumentumot (beleértve a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot) 
figyelembe kell venni.
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Or. en

Indokolás

Mivel a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum jellegéből adódóan nem lehet teljes 
körű, azt a többi dokumentummal – így az összefoglaló kibocsátási tájékoztatóval –
együttesen kell értelmezni.

Módosítás 424
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – h b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hb) a „Biztosítási szolgáltatások” szakasz 
alatt annak feltüntetése, hogy a 
befektetési termék kínál-e biztosítási 
szolgáltatásokat, és amennyiben igen, 
ezek részletei;

Or. en

Indokolás

A biztosítási termék jellemzőit részletesen a fogyasztók tudomására kell hozni. A biztosítási 
lakossági befektetési csomagtermékek jellemzői alapvetőek azoknak már lakossági befektetési 
csomagtermékektől való megkülönböztetésében. Ezért egy külön és szembetűnőbb szakaszra 
van szükség ahhoz, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban a biztosítási 
szolgáltatásokra vonatkozó jellemzőket ki lehessen emelni.

Módosítás 425
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a befektetési terméket 
ajánló vagy értékesítő személy további, 
személyre szóló információkat – így a 
befektetési költségekre vonatkozó 
tájékoztatást – ad a befektetők számára, 
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ennek a tájékoztatásnak olyan külön 
dokumentumban kell szerepelnie, 
amelyért a terméket ajánló vagy értékesítő 
személy felelős.

Or. en

Módosítás 426
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A lakossági befektetőknek külön 
biztosítási dokumentumot kell kapniuk, 
amely bemutatja a biztosítási szerződés fő 
jellemzőit, a 2009/138/EK irányelv 185. 
cikkében előírtak szerint. Az ilyen 
dokumentumnak – a 8. cikk (2) bekezdése 
kivételével – e rendelet valamennyi 
rendelkezésének meg kell felelnie. 
Amennyiben a szerződésben többféle 
elszámolási egység között lehet választani, 
tartalmaznia kell egy összefoglaló 
táblázatot, amely kockázatuk szerint 
három kategóriába sorolja ezeket az 
egységeket.
Figyelemmel a 2009/138/EK irányelvre és 
e rendelet 8. cikkének megfelelően az 
EBFH felhatalmazást kap a következők 
meghatározására:
– a biztosítási szerződés fő jellemzői;
– a konkrét biztosítási dokumentum 
pontos formája;
– a konkrét biztosítási dokumentum 
tartalma, beleértve a lakossági 
befektetőknek kínált eszközallokációs 
lehetőségeket;
az egységek három kategóriába 
sorolásának szabályai.
A befektetési termék előállítója a kiemelt 
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információkat tartalmazó dokumentumot 
az e rendelet szerint elfogadható minden 
mögöttes, befektetési célú biztosítási 
szerződésre terjeszti. A mögöttes 
befektetésnek része az elszámolási egység 
és/vagy – adott esetben – a pénznemben 
kifejezett pénzeszközök, és az azokhoz 
kapcsolódó kockázati kategória.

Or. en

Módosítás 427
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A befektetési termék előállítója egyéb 
információkat csak akkor tüntethet fel, ha 
erre szükség van ahhoz, hogy a lakossági 
befektető megalapozott befektetési döntést 
hozhasson valamilyen egyedi befektetési 
termékről.

törölve

Or. en

Módosítás 428
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A befektetési termék előállítója egyéb 
információkat csak akkor tüntethet fel, ha 
erre szükség van ahhoz, hogy a lakossági 
befektető megalapozott befektetési döntést 
hozhasson valamilyen egyedi befektetési 
termékről.

törölve

Or. de
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Módosítás 429
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A befektetési termék előállítója egyéb 
információkat csak akkor tüntethet fel, ha 
erre szükség van ahhoz, hogy a lakossági 
befektető megalapozott befektetési döntést 
hozhasson valamilyen egyedi befektetési 
termékről.

törölve

Or. en

Módosítás 430
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A befektetési termék előállítója egyéb 
információkat csak akkor tüntethet fel, ha 
erre szükség van ahhoz, hogy a lakossági 
befektető megalapozott befektetési döntést 
hozhasson valamilyen egyedi befektetési 
termékről.

törölve

Or. en

Módosítás 431
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A befektetési termék előállítója egyéb 
információkat csak akkor tüntethet fel, ha 
erre szükség van ahhoz, hogy a lakossági 
befektető megalapozott befektetési döntést 
hozhasson valamilyen egyedi befektetési 
termékről.

(3) A befektetési termék előállítója csak 
azokat az információkat tünteti fel, 
amelyekre szükség van ahhoz, hogy a 
lakossági befektető meghozhassa a 
megalapozott befektetési döntést 
valamilyen egyedi befektetési termékről.

Or. en

Módosítás 432
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A befektetési termék előállítója egyéb 
információkat csak akkor tüntethet fel, ha 
erre szükség van ahhoz, hogy a lakossági 
befektető megalapozott befektetési döntést 
hozhasson valamilyen egyedi befektetési 
termékről.

(3) A lakossági befektetési csomagtermék
előállítója egyéb információkat csak akkor 
tüntethet fel, ha erre szükség van ahhoz, 
hogy a lakossági befektető megalapozott 
befektetési döntést hozhasson valamilyen 
egyedi lakossági befektetési 
csomagtermékről.

Or. en

Módosítás 433
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A befektetési termék előállítója egyéb 
információkat csak akkor tüntethet fel, ha 
erre szükség van ahhoz, hogy a lakossági 
befektető megalapozott befektetési döntést 
hozhasson valamilyen egyedi befektetési 
termékről.

(3) A lakossági befektetési csomagtermék
előállítója egyéb objektív információkat 
csak akkor tüntethet fel, ha erre szükség 
van ahhoz, hogy a lakossági befektető 
megalapozott befektetési döntést 
hozhasson valamilyen egyedi lakossági 
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befektetési csomagtermékről.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó, 8. cikk (5) bekezdésében foglalt 
rendelkezés problémát okozhat egyes tagállamok esetében az alkotmányjoggal való 
összeegyeztethetőség terén. A probléma a 8. cikk (3) bekezdésével kapcsolatos, amely szerint 
„egyéb információk” tüntethetők fel. Mivel fennáll az „egyéb információk” feltüntetésének 
lehetősége, ez azzal a kockázattal jár, hogy olyan információkat, amelyek befektetési 
döntéseket válthatnak ki, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban fognak szabályozni.

Módosítás 434
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Adott esetben a befektetéseket 
értékesítő személy megemlíti az 
alábbiakat:
i. a befektetési termékre vonatkozó 
adózási szabályok abban a tagállamban, 
ahol aktívan ajánlja vagy forgalmazza a 
befektetési terméket;
ii. a befektetési termékkel kapcsolatos
költségek arra az esetre, ha ő a közvetítő;
iii. a gyártó vagy harmadik személy által a 
2004/39/EK irányelvben, a 2002/92/EK 
irányelvben és a 2011/61/EU irányelvben 
foglaltak szerint kifizetett ügylettel 
kapcsolatos jutalékok, 
visszaengedményezések vagy más 
kedvezmények.
Ezt a tájékoztatást egy önálló, 
szerződéskötést megelőző, egy oldalnál 
nem hosszabb terjedelmű 
dokumentumban kell bemutatni, amelyet 
az értékesítés helyén a kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumhoz kell csatolni.
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Or. en

Módosítás 435
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Adott esetben a közvetítőnek közölnie 
kell:
i. a befektetési termékkel kapcsolatos 
összes költség arra az esetre, ha ő a 
közvetítő;
ii. az előállító vagy harmadik személy által 
a 2004/39/EK irányelvben és a 
2002/39/EK irányelvben foglaltak szerint 
kifizetett ügylettel kapcsolatos jutalékokat, 
visszaengedményezéseket vagy más 
kedvezményeket;

Or. en

Indokolás

E módosítás alapja a BEUC véleménye.

Módosítás 436
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ESMA független online 
alapkalkulátort fejleszt ki, amely 
weboldalán kap helyet. Az alapkalkulátor 
lehetővé teszi a befektetők számára, hogy 
kiszámítsák a javasolt lakossági 
befektetési termék hozamát, megadva a 
befektetés várható időtartamát, a 



AM\926906HU.doc 39/185 PE504.398v01-00

HU

befektetés összegét és a feltételezett 
mögöttes befektetési megtérülést 
százalékban, a befektetés költségek 
levonása utáni lejárati értékének 
meghatározása érdekében.
Az alapkalkulátor a számításkor 
figyelembe veszi – a lakosságnak 
értékesített bármely alap esetében - a 
befektetési termékek különféle előállítói 
által felszámított költségeket és díjakat, a 
közvetítők vagy a befektetési lánc más 
részei által felszámított további olyan 
költségekkel és díjakkal együtt, amelyeket 
a termék előállítója még nem vett 
figyelembe. 
A befektetési termékek előállítóinak, és a 
befektetési termékeket ajánló vagy 
értékesítő személyeknek negyedévente, 
legfeljebb hatvan napos késedelemmel be 
kell nyújtaniuk az EÉPH-nak a vonatkozó 
adatokat erre a célra.
Az EÉPH-nak meg kell adni az e munka 
elvégzéséhez szükséges forrásokat. A 
Hatóság szükség szerint együttműködik a 
többi európai felügyeleti hatósággal.

Or. en

Indokolás

Az Egyesült Államokban az állami szektorral üzletelő értékpapírcégek legnagyobb nem 
kormányzati szabályozója, a FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) üzemeltet egy 
online, Fund Analyzer nevű alapkalkulátort, amely több mint 18 000 kölcsönös alapról, 
tőzsdén kereskedett alapról (ETF-ek) és tőzsdén kereskedett kötvényről (ETN-ek) nyújt 
információt és elemzést. Ez az eszköz becslést készít az alap értékére, valamint a költségek és 
kiadások befektetésre gyakorolt hatására, és lehetővé teszi azt is, hogy a magánszemélyek 
megtekinthessék az alapokra vonatkozó díjakat és engedményeket. Az EÉPH is kifejleszthetne 
egy hasonló eszközt.

Módosítás 437
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdésben említett 
információkat egységes formában kell 
bemutatni, követve a (2) bekezdés szerinti 
közös címeket és standardizált sorrendet, 
lehetővé téve ezáltal a különböző 
befektetési termékekre vonatkozó kiemelt 
információk összehasonlítását. A kiemelt 
befektetői információkat tartalmazó 
dokumentumon szembetűnően 
szerepeltetni kell egy, a dokumentumot a 
többi dokumentumtól megkülönböztető 
egységes szimbólumot.

törölve

Or. en

Módosítás 438
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdésben említett 
információkat egységes formában kell 
bemutatni, követve a (2) bekezdés szerinti 
közös címeket és standardizált sorrendet, 
lehetővé téve ezáltal a különböző 
befektetési termékekre vonatkozó kiemelt 
információk összehasonlítását. A kiemelt 
befektetői információkat tartalmazó 
dokumentumon szembetűnően 
szerepeltetni kell egy, a dokumentumot a 
többi dokumentumtól megkülönböztető 
egységes szimbólumot.

(4) A (2) bekezdésben említett 
információkat egységes formában kell 
bemutatni, követve a (2) bekezdés szerinti 
közös címeket és standardizált sorrendet, 
lehetővé téve ezáltal a különböző 
befektetési termékekre vonatkozó kiemelt 
információk összehasonlítását. A kiemelt 
befektetői információkat tartalmazó 
dokumentum legfeljebb 3 oldalas lehet, 
annak áttekinthetőnek, egyértelműnek és 
jól olvashatónak kell lennie, valamint e 
dokumentumon szembetűnően 
szerepeltetni kell egy, a dokumentumot a 
többi dokumentumtól megkülönböztető 
egységes szimbólumot.

Or. de
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Módosítás 439
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdésben említett 
információkat egységes formában kell 
bemutatni, követve a (2) bekezdés szerinti 
közös címeket és standardizált sorrendet, 
lehetővé téve ezáltal a különböző 
befektetési termékekre vonatkozó kiemelt 
információk összehasonlítását. A kiemelt 
befektetői információkat tartalmazó 
dokumentumon szembetűnően 
szerepeltetni kell egy, a dokumentumot a 
többi dokumentumtól megkülönböztető 
egységes szimbólumot.

(4) A (2) bekezdésben említett 
információkat egységes formában kell 
bemutatni, követve a (2) bekezdés szerinti 
közös címeket és standardizált sorrendet, 
lehetővé téve ezáltal a különböző 
befektetési termékekre vonatkozó kiemelt 
információk összehasonlítását. A kiemelt 
befektetői információkat tartalmazó 
dokumentumon szembetűnően 
szerepeltetni kell egy, a dokumentumot a 
többi dokumentumtól megkülönböztető
egységes szimbólumot; a kedvezőtlen 
feltételeket alapvetően a kedvező feltételek 
előtt, külön mondatokban kell ismertetni; 
tilos megadni árjegyzéket és a fogalmak 
esetében rövidítéseket használni.

Or. de

Módosítás 440
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdésben említett 
információkat egységes formában kell 
bemutatni, követve a (2) bekezdés szerinti 
közös címeket és standardizált sorrendet, 
lehetővé téve ezáltal a különböző 
befektetési termékekre vonatkozó kiemelt 
információk összehasonlítását. A kiemelt 
befektetői információkat tartalmazó 
dokumentumon szembetűnően 
szerepeltetni kell egy, a dokumentumot a 
többi dokumentumtól megkülönböztető 

(4) A (2) bekezdésben említett 
információkat egységes formában kell 
bemutatni, követve a (2) bekezdés szerinti 
szabványosított címeket és standardizált 
sorrendet, lehetővé téve ezáltal a 
különböző befektetési termékekre 
vonatkozó kiemelt információk 
összehasonlítását. A kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumon 
szembetűnően szerepeltetni kell egy, a 
dokumentumot a többi dokumentumtól 
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egységes szimbólumot. megkülönböztető egységes szimbólumot.

Or. en

Módosítás 441
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdésben említett 
információkat egységes formában kell 
bemutatni, követve a (2) bekezdés szerinti 
közös címeket és standardizált sorrendet, 
lehetővé téve ezáltal a különböző 
befektetési termékekre vonatkozó kiemelt 
információk összehasonlítását. A kiemelt 
befektetői információkat tartalmazó 
dokumentumon szembetűnően 
szerepeltetni kell egy, a dokumentumot a 
többi dokumentumtól megkülönböztető 
egységes szimbólumot.

(4) A (2) bekezdésben említett 
információkat egységes formában kell 
bemutatni, követve a (2) bekezdés szerinti 
közös címeket és standardizált sorrendet, 
lehetővé téve ezáltal a különböző lakossági 
befektetési csomagtermékekre vonatkozó 
kiemelt információk összehasonlítását. A 
kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentumon szembetűnően 
szerepeltetni kell egy, a dokumentumot a 
többi dokumentumtól megkülönböztető 
egységes szimbólumot.

Or. en

Módosítás 442
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 23. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdésben említett 
információk formája és tartalma 
részleteinek meghatározásáról, a termék 
előállítója által a (3) bekezdés alapján a 
kiemelt információk között szerepeltethető 
egyéb információk formájának és 

törölve
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tartalmának meghatározásáról, valamint 
a (4) bekezdésben említett egységes forma 
és egységes szimbólum meghatározásáról. 
A Bizottság figyelembe veszi a befektetési 
termékek, illetve a lakossági befektetők 
ismeretei közötti különbségeket, továbbá a 
befektetési termékek azon jellemzőit, 
amelyek alapján a lakossági befektetők 
választhatnak a különböző mögöttes 
befektetések vagy a termék által kínált 
egyéb választási lehetőségek között, 
ideértve azokat az eseteket is, amikor ezt a 
választást különböző időpontokban is meg 
lehet tenni, vagy a választás később 
módosítható.

Or. en

Módosítás 443
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 23. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdésben említett 
információk formája és tartalma 
részleteinek meghatározásáról, a termék 
előállítója által a (3) bekezdés alapján a 
kiemelt információk között szerepeltethető 
egyéb információk formájának és 
tartalmának meghatározásáról, valamint a 
(4) bekezdésben említett egységes forma és 
egységes szimbólum meghatározásáról. A 
Bizottság figyelembe veszi a befektetési 
termékek, illetve a lakossági befektetők 
ismeretei közötti különbségeket, továbbá a 
befektetési termékek azon jellemzőit, 
amelyek alapján a lakossági befektetők 
választhatnak a különböző mögöttes 
befektetések vagy a termék által kínált 
egyéb választási lehetőségek között, 

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 23. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdésben említett 
információk formája és tartalma 
részleteinek meghatározásáról, valamint a 
(4) bekezdésben említett egységes forma és 
egységes szimbólum meghatározásáról.
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ideértve azokat az eseteket is, amikor ezt a 
választást különböző időpontokban is meg 
lehet tenni, vagy a választás később 
módosítható.

A (2) bekezdés e) pontjának i. alpontjában 
említett kockázatokra és hozamra 
vonatkozó összefoglaló indikátor 
figyelembe veszi a költségek időben 
elosztva jelentkező hatását, és figyelembe 
veszi a lehetséges jövőbeni teljesítményt.
Úgy alakítják ki, hogy világossá és a 
termékek között összehasonlíthatóvá tegye 
a befektetők által vállalt kockázatokat. Az 
indikátor egyértelművé teszi, hogy a 
nagyobb hozamok esélye nagyobb 
kockázatok vállalásával függ össze. A (2) 
bekezdés e) pontjának ii. alpontjában 
említett összehasonlítást úgy alakítják ki, 
hogy segítse a befektetőt annak 
megértésében, hogy a nagyobb kockázat 
vállalása hogyan hat a befektetési termék 
hozamára, a kockázatmentes 
referenciaterméket pedig úgy határozzák 
meg, hogy a lakossági befektetők számára 
érthető legyen, és ne legyen félrevezető. A 
(2) bekezdés f) pontjában említett, 
kockázatokra és hozamra vonatkozó 
összefoglaló indikátor szemlélteti a 
költségeknek arra gyakorolt hatását, hogy 
a befektető idővel mit kaphat vissza 
befektetéséből. Olyan számadatokat 
tartalmaz, amelyeket a lakossági 
befektetők a termékek egymással való 
összehasonlítására használhatnak. A 
Bizottság figyelembe veszi a befektetési 
termék értékesítője által a költségekkel 
kapcsolatban a [MiFID] és az [IMD] 
alapján a lakossági befektetőknek nyújtott 
tájékoztatásokat, biztosítva, hogy összhang 
legyen a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban szereplő és az említett 
egyéb tájékoztatókban szereplő 
költségekre vonatkozó információk között, 
és hogy a költségekre vonatkozó 
információ átfogó legyen, és egyértelműen 
kiderüljön abból a lakossági befektető 
számára, hogy a költségek összességében 
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milyen hatással járhatnak.
A Bizottság figyelembe veszi a befektetési 
termékek, illetve a lakossági befektetők 
ismeretei közötti különbségeket, továbbá a 
befektetési termékek azon jellemzőit, 
amelyek alapján a lakossági befektetők 
választhatnak a különböző mögöttes 
befektetések vagy a termék által kínált 
egyéb választási lehetőségek között, 
ideértve azokat az eseteket is, amikor ezt a 
választást különböző időpontokban is meg 
lehet tenni, vagy a választás később 
módosítható.

Or. en

Módosítás 444
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 23. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdésben említett 
információk formája és tartalma 
részleteinek meghatározásáról, a termék 
előállítója által a (3) bekezdés alapján a 
kiemelt információk között szerepeltethető 
egyéb információk formájának és 
tartalmának meghatározásáról, valamint a 
(4) bekezdésben említett egységes forma és 
egységes szimbólum meghatározásáról. A
Bizottság figyelembe veszi a befektetési 
termékek, illetve a lakossági befektetők 
ismeretei közötti különbségeket, továbbá a 
befektetési termékek azon jellemzőit, 
amelyek alapján a lakossági befektetők 
választhatnak a különböző mögöttes 
befektetések vagy a termék által kínált 
egyéb választási lehetőségek között, 
ideértve azokat az eseteket is, amikor ezt a 

(5) Az Európai Bankhatóság (EBA), az 
Európai Biztosítási és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EBFH) és 
az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 
(ESMA) szabályozástechnikai standard-
tervezeteket dolgoz ki a 23. cikkel 
összhangban a (2) bekezdésben említett 
információk formája és tartalma 
részleteinek meghatározásáról, a termék 
előállítója által a (3) bekezdés alapján a 
kiemelt információk között szerepeltethető 
egyéb információk formájának és 
tartalmának meghatározásáról, valamint a 
(4) bekezdésben említett egységes forma és 
egységes szimbólum meghatározásáról. Az 
európai felügyeleti hatóságok figyelembe 
veszik a lakossági befektetési 
csomagtermékek, illetve a lakossági 
befektetők ismeretei közötti különbségeket, 
továbbá a lakossági befektetési
csomagtermékek azon jellemzőit, amelyek 
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választást különböző időpontokban is meg 
lehet tenni, vagy a választás később 
módosítható.

alapján a lakossági befektetők 
választhatnak a különböző mögöttes 
befektetések vagy a termék által kínált 
egyéb választási lehetőségek között, 
ideértve azokat az eseteket is, amikor ezt a 
választást különböző időpontokban is meg 
lehet tenni, vagy a választás később 
módosítható.

Az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket az európai felügyeleti 
hatóságok […]-ig benyújtják a 
Bizottságnak.
A Bizottság felhatalmazást kap 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1093/2010/EU rendelet 10–14. cikke, az 
1094/2010/EU rendelet 10–14. cikke és az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikke 
szerinti eljárással összhangban történő 
elfogadására.

Or. en

Indokolás

Annak lehetővé tétele érdekében, hogy az ágazat és az európai felügyeleti hatóságok gyorsan 
tudjanak reagálni a piaci fejleményekre, a három európai felügyeleti hatóságnak együttesen 
kell közös szabályozástechnikai standardokat kidolgoznia, ahelyett hogy a Bizottságot 
hatalmaznák fel felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

Módosítás 445
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 23. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdésben említett 
információk formája és tartalma 
részleteinek meghatározásáról, a termék 
előállítója által a (3) bekezdés alapján a 
kiemelt információk között szerepeltethető 

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 23. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdésben említett 
információk formája és tartalma 
részleteinek meghatározásáról, a termék 
előállítója által a (3) bekezdés alapján a 
kiemelt információk között szerepeltethető 
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egyéb információk formájának és 
tartalmának meghatározásáról, valamint a 
(4) bekezdésben említett egységes forma és 
egységes szimbólum meghatározásáról. A
Bizottság figyelembe veszi a befektetési 
termékek, illetve a lakossági befektetők 
ismeretei közötti különbségeket, továbbá a 
befektetési termékek azon jellemzőit, 
amelyek alapján a lakossági befektetők 
választhatnak a különböző mögöttes 
befektetések vagy a termék által kínált 
egyéb választási lehetőségek között, 
ideértve azokat az eseteket is, amikor ezt a 
választást különböző időpontokban is meg 
lehet tenni, vagy a választás később 
módosítható.

egyéb információk formájának és 
tartalmának meghatározásáról, valamint a 
(4) bekezdésben említett egységes forma és 
egységes szimbólum meghatározásáról. A 
Bizottság figyelembe veszi a befektetési 
termékek, illetve a lakossági befektetők 
ismeretei közötti különbségeket, továbbá a 
befektetési termékek azon jellemzőit, 
amelyek alapján a lakossági befektetők 
választhatnak a különböző mögöttes 
befektetések vagy a termék által kínált 
egyéb választási lehetőségek között, 
ideértve azokat az eseteket is, amikor ezt a 
választást különböző időpontokban is meg 
lehet tenni, vagy a választás később 
módosítható. A Bizottság a három európai 
felügyeleti hatósággal szoros 
együttműködésben elkészíti a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
mintáját, amely figyelembe veszi a 
befektetési termékek eltéréseit

Or. en

Módosítás 446
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 23. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdésben említett 
információk formája és tartalma 
részleteinek meghatározásáról, a termék 
előállítója által a (3) bekezdés alapján a 
kiemelt információk között szerepeltethető 
egyéb információk formájának és 
tartalmának meghatározásáról, valamint a 
(4) bekezdésben említett egységes forma és 
egységes szimbólum meghatározásáról. A
Bizottság figyelembe veszi a befektetési 
termékek, illetve a lakossági befektetők 

(5) Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 23. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
(2) bekezdésben említett információk 
formája és tartalma részleteinek 
meghatározásáról, a termék előállítója által 
a (3) bekezdés alapján a kiemelt 
információk között szerepeltethető egyéb 
információk formájának és tartalmának 
meghatározásáról, valamint a 
(4) bekezdésben említett egységes forma és 
egységes szimbólum meghatározásáról. A 
Bizottság figyelembe veszi a befektetési 
termékek, illetve a lakossági befektetők 



PE504.398v01-00 48/185 AM\926906HU.doc

HU

ismeretei közötti különbségeket, továbbá a 
befektetési termékek azon jellemzőit, 
amelyek alapján a lakossági befektetők 
választhatnak a különböző mögöttes 
befektetések vagy a termék által kínált 
egyéb választási lehetőségek között, 
ideértve azokat az eseteket is, amikor ezt a 
választást különböző időpontokban is meg 
lehet tenni, vagy a választás később 
módosítható.

ismeretei közötti különbségeket, továbbá a 
befektetési termékek azon jellemzőit, 
amelyek alapján a lakossági befektetők 
választhatnak a különböző mögöttes 
befektetések vagy a termék által kínált 
egyéb választási lehetőségek között, 
ideértve azokat az eseteket is, amikor ezt a 
választást különböző időpontokban is meg 
lehet tenni, vagy a választás később 
módosítható. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadása előtt a Bizottság 
megfelelő lakossági befektetői tesztet 
végez, hogy kiválassza a lakossági 
befektetőkre vonatkozó legmegfelelőbb 
intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Mivel a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak a befektetési termékre vonatkozó 
alapinformációkat olyan módon kell bemutatnia, amely a lehető legtöbb potenciális befektető 
által érthető, szükség van a lakossági befektetők alapos tesztelésre.

Módosítás 447
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 23. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdésben említett 
információk formája és tartalma 
részleteinek meghatározásáról, a termék 
előállítója által a (3) bekezdés alapján a 
kiemelt információk között szerepeltethető 
egyéb információk formájának és 
tartalmának meghatározásáról, valamint a 
(4) bekezdésben említett egységes forma és 
egységes szimbólum meghatározásáról. A 
Bizottság figyelembe veszi a befektetési 
termékek, illetve a lakossági befektetők 

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 23. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdésben említett 
információk formája és tartalma 
részleteinek meghatározásáról, a termék 
előállítója által a (3) bekezdés alapján a 
kiemelt információk között szerepeltethető 
egyéb információk formájának és 
tartalmának meghatározásáról, valamint a 
(4) bekezdésben említett egységes forma és 
egységes szimbólum meghatározásáról. A 
Bizottság figyelembe veszi a befektetési 
termékek, illetve a lakossági befektetők 
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ismeretei közötti különbségeket, továbbá a 
befektetési termékek azon jellemzőit, 
amelyek alapján a lakossági befektetők 
választhatnak a különböző mögöttes 
befektetések vagy a termék által kínált 
egyéb választási lehetőségek között, 
ideértve azokat az eseteket is, amikor ezt a 
választást különböző időpontokban is meg 
lehet tenni, vagy a választás később 
módosítható.

ismeretei közötti különbségeket, továbbá a 
befektetési termékek azon jellemzőit, 
amelyek alapján a lakossági befektetők 
választhatnak a különböző mögöttes 
befektetések vagy a termék által kínált 
egyéb választási lehetőségek között, 
ideértve azokat az eseteket is, amikor ezt a 
választást különböző időpontokban is meg 
lehet tenni, vagy a választás később 
módosítható. A Bizottság továbbá egy 
olyan színkódrendszert javasol, amely 
megkönnyíti a befektetési termékek 
osztályozását és nagykockázatú, 
kockázatos és kevésbé kockázatos 
termékként történő besorolását.

Or. de

Módosítás 448
Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 23. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
(2) bekezdésben említett információk 
formája és tartalma részleteinek 
meghatározásáról, a termék előállítója által 
a (3) bekezdés alapján a kiemelt 
információk között szerepeltethető egyéb 
információk formájának és tartalmának 
meghatározásáról, valamint a 
(4) bekezdésben említett egységes forma és 
egységes szimbólum meghatározásáról. A 
Bizottság figyelembe veszi a befektetési 
termékek, illetve a lakossági befektetők 
ismeretei közötti különbségeket, továbbá a 
befektetési termékek azon jellemzőit, 
amelyek alapján a lakossági befektetők 
választhatnak a különböző mögöttes 
befektetések vagy a termék által kínált 
egyéb választási lehetőségek között, 

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 23. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdésben említett 
információk formája és tartalma 
részleteinek meghatározásáról, a termék 
előállítója által a (3) bekezdés alapján a 
kiemelt információk között szerepeltethető 
egyéb információk formájának és 
tartalmának meghatározásáról, valamint a 
(4) bekezdésben említett egységes forma és 
egységes szimbólum meghatározásáról. A 
Bizottság figyelembe veszi a befektetési 
termékek, illetve a lakossági befektetők 
ismeretei közötti különbségeket, továbbá a 
befektetési termékek azon jellemzőit, 
amelyek alapján a lakossági befektetők 
választhatnak a különböző mögöttes 
befektetések vagy a termék által kínált 
egyéb választási lehetőségek között, 
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ideértve azokat az eseteket is, amikor ezt a 
választást különböző időpontokban is meg 
lehet tenni, vagy a választás később 
módosítható.

ideértve azokat az eseteket is, amikor ezt a 
választást különböző időpontokban is meg 
lehet tenni, vagy a választás később 
módosítható. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadása előtt a Bizottság 
megfelelő lakossági befektetői tesztet 
végez, hogy kiválassza a lakossági 
befektetőkre vonatkozó legmegfelelőbb 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 449
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 23. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdésben említett 
információk formája és tartalma 
részleteinek meghatározásáról, a termék 
előállítója által a (3) bekezdés alapján a 
kiemelt információk között szerepeltethető 
egyéb információk formájának és 
tartalmának meghatározásáról, valamint a 
(4) bekezdésben említett egységes forma és 
egységes szimbólum meghatározásáról. A 
Bizottság figyelembe veszi a befektetési 
termékek, illetve a lakossági befektetők 
ismeretei közötti különbségeket, továbbá a 
befektetési termékek azon jellemzőit, 
amelyek alapján a lakossági befektetők 
választhatnak a különböző mögöttes 
befektetések vagy a termék által kínált 
egyéb választási lehetőségek között, 
ideértve azokat az eseteket is, amikor ezt a 
választást különböző időpontokban is meg 
lehet tenni, vagy a választás később 
módosítható.

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 23. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) és (3a) bekezdésben 
említett információk formája és tartalma 
részleteinek meghatározásáról, a termék 
előállítója és a terméket értékesítő személy 
által a (3) bekezdés alapján a kiemelt 
információk között vagy azok 
mellékleteiben szerepeltethető egyéb 
információk formájának és tartalmának 
meghatározásáról, valamint a 
(4) bekezdésben említett egységes forma és 
egységes szimbólum meghatározásáról. A 
Bizottság figyelembe veszi a befektetési 
termékek, illetve a lakossági befektetők 
ismeretei közötti különbségeket, továbbá a 
befektetési termékek azon jellemzőit, 
amelyek alapján a lakossági befektetők 
választhatnak a különböző mögöttes 
befektetések vagy a termék által kínált 
egyéb választási lehetőségek között, 
ideértve azokat az eseteket is, amikor ezt a 
választást különböző időpontokban is meg 
lehet tenni, vagy a választás később 
módosítható. A felhatalmazáson alapuló 
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jogi aktusok elfogadása előtt a Bizottság 
megfelelő lakossági befektetői tesztet 
végez, hogy kiválassza a lakossági 
befektetőkre vonatkozó legmegfelelőbb 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 450
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 23. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdésben említett 
információk formája és tartalma 
részleteinek meghatározásáról, a termék 
előállítója által a (3) bekezdés alapján a 
kiemelt információk között szerepeltethető 
egyéb információk formájának és 
tartalmának meghatározásáról, valamint a 
(4) bekezdésben említett egységes forma és 
egységes szimbólum meghatározásáról. A 
Bizottság figyelembe veszi a befektetési 
termékek, illetve a lakossági befektetők 
ismeretei közötti különbségeket, továbbá a 
befektetési termékek azon jellemzőit, 
amelyek alapján a lakossági befektetők 
választhatnak a különböző mögöttes 
befektetések vagy a termék által kínált 
egyéb választási lehetőségek között, 
ideértve azokat az eseteket is, amikor ezt a 
választást különböző időpontokban is meg 
lehet tenni, vagy a választás később 
módosítható.

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 23. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdésben említett 
információk formája és tartalma 
részleteinek meghatározásáról, beleértve a 
kockázati indikátorok bevezetésének 
hatásait. A termék előállítója és a 
befektetési terméket értékesítő személy 
által a (3) bekezdés alapján a kiemelt 
információk között szerepeltethető egyéb 
információk formájának és tartalmának 
meghatározásáról, valamint a (4) 
bekezdésben említett egységes forma és 
egységes szimbólum meghatározásáról. A 
Bizottság figyelembe veszi a befektetési 
termékek, illetve a lakossági befektetők 
ismeretei közötti különbségeket, továbbá a 
befektetési termékek azon jellemzőit, 
amelyek alapján a lakossági befektetők 
választhatnak a különböző mögöttes 
befektetések vagy a termék által kínált 
egyéb választási lehetőségek között, 
ideértve azokat az eseteket is, amikor ezt a 
választást különböző időpontokban is meg 
lehet tenni, vagy a választás később 
módosítható. Felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadása előtt a Bizottság 
elvégzi a kiemelt befektetői információkat 
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tartalmazó, tervezett dokumentumnak a 
megcélzott ügyfélkörre gyakorolt 
hatásának vizsgálatát annak érdekében, 
hogy kiválaszthassa a legmegfelelőbb 
intézkedéseket, különösen a lakossági 
befektetők kockázatokról való 
tájékoztatásának formátumára 
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

E módosítás alapja a BEUC javaslata.

Módosítás 451
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 23. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdésben említett 
információk formája és tartalma 
részleteinek meghatározásáról, a termék
előállítója által a (3) bekezdés alapján a 
kiemelt információk között szerepeltethető 
egyéb információk formájának és 
tartalmának meghatározásáról, valamint a 
(4) bekezdésben említett egységes forma és 
egységes szimbólum meghatározásáról. A 
Bizottság figyelembe veszi a befektetési 
termékek, illetve a lakossági befektetők 
ismeretei közötti különbségeket, továbbá a 
befektetési termékek azon jellemzőit, 
amelyek alapján a lakossági befektetők 
választhatnak a különböző mögöttes 
befektetések vagy a termék által kínált 
egyéb választási lehetőségek között, 
ideértve azokat az eseteket is, amikor ezt a 
választást különböző időpontokban is meg 
lehet tenni, vagy a választás később

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 23. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdésben említett 
információk formája és tartalma 
részleteinek meghatározásáról, a lakossági 
befektetési csomagtermék előállítója által a 
(3) bekezdés alapján a kiemelt információk 
között szerepeltethető egyéb információk 
formájának és tartalmának 
meghatározásáról, valamint a 
(4) bekezdésben említett egységes forma és 
egységes szimbólum meghatározásáról. A 
Bizottság figyelembe veszi a befektetési 
csomagtermékek, illetve a lakossági 
befektetők ismeretei közötti különbségeket, 
továbbá a befektetési csomagtermékek
azon jellemzőit, amelyek alapján a 
lakossági befektetők választhatnak a 
különböző mögöttes befektetések vagy a 
termék által kínált egyéb választási 
lehetőségek között, ideértve azokat az 
eseteket is, amikor ezt a választást 
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módosítható. különböző időpontokban is meg lehet 
tenni, vagy a választás később 
módosítható.

Or. en

Módosítás 452
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 23. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdésben említett 
információk formája és tartalma 
részleteinek meghatározásáról, a termék 
előállítója által a (3) bekezdés alapján a 
kiemelt információk között szerepeltethető 
egyéb információk formájának és 
tartalmának meghatározásáról, valamint a 
(4) bekezdésben említett egységes forma és 
egységes szimbólum meghatározásáról. A 
Bizottság figyelembe veszi a befektetési 
termékek, illetve a lakossági befektetők 
ismeretei közötti különbségeket, továbbá a 
befektetési termékek azon jellemzőit, 
amelyek alapján a lakossági befektetők 
választhatnak a különböző mögöttes 
befektetések vagy a termék által kínált 
egyéb választási lehetőségek között, 
ideértve azokat az eseteket is, amikor ezt a 
választást különböző időpontokban is meg 
lehet tenni, vagy a választás később 
módosítható.

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 23. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdésben említett 
információk formája és tartalma 
részleteinek meghatározásáról, a termék 
előállítója által a (3) bekezdés alapján a 
kiemelt információk között szerepeltethető 
egyéb objektív információk formájának és 
tartalmának meghatározásáról, valamint a 
(4) bekezdésben említett egységes forma és 
egységes szimbólum meghatározásáról. A 
Bizottság figyelembe veszi a lakossági 
befektetési csomagtermékek, illetve a 
lakossági befektetők ismeretei közötti 
különbségeket, továbbá a lakossági 
befektetési csomagtermékek azon 
jellemzőit, amelyek alapján a lakossági 
befektetők választhatnak a különböző 
mögöttes befektetések vagy a termék által 
kínált egyéb választási lehetőségek között, 
ideértve azokat az eseteket is, amikor ezt a 
választást különböző időpontokban is meg 
lehet tenni, vagy a választás később 
módosítható.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó, 8. cikk (5) bekezdésében foglalt 
rendelkezés problémát okozhat egyes tagállamok esetében az alkotmányjoggal való 
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összeegyeztethetőség terén. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az „egyéb objektív 
információk” tekintetében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Módosítás 453
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Európai Bankhatóság (EBH), az 
Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatónyugdíj-hatóság (EBFH) és 
az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 
(EÉPH) szabályozási technikaistandard-
tervezeteket dolgoz ki az alábbiak 
meghatározására:

törölve

a) az e cikk (2) bekezdésének e) pontjában 
említett kockázatok és hozamok 
bemutatását alátámasztó módszertan; és
b) az e cikk (2) bekezdésének f) pontjában 
említett költségek kiszámítása.
A szabályozási technikaistandard-
tervezeteknek figyelembe kell venniük a 
befektetési termékek különböző típusait. 
Az említett szabályozási 
technikaistandard-tervezeteket az európai 
felügyeleti hatóságok […]-ig benyújtják a 
Bizottságnak.
A Bizottság felhatalmazást kap 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1093/2010/EU rendelet 10–14. cikke, az 
1094/2010/EU rendelet 10–14. cikke és az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikke 
szerinti eljárással összhangban történő 
elfogadására.

Or. en

Módosítás 454
Astrid Lulling
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Bankhatóság (EBH), az 
Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatónyugdíj-hatóság (EBFH) és 
az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 
(EÉPH) szabályozási technikaistandard-
tervezeteket dolgoz ki az alábbiak 
meghatározására:

törölve

a) az e cikk (2) bekezdésének e) pontjában 
említett kockázatok és hozamok 
bemutatását alátámasztó módszertan; és
b) az e cikk (2) bekezdésének f) pontjában 
említett költségek kiszámítása.

Or. en

Módosítás 455
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az e cikk (2) bekezdésének e) pontjában 
említett kockázatok és hozamok 
bemutatását alátámasztó módszertan; és

törölve

Or. en

Módosítás 456
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az e cikk (2) bekezdésének e) pontjában 
említett kockázatok és hozamok
bemutatását alátámasztó módszertan; és

a) az e cikk (2) bekezdésének e) pontjában 
említett kockázat/hozam-profilok
bemutatását alátámasztó módszertan; és

Or. en

Módosítás 457
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az e cikk (2) bekezdésének f) pontjában 
említett költségek kiszámítása.

törölve

Or. en

Módosítás 458
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az e cikk (2) bekezdésének f) pontjában 
említett költségek kiszámítása.

b) az e cikk (2) bekezdésének f) pontjában 
említett költségek kiszámítása, beleértve az 
összefoglaló indikátor meghatározását.

Or. en

Módosítás 459
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a portfólió – e cikk (2) bekezdése b) 
pontja iiia. alpontjában említett – globális 
felmelegedés +2°C-ra való korlátozásához 
szükséges energiaügyi átmenet 
finanszírozásához való hozzájárulásának 
kvantitatív értékelése kiszámításának 
módszertana.

Or. en

Módosítás 460
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozási technikaistandard-
tervezeteknek figyelembe kell venniük a 
befektetési termékek különböző típusait. 
Az említett szabályozási 
technikaistandard-tervezeteket az európai 
felügyeleti hatóságok […]-ig benyújtják a 
Bizottságnak.

törölve

Or. en

Módosítás 461
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozási technikaistandard-
tervezeteknek figyelembe kell venniük a 
befektetési termékek különböző típusait. 
Az említett szabályozási technikaistandard-
tervezeteket az európai felügyeleti 

A szabályozási technikaistandard-
tervezeteknek figyelembe kell venniük a 
termékek, különösen a 2009/138/EK 
irányelv szerinti biztosítási termékek
különböző típusait. Az említett 
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hatóságok […]-ig benyújtják a 
Bizottságnak.

szabályozási technikaistandard-
tervezeteket az európai felügyeleti 
hatóságok […]-ig benyújtják a 
Bizottságnak.

Or. de

Módosítás 462
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozási technikaistandard-
tervezeteknek figyelembe kell venniük a 
befektetési termékek különböző típusait. 
Az említett szabályozási technikaistandard-
tervezeteket az európai felügyeleti 
hatóságok […]-ig benyújtják a 
Bizottságnak.

A szabályozási technikaistandard-
tervezeteknek figyelembe kell venniük a 
befektetési termékek különböző típusait és 
a [MiFID], az [IMD], a kibocsátási 
tájékoztatóról szóló irányelv, a Szolvencia 
II. irányelv és az ÁÉKBV-k számár a 
kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentumot bevezető 
2009/65/EK irányelv keretében már 
elvégzett munkát. Az említett szabályozási 
technikaistandard-tervezeteket az európai 
felügyeleti hatóságok […]-ig benyújtják a 
Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

A lehető legnagyobb mértékben össze kell hangolni a különböző összekapcsolódó 
jogszabályokat.

Módosítás 463
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozási technikaistandard-
tervezeteknek figyelembe kell venniük a 
befektetési termékek különböző típusait. 
Az említett szabályozási technikaistandard-
tervezeteket az európai felügyeleti 
hatóságok […]-ig benyújtják a 
Bizottságnak.

A szabályozási technikaistandard-
tervezeteknek figyelembe kell venniük a 
lakossági befektetési csomagtermékek
különböző típusait. Az említett 
szabályozási technikaistandard-
tervezeteket az európai felügyeleti 
hatóságok […]-ig benyújtják a 
Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 464
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1093/2010/EU rendelet 10–14. cikke, az 
1094/2010/EU rendelet 10–14. cikke és az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikke 
szerinti eljárással összhangban történő 
elfogadására.

törölve

Or. en

Módosítás 465
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Összetett termékek figyelmeztető címkéje

(1) Az e cikk (2) bekezdésében ismertetett 
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kockázatok közül egynek vagy többnek 
kitett befektetési termékek kiemelt
információkat tartalmazó dokumentuma 
első oldalának tetején egyértelműen fel 
kell tüntetni a következő kijelentést:

„Az illetékes hatóság megítélése szerint ez 
a termék túl összetett ahhoz, hogy nem 
hivatásos befektetőknek értékesítsék, és 
ezért ezt a tájékoztató dokumentumot 
emiatt nem értékelte.”
(2) A befektetési termék akkor tekinthető 
nem lakossági befektetőnek szólónak, ha 
az alábbi feltételek közül egy vagy több 
teljesül:
i. a kockázat/hozam-profilt vagy a 
költségeket túlságosan bonyolultan 
mutatták be;
ii. a termék olyan mögöttes eszközbe fektet 
be, amelybe nem intézményi befektetők 
szokásosan nem fektetnek be;
iii. a kockázat/hozam-profil legalább két 
eszközosztályhoz kapcsolódó legalább két 
vagy több esemény egyidejű fennállásától 
függ;
iv. a befektetés végső hozamának 
kiszámítására számos eltérő 
mechanizmust használnak, ami a 
befektető részéről a félreértés nagyobb 
kockázatát hordozza;
v. a befektetés hozama olyan 
csomagjellemzőket tartalmaz, amelyek 
kihasználják a befektetők viselkedési 
elfogultságait, például egy „csalogató” fix 
kamat felkínálásával, amelyet egy sokkal 
magasabb, feltételes változó kamatozás 
követ, vagy pedig egy iterációs képlettel;
vi. a pénzügyi termék globális kitettsége, 
amelyet a kereskedés időpontjában egy 
99%-os konfidencia intervallummal mért, 
20% feletti kockáztatott érték mutat.
(3) Az Európai Bankhatóság (EBH), az 
Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EBFH) és 
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az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 
(EÉPH) iránymutatásokat dolgoz ki az e 
cikk (2) bekezdésében említett 
feltételekről.
Az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket az európai felügyeleti 
hatóságok […]-ig benyújtják a 
Bizottságnak.
A Bizottság felhatalmazást kap 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1093/2010/EU rendelet 10–14. cikke, az 
1094/2010/EU rendelet 10–14. cikke és az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikke 
szerinti eljárással összhangban történő 
elfogadására.

Or. en

Indokolás

A lakossági befektetőknek csomagban értékesített befektetési termékek túlzott bonyolultságát 
úgy kell kezelni, hogy a túlságosan összetett vagy szokatlan kockázat/hozam-profilú termékek 
kiemelt információkat tartalmazó dokumentumán egy figyelmeztetést kell elhelyezni. Ez a 
további átláthatóság lehetővé tenné a befektetők számára a pénzügyi tervezéssel létrehozott, 
nem megfelelő kockázatok azonosítását, ami erősíteni a befektetők védelmét. Ez a 
megközelítés néhány tagállamban már létezik.

Módosítás 466
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A befektetési termékre vonatkozó egyedi 
információt tartalmazó, marketing célú 
közlemények nem tartalmazhatnak olyan 
állítást, amely ellentmond a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumban 
közölt információknak, vagy csökkenti a
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum jelentőségét. A marketing 
célú közleményekben jelezni kell, hogy 

A befektetési termékre vonatkozó 
marketing célú közlemények nem 
tartalmazhatnak olyan állítást, amely 
ellentmond a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumban közölt 
információknak, vagy csökkenti a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
jelentőségét. A marketing célú 
közleményekben egy közvetlen 
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rendelkezésre áll a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum, és meg kell adni, 
hogy az miként szerezhető be.

hivatkozással tájékoztatást kell adni arról, 
hogy a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot az illetékes hatóság 
weboldalán közzétették. Kérésre egy 
nyomtatott példány ingyenesen 
továbbítható az előállítónak vagy a 
befektetési terméket értékesítő 
személynek.

Or. en

Indokolás

E módosítás alapja a BEUC javaslata.

Módosítás 467
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A befektetési termékre vonatkozó egyedi 
információt tartalmazó, marketing célú 
közlemények nem tartalmazhatnak olyan 
állítást, amely ellentmond a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumban 
közölt információknak, vagy csökkenti a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum jelentőségét. A marketing 
célú közleményekben jelezni kell, hogy 
rendelkezésre áll a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum, és meg kell adni, 
hogy az miként szerezhető be.

A lakossági befektetési csomagtermékre
vonatkozó egyedi információt tartalmazó, 
marketing célú közlemények nem 
tartalmazhatnak olyan állítást, amely 
ellentmond a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumban közölt 
információknak, vagy csökkenti a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
jelentőségét. A marketing célú 
közleményekben jelezni kell, hogy 
rendelkezésre áll a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum, és meg kell adni, 
hogy az miként szerezhető be.

Or. en

Módosítás 468
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A befektetési termék előállítója 
rendszeresen felülvizsgálja a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumban 
közölt információkat, és a felülvizsgálat 
alapján szükségesnek mutatkozó 
esetekben módosítja a dokumentumot.

(1) A befektetési termék előállítója 
rendszeresen, és legalább évente
felülvizsgálja a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumban közölt 
információkat, és legalább akkor 
módosítja a dokumentumot, ha a 
felülvizsgálat a befektetés kezelésének 
nyereségességét és a befektetéskezelésben 
ezzel kapcsolatos kockázatokat jelez.
Ennek a módosításnak része a befektetési 
termék kiemelt információit tartalmazó 
dokumentumban meghatározott azon 
standardok felhasználásának 
felülvizsgálata, amelyek jelzik a 
változtatás szükségességét. Ezt 
egyértelműen, tömören és átfogóan kell 
kifejezni az éves jelentés szöveges 
részében, és annak tartalmaznia kell a 
befektetési eszközök teljesítményének, az 
alapkezelési költségeknek, a befektetés-
kezelési stratégiáknak, a befektetéskezelés 
nyereségességének és a befektetéskezelés 
ezzel kapcsolatos kockázatainak valós és 
tisztességes összefoglalását, beleértve a 
befektetési termék kiemelt információit 
összefoglaló dokumentumban 
meghatározott standardokat.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tényleges frissítésének 
biztosítása.

Módosítás 469
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A befektetési termék előállítója 
rendszeresen felülvizsgálja a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumban 
közölt információkat, és a felülvizsgálat 
alapján szükségesnek mutatkozó 
esetekben módosítja a dokumentumot.

(1) A befektetési termék előállítója 
rendszeresen felülvizsgálja a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumban 
közölt információkat, és a felülvizsgálat azt 
jelzi, hogy a terméken alapvetően jelentős 
változtatásokat hajtottak végre.

Or. en

Módosítás 470
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A befektetési termék előállítója 
rendszeresen felülvizsgálja a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumban 
közölt információkat, és a felülvizsgálat 
alapján szükségesnek mutatkozó 
esetekben módosítja a dokumentumot.

(1) A befektetési termék előállítója 
rendszeresen felülvizsgálja a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumban 
közölt információkat, ha a felülvizsgálat
azt mutatja, hogy lényegi változtatásokat 
kell végrehajtani, és haladéktalanul 
rendelkezésre bocsátja a módosított 
változatot.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a befektetési termék előállítója megfelelő szintű bizonyosságot kapjon 
arra vonatkozóan, hogy mikor kell a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot 
módosítania, pontosítani kell, hogy módosításra csak akkor van szükség, ha a befektetési 
termék jelentős változáson esett át. A felülvizsgálat elvégzése után nincs ok a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum módosított változatának visszatartására.

Módosítás 471
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A befektetési termék előállítója 
rendszeresen felülvizsgálja a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumban 
közölt információkat, és a felülvizsgálat 
alapján szükségesnek mutatkozó 
esetekben módosítja a dokumentumot.

(1) A lakossági befektetési csomagtermék
előállítója rendszeresen felülvizsgálja a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban közölt információkat, ha 
a felülvizsgálat azt mutatja, hogy lényegi 
változtatásokat kell végrehajtani, és 
haladéktalanul rendelkezésre bocsátja a 
módosított változatot.

Or. en

Indokolás

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot szerződéskötést megelőző dokumentumként 
kell kialakítani, nevezetesen olyan segítő eszközként, amely hozzájárul a magánszemély 
befektetési döntéséhez. Ezért a dokumentum bármely módosítására vonatkozó kötelezettség 
azokra a körülményekre korlátozódik, amelyek magának a befektetési terméknek a lényeges 
változását tükrözik. Ez a követelmény összhangban áll az ÁÉKBV IV. (az 583/2010/EU 
rendelet) 23. cikkének (2) bekezdésével.

Módosítás 472
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A befektetési termék előállítója 
rendszeresen felülvizsgálja a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumban 
közölt információkat, és a felülvizsgálat 
alapján szükségesnek mutatkozó 
esetekben módosítja a dokumentumot.

(1) A befektetési termék előállítója
rendszeresen felülvizsgálja a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumban 
közölt információkat, és a felülvizsgálat azt 
jelzi, hogy lényeges módosításokat kell 
végrehajtani, különösen a kockázatok 
értékelése tekintetében.

Or. en

Módosítás 473
Syed Kamall
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A befektetési termék előállítója 
rendszeresen felülvizsgálja a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumban 
közölt információkat, és a felülvizsgálat 
alapján szükségesnek mutatkozó 
esetekben módosítja a dokumentumot.

(1) A lakossági befektetési csomagtermék
előállítója rendszeresen felülvizsgálja a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban közölt információkat, és a 
felülvizsgálat alapján szükségesnek 
mutatkozó esetekben módosítja a 
dokumentumot.

Or. en

Módosítás 474
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 23. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumban foglalt 
információk felülvizsgálata és a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
módosítása szabályainak meghatározásáról 
az alábbiak tekintetében:

(2) Az Európai Bankhatóság (EBA), az 
Európai Biztosítási és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EBFH) és 
az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 
(ESMA) szabályozástechnikai standard-
tervezeteket dolgoz ki a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumban 
foglalt információk felülvizsgálata és a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum módosítása szabályainak 
meghatározásáról az alábbiak tekintetében.

Az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket az európai felügyeleti 
hatóságok […]-ig benyújtják a 
Bizottságnak.
A Bizottság felhatalmazást kap 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1093/2010/EU rendelet 10–14. cikke, az 
1094/2010/EU rendelet 10–14. cikke és az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikke 
szerinti eljárással összhangban történő 
elfogadására.
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Or. en

Indokolás

A megfelelő rugalmasság és annak lehetővé tétele érdekében, hogy az ágazat és az európai 
felügyeleti hatóságok gyorsan tudjanak reagálni a piaci fejleményekre, a három európai 
felügyeleti hatóságnak együttesen kell közös szabályozástechnikai standardokat kidolgoznia, 
ahelyett hogy a Bizottságot hatalmaznák fel felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.

Módosítás 475
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 23. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumban foglalt 
információk felülvizsgálata és a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
módosítása szabályainak meghatározásáról 
az alábbiak tekintetében:

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 23. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumban foglalt 
információk felülvizsgálata és a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
módosítása szabályainak meghatározásáról, 
figyelemmel a befektetési termék jellegére,
az alábbiak tekintetében:

Or. en

Módosítás 476
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban foglalt információk 
módosítását indokoló feltételek, továbbá a 
módosított kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum kötelező vagy 
nem kötelező újbóli közzétételének 

b) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban foglalt információk 
módosítását indokoló feltételek;
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feltételei;

Or. en

Indokolás

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a felülvizsgálat szükséges és az lezajlott, a módosított 
kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot azonnal rendelkezésre kell bocsátani. Nincs 
helye annak, hogy egy ilyen egyszerű szabályt felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tovább 
részletezzenek.

Módosítás 477
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban foglalt információk 
módosítását indokoló feltételek, továbbá a 
módosított kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum kötelező vagy 
nem kötelező újbóli közzétételének 
feltételei;

b) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban foglalt információk 
módosítását indokoló feltételek, külön 
meghatározva a lényeges módosítás 
mibenlétét, továbbá a módosított kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
kötelező újbóli közzétételének feltételei;

Or. en

Módosítás 478
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban foglalt információk 
módosítását indokoló feltételek, továbbá a 
módosított kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum kötelező vagy 
nem kötelező újbóli közzétételének 
feltételei;

b) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban foglalt információk 
módosítását indokoló feltételek;
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Or. en

Indokolás

A Schmidt képviselő által az (1) bekezdéshez javasolt módosítás nyomán. Lásd Schmidt 
képviselő 10. cikk (1) bekezdéséhez fűzött indokolását. Amennyiben a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum felülvizsgálata módosítást eredményez, a módosított dokumentumot 
haladéktalanul rendelkezésre kell bocsátani. Nincs szükség arra, hogy a Bizottság ezzel 
összefüggésben felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására kapjon felhatalmazást.

Módosítás 479
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban foglalt információk
felülvizsgálatát vagy annak módosítását 
indokoló egyedi feltételek azokban az 
esetekben, amikor a befektetési termék a 
lakossági befektetők részére nem 
folyamatosan elérhető;

c) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban foglalt információk 
felülvizsgálatát vagy annak módosítását 
indokoló egyedi feltételek azokban az 
esetekben, amikor a lakossági befektetési 
csomagtermék a lakossági befektetők 
részére nem folyamatosan elérhető;

Or. en

Módosítás 480
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a lakossági befektetők által megvásárolt 
befektetési termékre vonatkozó kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
módosításával kapcsolatban a lakossági 
befektetők tájékoztatását szükségessé tevő 
körülmények.

törölve

Or. en
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Indokolás

A Schmidt képviselő által az (1) bekezdéshez javasolt módosítás nyomán. Lásd Schmidt 
képviselő 10. cikk (1) bekezdéséhez fűzött indokolását.

Módosítás 481
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a lakossági befektetők által megvásárolt 
befektetési termékre vonatkozó kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum
módosításával kapcsolatban a lakossági 
befektetők tájékoztatását szükségessé tevő 
körülmények.

törölve

Or. en

Indokolás

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a felülvizsgálat szükséges és az lezajlott, a módosított 
kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot azonnal rendelkezésre kell bocsátani. Nincs 
helye annak, hogy egy ilyen egyszerű szabályt felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tovább 
részletezzenek.

Módosítás 482
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a lakossági befektetők által megvásárolt 
befektetési termékre vonatkozó kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
módosításával kapcsolatban a lakossági 
befektetők tájékoztatását szükségessé tevő 
körülmények.

d) a lakossági befektetők által megvásárolt 
lakossági befektetési csomagtermékre
vonatkozó kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum módosításával 
kapcsolatban a lakossági befektetők 
tájékoztatását szükségessé tevő 
körülmények.
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Or. en

Módosítás 483
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a lakossági befektetők által megvásárolt 
befektetési termékre vonatkozó kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
módosításával kapcsolatban a lakossági 
befektetők tájékoztatását szükségessé tevő 
körülmények.

d) a lakossági befektetők által megvásárolt 
befektetési termékre vonatkozó kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
módosításával kapcsolatban a lakossági 
befektetők egyéni kérés alapján történő
tájékoztatását szükségessé tevő 
körülmények.

Or. de

Módosítás 484
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a jogsértésért felelős személy által 
hozott minden intézkedés annak 
biztosítására, hogy a jövőben betartsa a 
rendeletet.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a jogsértésért felelős személy intézkedéseket tett az ilyen jogsértések jövőbeni 
megelőzésére, az illetékes hatóság figyelembe veheti ezt a közigazgatási intézkedések és 
szankciók alkalmazásakor.

Módosítás 485
Olle Schmidt
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a lakossági befektető a 
befektetési termék előállítója által 
összeállított, a 6., 7. és a 8. cikk 
követelményeinek nem megfelelő kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
alapján hozta meg befektetési döntését, az 
érintett lakossági befektető kártérítési 
igényt támaszthat a befektetési termék 
előállítójával szemben minden olyan 
veszteség tekintetében, amely az adott 
lakossági befektetőnél a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
felhasználása miatt merült fel.

(1) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum szerződéskötést megelőző 
tájékoztatást jelent. Tisztességesnek, 
egyértelműnek és nem félrevezetőnek kell 
lennie. Összhangban kell állnia a 
tájékoztató vonatkozó részeivel. 
Amennyiben kötelező erejű szerződéses 
dokumentumok állnak rendelkezésre, a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumnak összhangban kell állnia 
e dokumentumokkal.

Or. en

Indokolás

A kiemelt befektetői információs dokumentumra vonatkozó standardoknak a 2009/65/EK 
ÁÉKBV-irányelvvel való összehangolása. A bizonyítási teher szabályozásának meg kell 
felelnie a bizonyítási teher ÁÉKBV IV. irányelv 79. cikke (2) bekezdése szerinti 
szabályozásának.

Módosítás 486
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a lakossági befektető a 
befektetési termék előállítója által 
összeállított, a 6., 7. és a 8. cikk 
követelményeinek nem megfelelő kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum
alapján hozta meg befektetési döntését, az 
érintett lakossági befektető kártérítési 
igényt támaszthat a befektetési termék 
előállítójával szemben minden olyan 

(1) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum szerződéskötést megelőző 
tájékoztatást jelent. Tisztességesnek, 
egyértelműnek és nem félrevezetőnek kell 
lennie. A kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumnak összhangban 
kell állnia a kibocsátási tájékoztatókkal, 
vagy ha ilyen tájékoztatót nem adtak ki, a 
lakossági befektetési csomagtermék 
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veszteség tekintetében, amely az adott 
lakossági befektetőnél a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
felhasználása miatt merült fel.

feltételeivel.

Or. en

Indokolás

Mivel a rendelet fő hajtóereje az ÁÉKBV IV. irányelvvel való összhang megteremtése annak 
érdekében, hogy biztosítsa a felelősségi rendszerek egységességét, a rendeletnek inkább egy 
azt előíró rendelkezést kellene tartalmaznia, hogy a tagállamok nemzeti jogának kell 
megfelelő polgári jogi jogorvoslatot biztosítania a lakossági befektetők számára.

Módosítás 487
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a lakossági befektető a 
befektetési termék előállítója által 
összeállított, a 6., 7. és a 8. cikk 
követelményeinek nem megfelelő kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
alapján hozta meg befektetési döntését, az 
érintett lakossági befektető kártérítési 
igényt támaszthat a befektetési termék 
előállítójával szemben minden olyan 
veszteség tekintetében, amely az adott 
lakossági befektetőnél a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
felhasználása miatt merült fel.

(1) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum szerződéskötést megelőző 
tájékoztatást jelent. Tisztességesnek, 
egyértelműnek és nem félrevezetőnek kell 
lennie. Amennyiben kötelező erejű 
szerződéses dokumentumok állnak 
rendelkezésre, a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumnak összhangban 
kell állnia e dokumentumokkal.

Or. en

Indokolás

Ez megteremti a lakossági befektetési csomagtermékekről szóló rendeletnek az ÁÉKBV-
nyelvezettel való összhangját
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Módosítás 488
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a lakossági befektető a 
befektetési termék előállítója által 
összeállított, a 6., 7. és a 8. cikk 
követelményeinek nem megfelelő kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum
alapján hozta meg befektetési döntését, az 
érintett lakossági befektető kártérítési 
igényt támaszthat a befektetési termék 
előállítójával szemben minden olyan 
veszteség tekintetében, amely az adott 
lakossági befektetőnél a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
felhasználása miatt merült fel.

(1) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum szerződéskötést megelőző 
tájékoztatást jelent. Tisztességesnek, 
egyértelműnek és nem félrevezetőnek kell 
lennie. Meg kell adnia a kiemelt 
információkat, és összhangban kell állnia 
az ajánlati dokumentumok vonatkozó 
részeivel, amennyiben azokat a befektetési 
termék előállítójának kell elkészítenie.

Or. en

Módosítás 489
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a lakossági befektető a 
befektetési termék előállítója által 
összeállított, a 6., 7. és a 8. cikk 
követelményeinek nem megfelelő kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
alapján hozta meg befektetési döntését, az 
érintett lakossági befektető kártérítési 
igényt támaszthat a befektetési termék 
előállítójával szemben minden olyan 
veszteség tekintetében, amely az adott 
lakossági befektetőnél a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
felhasználása miatt merült fel.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum előállításáért felelős 
személyek számára kizárólag a kiemelt 
befektetői információkat tartalmazó 
dokumentum alapján – beleértve annak 
fordításait is – ne keletkezzen polgári jogi 
felelősség, kivéve, ha az információ 
félrevezető, nem pontos vagy nincs 
összhangban a tájékoztató megfelelő 
részeivel, illetve ha a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum a 
6., 7. és a 8. cikk követelményeinek nem 
felel meg és a lakossági befektető erre 
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alapozva hozott befektetési döntést. A 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumnak e tekintetben egyértelmű 
figyelmeztetést kell tartalmaznia.

Or. en

Módosítás 490
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a lakossági befektető a 
befektetési termék előállítója által 
összeállított, a 6., 7. és a 8. cikk 
követelményeinek nem megfelelő kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
alapján hozta meg befektetési döntését, az 
érintett lakossági befektető kártérítési 
igényt támaszthat a befektetési termék 
előállítójával szemben minden olyan 
veszteség tekintetében, amely az adott 
lakossági befektetőnél a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
felhasználása miatt merült fel.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
polgári jogi felelősségre vonatkozó 
törvényeik, rendeleteik és közigazgatási 
rendelkezéseik a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumban adott 
információért felelős személyekre is 
vonatkozzanak.

Or. en

Módosítás 491
Elena Băsescu

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a lakossági befektető a 
befektetési termék előállítója által 
összeállított, a 6., 7. és a 8. cikk 
követelményeinek nem megfelelő kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 

(1) Amennyiben a lakossági befektető a 
befektetési termék előállítója által 
összeállított, a 6., 7. és a 8. cikk 
követelményeinek nem megfelelő kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
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alapján hozta meg befektetési döntését, az 
érintett lakossági befektető kártérítési 
igényt támaszthat a befektetési termék 
előállítójával szemben minden olyan 
veszteség tekintetében, amely az adott 
lakossági befektetőnél a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
felhasználása miatt merült fel.

alapján hozta meg befektetési döntését, az 
érintett lakossági befektető kártérítési 
igényt támaszthat a befektetési termék 
előállítójával szemben minden olyan 
veszteség tekintetében, amely az adott 
lakossági befektetőnél a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
felhasználása miatt merült fel. Az esetleges 
kártérítés összegének arányban kell állnia 
a veszteséggel.

Or. en

Módosítás 492
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a lakossági befektető a 
befektetési termék előállítója által 
összeállított, a 6., 7. és a 8. cikk 
követelményeinek nem megfelelő kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
alapján hozta meg befektetési döntését, az 
érintett lakossági befektető kártérítési 
igényt támaszthat a befektetési termék 
előállítójával szemben minden olyan 
veszteség tekintetében, amely az adott 
lakossági befektetőnél a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
felhasználása miatt merült fel.

(1) Amennyiben a lakossági befektető a 
befektetési termék előállítója által 
összeállított, a 6., 7. és a 8. cikk 
követelményeinek nem megfelelő kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
alapján hozta meg befektetési döntését, az 
érintett lakossági befektető kártérítési 
igényt támaszthat a befektetési termék 
előállítójával szemben minden olyan 
veszteség tekintetében, amely az adott 
lakossági befektetőnél a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
felhasználása miatt merült fel, és adott 
esetben követelheti a befektetési termék 
bekerülési áron történő visszavásárlását.

Or. de

Módosítás 493
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a lakossági befektető a 
befektetési termék előállítója által 
összeállított, a 6., 7. és a 8. cikk 
követelményeinek nem megfelelő kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
alapján hozta meg befektetési döntését, az 
érintett lakossági befektető kártérítési 
igényt támaszthat a befektetési termék 
előállítójával szemben minden olyan 
veszteség tekintetében, amely az adott 
lakossági befektetőnél a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
felhasználása miatt merült fel.

(1) Amennyiben a lakossági befektető a 
befektetési termék előállítója vagy a 
befektetési termékeket értékesítő személy
által összeállított, a 6., 7. és a 8. cikk 
követelményeinek nem megfelelő kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
vagy mellékletei alapján hozta meg 
befektetési döntését, az érintett lakossági 
befektető kártérítési igényt támaszthat a 
befektetési termék előállítójával vagy a 
befektetési termékeket értékesítő 
személlyel szemben minden olyan 
veszteség tekintetében, amely az adott 
lakossági befektetőnél a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
vagy mellékletei felhasználása miatt merült 
fel.

Or. en

Módosítás 494
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a lakossági befektető a 
befektetési termék előállítója által 
összeállított, a 6., 7. és a 8. cikk
követelményeinek nem megfelelő kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
alapján hozta meg befektetési döntését, az 
érintett lakossági befektető kártérítési 
igényt támaszthat a befektetési termék 
előállítójával szemben minden olyan 
veszteség tekintetében, amely az adott 
lakossági befektetőnél a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
felhasználása miatt merült fel.

(1) Amennyiben a lakossági befektető a 
befektetési termék előállítója által 
összeállított, e rendelet követelményeinek 
nem megfelelő kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum alapján hozta meg 
befektetési döntését, az érintett lakossági 
befektető kártérítési igényt támaszthat a 
befektetési termék előállítójával szemben 
minden olyan veszteség tekintetében, 
amely az adott lakossági befektetőnél a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum felhasználása miatt merült 
fel.

Or. en
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Módosítás 495
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a lakossági befektető 
igazolja a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumban foglalt 
információk felhasználásából fakadó 
veszteségét, a befektetési termék 
előállítójának kell bizonyítania azt, hogy a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum e rendelet 6., 7. és 
8. cikkével összhangban készült el.

törölve

Or. en

Módosítás 496
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a lakossági befektető 
igazolja a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban foglalt információk 
felhasználásából fakadó veszteségét, a 
befektetési termék előállítójának kell 
bizonyítania azt, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum e 
rendelet 6., 7. és 8. cikkével összhangban 
készült el.

(2) Amennyiben a lakossági befektető 
igazolja a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban foglalt információk 
felhasználásából fakadó veszteségét, a 
befektetési termék előállítóját kizárólag a 
kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentum alapján –
beleértve a fordításait is – nem terhelheti 
polgári jogi felelősség, kivéve, ha az 
információ félrevezető, nem pontos vagy 
nincs összhangban a többi kötelező 
szerződéses dokumentummal. A kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumnak e tekintetben egyértelmű 
figyelmeztetést kell tartalmaznia.
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Or. en

Módosítás 497
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a lakossági befektető 
igazolja a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumban foglalt 
információk felhasználásából fakadó 
veszteségét, a befektetési termék 
előállítójának kell bizonyítania azt, hogy a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum e rendelet 6., 7. és 8. cikkével 
összhangban készült el.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy 
kizárólag a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum alapján –
beleértve annak fordításait is – ne 
keletkezzen polgári jogi felelősség, kivéve, 
ha az információ félrevezető, nem pontos 
vagy nem áll összhangban a többi, a 
személy ellenőrzése alá tartozónak 
minősülő, kötelező erejű szerződéses 
dokumentummal. A kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumnak e tekintetben egyértelmű 
figyelmeztetést kell tartalmaznia.

Or. en

Indokolás

A kiemelt befektetői információs dokumentumra vonatkozó standardoknak a 2009/65/EK 
ÁÉKBV-irányelvvel való összehangolása. A polgári jogi felelősség szabályozásának meg kell 
felelnie az ÁÉKBV IV. irányelv 79. cikke (2) bekezdésének. A szöveget a lehetséges mértékben, 
néhány kiigazítással összhangba kell hozni 79. cikk (2) bekezdésével.

Módosítás 498
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a lakossági befektető 
igazolja a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumban foglalt 
információk felhasználásából fakadó 

(2) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum szerződéskötést megelőző 
tájékoztatást jelent. Tisztességesnek, 
egyértelműnek és nem félrevezetőnek kell 
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veszteségét, a befektetési termék 
előállítójának kell bizonyítania azt, hogy a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum e rendelet 6., 7. és 8. cikkével 
összhangban készült el.

lennie. Amennyiben kötelező erejű 
szerződéses dokumentumok állnak 
rendelkezésre, a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumnak összhangban 
kell állnia e dokumentumokkal.

Or. en

Indokolás

Mivel a rendelet fő hajtóereje az ÁÉKBV IV. irányelvvel való összhang megteremtése annak 
érdekében, hogy biztosítsa a felelősségi rendszerek egységességét, a rendeletnek inkább egy 
azt előíró rendelkezést kellene tartalmaznia, hogy a tagállamok nemzeti jogának kell 
megfelelő polgári jogi jogorvoslatot biztosítania a lakossági befektetők számára.

Módosítás 499
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a lakossági befektető 
igazolja a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumban foglalt 
információk felhasználásából fakadó 
veszteségét, a befektetési termék 
előállítójának kell bizonyítania azt, hogy a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum e rendelet 6., 7. és 8. cikkével 
összhangban készült el.

(2) A befektetési termék előállítója a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum alapján csupán polgári jogi 
szempontból vonható felelősségre, kivéve, 
ha a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum félrevezető vagy bizonyos 
szakaszaiban eltér a terméktájékoztatótól. 
(Ebben az esetben a bizonyítás a 
befektetési termék előállítóját terheli.) A
kiemelt információkat tartalmazó
dokumentumnak egyértelmű utalást kell 
tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy a 
kiemelt információkat tartalmazó
dokumentum nem helyettesíti az 
értékesítési tájékoztatót.

Or. de

Módosítás 500
Sirpa Pietikäinen
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a lakossági befektető 
igazolja a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumban foglalt 
információk felhasználásából fakadó 
veszteségét, a befektetési termék 
előállítójának kell bizonyítania azt, hogy a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum e rendelet 6., 7. és 8. cikkével 
összhangban készült el.

(2) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum szerződéskötést megelőző 
tájékoztatást jelent. Tisztességesnek, 
egyértelműnek és nem félrevezetőnek kell 
lennie. Amennyiben más dokumentumok 
állnak rendelkezésre, a kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumnak összhangban kell állnia 
e dokumentumokkal.

Or. en

Módosítás 501
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a lakossági befektető 
igazolja a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban foglalt információk 
felhasználásából fakadó veszteségét, a 
befektetési termék előállítójának kell 
bizonyítania azt, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum e 
rendelet 6., 7. és 8. cikkével összhangban 
készült el.

(2) Amennyiben a lakossági befektető 
igazolja a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban foglalt információk 
felhasználásából fakadó veszteségét, a 
befektetési termék előállítóját kizárólag a 
kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentum alapján, beleértve 
a fordításait is, nem terhelheti polgári jogi 
felelősség, kivéve, ha az információ 
félrevezető, nem pontos vagy nincs 
összhangban a többi kötelező szerződéses 
dokumentummal. A kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumnak e tekintetben egyértelmű 
figyelmeztetést kell tartalmaznia.

Or. en

Indokolás

Ez megteremti a lakossági befektetési csomagtermékekről szóló rendeletnek az ÁÉKBV-
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nyelvezettel való összhangját

Módosítás 502
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a lakossági befektető 
igazolja a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumban foglalt 
információk felhasználásából fakadó 
veszteségét, a befektetési termék 
előállítójának kell bizonyítania azt, hogy a
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum e rendelet 6., 7. és 
8. cikkével összhangban készült el.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy 
kizárólag a kiemelt befektetői tájékoztató 
alapján – beleértve annak fordításait is –
ne keletkezzen polgári jogi felelősség, 
kivéve, ha az információ félrevezető, nem 
pontos vagy nincs összhangban az ajánlati 
dokumentum megfelelő részeivel. A 
kiemelt befektetői információnak e 
tekintetben egyértelmű figyelmeztetést kell 
tartalmaznia.

Or. en

Módosítás 503
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a lakossági befektető 
igazolja a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumban foglalt 
információk felhasználásából fakadó 
veszteségét, a befektetési termék 
előállítójának kell bizonyítania azt, hogy a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum e rendelet 6., 7. és 
8. cikkével összhangban készült el.

(2) A tagállamok azonban biztosítják, 
hogy senkit ne terheljen polgári jogi 
felelősség kizárólag az alapvető 
információkat tartalmazó dokumentum 
alapján, beleértve annak bármely 
fordítását, kivéve, ha a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumban
megadott információk félrevezetőek, 
pontatlanok vagy nem állnak 
összhangban a tájékoztató vagy kötelező 
erejű szerződéses dokumentumok 
vonatkozó részeivel.
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A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumnak e tekintetben egyértelmű 
figyelmeztetést kell tartalmaznia.

Or. en

Módosítás 504
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a lakossági befektető 
igazolja a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban foglalt információk 
felhasználásából fakadó veszteségét, a 
befektetési termék előállítójának kell 
bizonyítania azt, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum e 
rendelet 6., 7. és 8. cikkével összhangban 
készült el.

(2) Amennyiben a lakossági befektető 
igazolja a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban foglalt információk 
felhasználásából fakadó veszteségét, a 
befektetési termék előállítójának kell 
bizonyítania azt, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum e 
rendelet 6., 7. és 8. cikkével összhangban 
készült el. Ilyen esetekben a befektetési 
termék előállítóját kizárólag a kiemelt 
befektetői információkat tartalmazó 
dokumentum alapján, beleértve a 
fordításait is, polgári jogi felelősség csak 
azon az alapon terhelheti, ha a kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumban az információk 
félrevezetőek, pontatlanok vagy nincsenek 
összhangban a többi kötelező erejű 
szerződéses dokumentummal. A kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumnak e tekintetben egyértelmű 
figyelmeztetést kell tartalmaznia.

Or. en

Módosítás 505
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés



PE504.398v01-00 84/185 AM\926906HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a lakossági befektető 
igazolja a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban foglalt információk 
felhasználásából fakadó veszteségét, a 
befektetési termék előállítójának kell 
bizonyítania azt, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum e 
rendelet 6., 7. és 8. cikkével összhangban 
készült el.

(2) Amennyiben a lakossági befektető 
igazolja a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban foglalt megjelölt 
információk felhasználásából fakadó 
veszteségét, a befektetési termék 
előállítójának kell bizonyítania azt, hogy 
ezeket az információkat e rendelet 6., 7. és 
8. cikkével összhangban fogalmazták meg.

Or. fr

Módosítás 506
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a lakossági befektető 
igazolja a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban foglalt információk 
felhasználásából fakadó veszteségét, a 
befektetési termék előállítójának kell 
bizonyítania azt, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum e 
rendelet 6., 7. és 8. cikkével összhangban 
készült el.

(2) Amennyiben a lakossági befektető 
igazolja veszteségét, és azt, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumban 
foglalt információk félrevezetőek voltak, a 
befektetési termék előállítójának kell 
bizonyítania azt, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum e 
rendelet 6., 7. és 8. cikkével összhangban 
készült el

Or. en

Módosítás 507
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a lakossági befektető 
igazolja a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumban foglalt
információk felhasználásából fakadó
veszteségét, a befektetési termék 
előállítójának kell bizonyítania azt, hogy a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum e rendelet 6., 7. és 8. cikkével 
összhangban készült el.

(2) Amennyiben a lakossági befektető a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum felhasználásából fakadóan 
veszteséget szenved el, a befektetési termék 
előállítójának kell bizonyítania azt, hogy a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum e rendelet 6., 7. és 8. cikkével 
összhangban készült el.

Or. de

Módosítás 508
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bizonyítási tehernek a (2) bekezdés 
szerinti megosztása előzetes 
megállapodáson keresztül nem 
módosítható. Az ilyen előzetes 
megállapodás egyetlen pontja sem 
kötelező erejű a lakossági befektetőre 
nézve.

törölve

Or. en

Módosítás 509
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bizonyítási tehernek a (2) bekezdés 
szerinti megosztása előzetes 
megállapodáson keresztül nem 

törölve
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módosítható. Az ilyen előzetes 
megállapodás egyetlen pontja sem 
kötelező erejű a lakossági befektetőre 
nézve.

Or. en

Módosítás 510
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bizonyítási tehernek a (2) bekezdés 
szerinti megosztása előzetes 
megállapodáson keresztül nem 
módosítható. Az ilyen előzetes 
megállapodás egyetlen pontja sem 
kötelező erejű a lakossági befektetőre 
nézve.

(3) A lakossági befektetési csomagtermék 
előállítója felelős azért, ha egy befektetőt 
amiatt ér veszteség, mert a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
félrevezető, pontatlan vagy a lakossági
befektetési csomagtermékre vonatkozó 
más, kötelező szerződéses 
dokumentumokkal nem áll összhangban. 
E polgári jogi felelősség szerződésben 
nem korlátozható vagy zárható ki.

Or. en

Módosítás 511
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bizonyítási tehernek a (2) bekezdés 
szerinti megosztása előzetes 
megállapodáson keresztül nem 
módosítható. Az ilyen előzetes 
megállapodás egyetlen pontja sem 
kötelező erejű a lakossági befektetőre 
nézve.

(3) A befektetési termék előállítóját 
kizárólag a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentum
alapján, beleértve a fordításait is, nem 
terhelheti polgári jogi felelősség, kivéve, 
ha az információ félrevezető, nem pontos 
vagy nincs összhangban a többi 
szerződéses dokumentummal.
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Or. en

Módosítás 512
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bizonyítási tehernek a (2) bekezdés
szerinti megosztása előzetes 
megállapodáson keresztül nem 
módosítható. Az ilyen előzetes 
megállapodás egyetlen pontja sem 
kötelező erejű a lakossági befektetőre 
nézve.

(3) A termék előállítóját polgári jogi 
felelősség terheli, ha egy befektetőt 
veszteség ér amiatt, mert olyan kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumra 
hagyatkozott, amely nem felelt meg a fenti 
(1) és (2) bekezdés követelményeinek. Ez a 
felelősség szerződéses kikötéssel vagy az 
illetékes hatóság hozzájárulásával nem 
korlátozható és nem engedhető el.

Or. en

Indokolás

Ezek a módosítások összehangolják a felelősségi rendszert az ÁÉKBV-vel, amelynek esetében 
a felelősségi rendszer jó működik.

Módosítás 513
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bizonyítási tehernek a (2) bekezdés 
szerinti megosztása előzetes 
megállapodáson keresztül nem 
módosítható. Az ilyen előzetes 
megállapodás egyetlen pontja sem 
kötelező erejű a lakossági befektetőre 
nézve.

(3) A polgári jogi felelősség szerződéses 
rendelkezésekkel nem korlátozható.

Or. en
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Módosítás 514
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A befektetési terméket lakossági 
befektetők részére értékesítő személy az 
ügylet megkötését kellő idővel megelőzően 
a lakossági befektetők rendelkezésére 
bocsátja az adott befektetési termékre
vonatkozó kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot.

(1) A lakossági befektetési 
csomagterméket lakossági befektetők 
részére értékesítő személy az ügylet 
megkötését kellő idővel megelőzően a 
lakossági befektetők rendelkezésére 
bocsátja az adott lakossági befektetési 
csomagtermékre vonatkozó kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot.
Ha egy ügyfélnek lakossági befektetési 
csomagterméket ajánlanak, a kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumokat haladéktalanul 
rendelkezésre kell bocsátani.

Or. en

Módosítás 515
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A befektetési terméket lakossági 
befektetők részére értékesítő személy az 
ügylet megkötését kellő idővel megelőzően 
a lakossági befektetők rendelkezésére 
bocsátja az adott befektetési termékre 
vonatkozó kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot.

(1) A befektetési terméket lakossági 
befektetők részére értékesítő vagy azzal 
kapcsolatban tanácsadást végző személy 
az ügylet megkötését kellő idővel 
megelőzően a lakossági befektetők 
rendelkezésére bocsátja az adott befektetési 
termékre vonatkozó kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot. Ha egy 
ügyfélnek valamely terméket ajánlanak, a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumokat haladéktalanul 
rendelkezésre kell bocsátani.
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Or. en

Módosítás 516
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A befektetési terméket lakossági 
befektetők részére értékesítő személy az 
ügylet megkötését kellő idővel megelőzően 
a lakossági befektetők rendelkezésére 
bocsátja az adott befektetési termékre 
vonatkozó kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot.

(1) A lakossági befektetési 
csomagterméket lakossági befektetők 
részére értékesítő személy az ügylet 
megkötését kellő idővel megelőzően a 
lakossági befektetők rendelkezésére 
bocsátja az adott lakossági befektetési 
csomagtermékre vonatkozó kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot és 
a kiemelt szolgáltatásokra vonatkozó 
dokumentumot. Ha egy ügyfélnek 
befektetést ajánlanak, a kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumokat és a kiemelt 
szolgáltatásokra vonatkozó 
dokumentumot haladéktalanul 
rendelkezésre kell bocsátani.

Or. en

Módosítás 517
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A befektetési terméket lakossági 
befektetők részére értékesítő személy az 
ügylet megkötését kellő idővel megelőzően 
a lakossági befektetők rendelkezésére 
bocsátja az adott befektetési termékre 
vonatkozó kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot.

(1) A befektetési terméket lakossági 
befektetők részére értékesítő vagy ajánló 
személy haladéktalanul, és bármiféle 
kötelezettségvállalást kellő idővel 
megelőzően a lakossági befektetők 
rendelkezésére bocsátja az adott befektetési 
termékre vonatkozó kiemelt információkat 
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tartalmazó dokumentumot.

Or. en

Módosítás 518
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A befektetési terméket lakossági 
befektetők részére értékesítő személy az 
ügylet megkötését kellő idővel megelőzően 
a lakossági befektetők rendelkezésére 
bocsátja az adott befektetési termékre 
vonatkozó kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot.

(1) A befektetési terméket lakossági 
befektetők részére értékesítő személy az 
ügylet megkötését kellő idővel megelőzően 
és bizonyíthatóan a lakossági befektetők 
rendelkezésére bocsátja az adott befektetési 
termékre vonatkozó kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot; e feltétel 
tekintetében a bizonyítás a befektetési 
termék előállítóját terheli.

Or. de

Módosítás 519
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A befektetési terméket lakossági 
befektetők részére értékesítő személy az 
ügylet megkötését kellő idővel megelőzően 
a lakossági befektetők rendelkezésére 
bocsátja az adott befektetési termékre 
vonatkozó kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot.

(1) A befektetési terméket lakossági 
befektetők részére értékesítő személy az 
ügylet megkötését kellő idővel megelőzően 
a lakossági befektetők rendelkezésére 
bocsátja az adott befektetési termékre 
vonatkozó, a befektetési termék előállítója 
által rendelkezésre bocsátott kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot.

Or. en
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Indokolás

A jogbiztonság javítása érdekében hangsúlyozni kell, hogy a kiemelt információkra vonatkozó 
dokumentumot egyetlen fél készíti el: mégpedig a befektetési termék előállítója. A befektetési 
termék előállítója egyben felel az általa készített, kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum tartalmáért is. A befektetési termékek előállítói a termék értékesítését végző 
személy rendelkezésére bocsátják a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, hogy az 
utóbbi átadhassa azokat a lakossági befektetőnek.

Módosítás 520
Marianne Thyssen

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A befektetési terméket lakossági 
befektetők részére értékesítő személy az 
ügylet megkötését kellő idővel megelőzően 
a lakossági befektetők rendelkezésére 
bocsátja az adott befektetési termékre 
vonatkozó kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot.

(1) A befektetési terméket lakossági 
befektetők részére értékesítő személy az 
ügylet megkötését kellő idővel megelőzően 
a lakossági befektetők rendelkezésére 
bocsátja az adott befektetési termékre 
vonatkozó, a befektetési termék előállítója 
által összeállított, kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot.

Or. nl

Indokolás

Ez a módosítás ismét rávilágít arra, hogy a termék előállítója felelős a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentum elkészítéséért és annak tartalmáért. A termék 
előállítójának kell ezt a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot eljuttatnia 
az értékesítőhöz, aki azután köteles azt időben a lakossági befektető rendelkezésére bocsátani.

Módosítás 521
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A befektetési terméket lakossági 
befektetők részére értékesítő személy az 

(1) A befektetési terméket lakossági 
befektetők részére értékesítő vagy közvetítő
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ügylet megkötését kellő idővel megelőzően 
a lakossági befektetők rendelkezésére 
bocsátja az adott befektetési termékre 
vonatkozó kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot.

személy az ügylet megkötését kellő idővel 
megelőzően a lakossági befektetők 
rendelkezésére bocsátja az adott befektetési 
termékre vonatkozó kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot.

Or. de

Módosítás 522
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A lakossági befektetőknek befektetési 
termékeket ajánló vagy értékesítő 
személynek először írásbeli hozzájárulást 
kell beszereznie a befektetési termék 
előállítójától ahhoz, hogy a kiemelt 
befektetői információkat tartalmazó 
dokumentumát a befektetők körében 
terjeszthesse. A befektetési termék 
előállítója ezt az engedélyt megadhatja 
határozott időre vagy más feltételekhez 
kötötten. Amennyiben valamely 
meghatározott feltétel nem teljesül, az 
engedély e bekezdés alkalmazásában 
érvényét veszti.

Or. en

Módosítás 523
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a befektetési 
terméket értékesítő személy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot 

törölve
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közvetlenül az ügylet megkötését követően 
is a lakossági befektetők rendelkezésére 
bocsáthatja, amennyiben:
a) a lakossági befektető valamilyen 
távközlési eszközön keresztül kívánja 
megkötni az ügyletet;
b) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumnak az (1) bekezdés szerinti 
rendelkezésre bocsátása nem lehetséges; 
és
c) a befektetési terméket értékesítő 
személy erről a tényről tájékoztatta a 
lakossági befektetőt.

Or. en

Módosítás 524
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a befektetési 
terméket értékesítő személy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot 
közvetlenül az ügylet megkötését követően 
is a lakossági befektetők rendelkezésére 
bocsáthatja, amennyiben:

törölve

a) a lakossági befektető valamilyen 
távközlési eszközön keresztül kívánja 
megkötni az ügyletet;
b) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumnak az (1) bekezdés szerinti 
rendelkezésre bocsátása nem lehetséges; 
és
c) a befektetési terméket értékesítő 
személy erről a tényről tájékoztatta a 
lakossági befektetőt.

Or. de
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Módosítás 525
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a befektetési 
terméket értékesítő személy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot 
közvetlenül az ügylet megkötését követően 
is a lakossági befektetők rendelkezésére 
bocsáthatja, amennyiben:

(2) A lakossági befektetési 
csomagterméket lakossági befektetők 
részére értékesítő személy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot 
semmilyen esetben nem adhatja át 
ezeknek a befektetőknek anélkül, hogy 
erre vonatkozóan beszerezte volna a
lakossági befektetési csomagtermék 
előállítójának írásbeli nyilatkozatát. A 
lakossági befektetési csomagtermék 
előállítója ezt az engedélyt megadhatja 
határozott időre vagy más feltételekhez 
kötötten. Amennyiben valamely 
meghatározott feltétel nem teljesül, az 
engedély e bekezdés alkalmazásában 
érvényét veszti.

Or. en

Indokolás

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum befektetőkhöz való eljuttatásáért felelős 
személy gyakran eltér attól, aki annak elkészítéséért felel. A rendelet aktuális tervezete nem 
tudta felelőssé tenni a termék előállítóját arra az esetre, ha a terméket értékesítő jogalany 
nem tartja be a 12. cikk rendelkezéseit. Ezt kezelő rendelkezéseket kell beiktatni annak 
biztosítására, hogy a felelősség megfelelően kerüljön megosztásra, ha egy jogalany pontatlan 
vagy idejétmúlt kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot terjeszt.

Módosítás 526
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a befektetési 
terméket értékesítő személy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot 
közvetlenül az ügylet megkötését követően
is a lakossági befektetők rendelkezésére 
bocsáthatja, amennyiben:

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a befektetési 
terméket értékesítő személy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot 
az azt tartalmazó weboldalon az ügylet 
megkötése előtt is a lakossági befektetők 
rendelkezésére bocsátja, amennyiben:

Or. en

Indokolás

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentummal az egyik cél az, hogy az ügyfél a
befektetési döntés előtt rendelkezzen a kiemelt információkkal. Ha az ügyfél olyan helyzetben 
van, hogy kommunikálhat a befektetési terméket értékesítő személlyel, lehetségesnek kell 
lennie, hogy ezt az információt ugyanazon csatornán egyik vagy másik formában is megkapja.

Módosítás 527
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a befektetési 
terméket értékesítő személy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot 
közvetlenül az ügylet megkötését követően 
is a lakossági befektetők rendelkezésére 
bocsáthatja, amennyiben:

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a befektetési 
terméket értékesítő személy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot 
az ügylet megkötését követően a lehető 
legkorábban is a lakossági befektetők 
rendelkezésére bocsáthatja, amennyiben:

Or. en

Indokolás

A távközlési eszközöket használó, kizárólag végrehajtási alapú szolgáltatásoknak továbbra is 
lehetségesnek kell maradniuk azon lakossági befektetők számára, akik ezek használatát 
választják. Azonban ezek lehetetlenné válnának, amennyiben a befektetési terméket értékesítő
személynek minden alkalommal az ügylet megkötése előtt kötelessége lenne a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum átadása. Ezért ilyen esetekben megengedhetőnek kell 
lennie a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum ügylet megkötése utáni, mielőbbi 
átadásának is.
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Módosítás 528
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a befektetési 
terméket értékesítő személy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot 
közvetlenül az ügylet megkötését követően 
is a lakossági befektetők rendelkezésére 
bocsáthatja, amennyiben:

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a befektetési 
terméket értékesítő vagy közvetítő személy 
a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot közvetlenül az ügylet 
megkötését követően is a lakossági 
befektetők rendelkezésére bocsáthatja, 
amennyiben:

Or. de

Módosítás 529
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a befektetési 
terméket értékesítő személy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot 
közvetlenül az ügylet megkötését követően 
is a lakossági befektetők rendelkezésére 
bocsáthatja, amennyiben:

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a lakossági 
befektetési csomagterméket értékesítő 
személy a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot közvetlenül az 
ügylet megkötését követően is az ezt kérő
lakossági befektetők rendelkezésére 
bocsáthatja, amennyiben:

Or. en

Módosítás 530
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a lakossági befektető valamilyen 
távközlési eszközön keresztül kívánja 
megkötni az ügyletet;

a) a lakossági befektető saját 
kezdeményezésére valamilyen távközlési 
eszközön keresztül kívánja megkötni az 
ügyletet;

Or. en

Indokolás

A 12. cikk (2) bekezdése szerinti eltérés fontos, mivel ez lehetővé tenné a kifinomult, saját 
kutatásukat elvégző ügyfeleknek a befektetések kényelmetlenség nélküli beszerzését. 
Mindazonáltal fontos, hogy ez ne teremtsen joghézagot a szabályokban. Ezért nem lenne 
szabad, hogy a befektetőket aktívan megkereső értékesítők ezzel az eltéréssel élhessenek. Ezt 
inkább csak azokra a fogyasztókra kell korlátozni, akik saját kezdeményezésükre a telefonos 
ügyletkötést választották.

Módosítás 531
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a lakossági befektető valamilyen 
távközlési eszközön keresztül kívánja 
megkötni az ügyletet;

a) a lakossági befektető saját 
kezdeményezésére valamilyen távközlési 
eszközön keresztül kívánja megkötni az 
ügyletet;

Or. en

Módosítás 532
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumnak az (1) bekezdés szerinti 

b) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumnak az (1) bekezdés szerinti 
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rendelkezésre bocsátása nem lehetséges; és rendelkezésre bocsátása nem lehetséges, és
amennyiben a lakossági befektetési 
csomagterméket értékesítő személy a 
lakossági befektetőt a helyzetről 
értesítette; és

Or. en

Módosítás 533
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumnak az (1) bekezdés szerinti 
rendelkezésre bocsátása nem lehetséges; és

b) az a) pont okán a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum nyomtatott 
példányának az (1) bekezdés szerinti 
rendelkezésre bocsátása nem lehetséges; és

Or. en

Módosítás 534
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a befektetési terméket értékesítő 
személy erről a tényről tájékoztatta a 
lakossági befektetőt.

c) a lakossági befektető elfogadja, hogy a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot közvetlenül az ügylet 
megkötése után kapja meg, az ügylet 
amiatti késleltetése helyett, hogy a 
dokumentumot előre megkaphassa;

Or. en

Indokolás

Noha ez az eltérés lehetővé tesz bizonyos jogszerű üzleti gyakorlatokat, ezt korlátozni kell 
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annak biztosítására, hogy ne teremtsen joghézagot a szabályokban. Ezért az eltérésnek csak 
akkor kell elérhetőnek kell lennie, amikor az ügyfél aktívan törekszik az ügylet telefonon 
történő megkötésére. Az ügyfélnek egyben kifejezett hozzájárulását is meg kell adnia.

Módosítás 535
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a befektetési terméket értékesítő 
személy erről a tényről tájékoztatta a 
lakossági befektetőt.

c) a lakossági befektetési csomagterméket
értékesítő személy erről a tényről 
tájékoztatta a lakossági befektetőt.

Or. en

Módosítás 536
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a befektetési terméket értékesítő személy 
erről a tényről tájékoztatta a lakossági 
befektetőt.

c) a befektetési terméket értékesítő vagy 
közvetítő személy erről a tényről 
tájékoztatta a lakossági befektetőt.

Or. de

Módosítás 537
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a lakossági befektető kifejezett 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kiemelt 
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információkat tartalmazó dokumentumot 
közvetlenül az ügylet megkötése után 
kapja meg;

Or. en

Módosítás 538
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a lakossági befektető kifejezett 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot 
közvetlenül az ügylet megkötése után 
kapja meg;

Or. en

Módosítás 539
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A lakossági befektető írott vagy 
elektronikus aláírással megerősíti, hogy 
megkapta és elolvasta a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot.

Or. en

Módosítás 540
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve az e 
rendelet hatály alá tartozó befektetési 
termék lakossági befektetőnek a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
nélkül csak a lakossági befektető kifejezett 
kérésére és csak saját kezdeményezésére 
értékesíthető, és csak akkor, ha a 
befektetési terméket értékesítő közvetítő a 
lakossági befektetőnek megadja a 
2004/39/EK vagy 2002/92/EK irányelv 
szerinti tanácsot.

Or. en

Módosítás 541
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az első és második bekezdéstől 
eltérve a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum átadása nem kötelező, ha a 
befektetési termék értékesítése a lakossági 
ügyfél kifejezett kérésére, befektetési 
tanácsadás nélkül történik, vagy ha az 
ügylet csak a végrehajtásra korlátozódik.

Or. en

Módosítás 542
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amikor ugyanazon befektetési (3) Amennyiben a lakossági befektetési 
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termékre vonatkozóan egymást követő 
ügyleteket hajtanak végre a lakossági
befektető részére a szóban forgó lakossági 
befektető által az első ügyletet megelőzően 
a befektetési terméket értékesítő 
személynek adott utasítások alapján, a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum (1) bekezdés szerinti 
rendelkezésre bocsátására vonatkozó 
követelményt csak az első ügyletre kell 
alkalmazni.

csomagterméket lakossági befektetőknek 
értékesítő személy:

a) nem adja át a befektetőknek a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot; 
hogy
b) olyan kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot ad át a befektetőknek, 
amelyre vonatkozóan nem szerezte be a 
fenti (2) bekezdés szerint szükséges 
engedélyt,
e jogsértésért kizárólag az a személy felel, 
aki a lakossági befektetési
csomagterméket értékesítette, és – kivéve, 
ha az értékesítést végző a lakossági 
befektetési csomagtermék előállítója – a 
lakossági befektetési csomagtermék 
előállítóját felelősség nem terheli.

Or. en

Módosítás 543
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amikor ugyanazon befektetési 
termékre vonatkozóan egymást követő 
ügyleteket hajtanak végre a lakossági 
befektető részére a szóban forgó lakossági 
befektető által az első ügyletet megelőzően 
a befektetési terméket értékesítő 
személynek adott utasítások alapján, a 

(3) Amikor ugyanazon befektetési 
termékre vonatkozóan egymást követő 
ügyleteket hajtanak végre a lakossági 
befektető részére a szóban forgó lakossági 
befektető által az első ügyletet megelőzően 
a befektetési terméket értékesítő 
személynek adott utasítások alapján, a 
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kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum (1) bekezdés szerinti 
rendelkezésre bocsátására vonatkozó 
követelményt csak az első ügyletre kell 
alkalmazni.

kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum (1) bekezdés szerinti 
rendelkezésre bocsátására vonatkozó 
követelményt csak az első ügyletre kell 
alkalmazni, kivéve, ha a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot 
frissítették, vagy új éves jelentés áll 
rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 544
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amikor ugyanazon befektetési 
termékre vonatkozóan egymást követő 
ügyleteket hajtanak végre a lakossági 
befektető részére a szóban forgó lakossági 
befektető által az első ügyletet megelőzően 
a befektetési terméket értékesítő 
személynek adott utasítások alapján, a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum (1) bekezdés szerinti 
rendelkezésre bocsátására vonatkozó 
követelményt csak az első ügyletre kell 
alkalmazni.

(3) Amikor ugyanazon lakossági 
befektetési csomagtermékre vonatkozóan 
egymást követő ügyleteket hajtanak végre 
a lakossági befektető részére a szóban 
forgó lakossági befektető által az első 
ügyletet megelőzően a lakossági 
befektetési csomagterméket értékesítő 
személynek adott utasítások alapján, a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum (1) bekezdés szerinti 
rendelkezésre bocsátására vonatkozó 
követelményt csak az első ügyletre kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 545
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amikor ugyanazon befektetési (3) Amikor ugyanazon befektetési 
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termékre vonatkozóan egymást követő 
ügyleteket hajtanak végre a lakossági 
befektető részére a szóban forgó lakossági 
befektető által az első ügyletet megelőzően 
a befektetési terméket értékesítő 
személynek adott utasítások alapján, a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum (1) bekezdés szerinti 
rendelkezésre bocsátására vonatkozó 
követelményt csak az első ügyletre kell 
alkalmazni.

termékre vonatkozóan egymást követő 
ügyleteket hajtanak végre a lakossági 
befektető részére a szóban forgó lakossági 
befektető által az első ügyletet megelőzően 
a befektetési terméket értékesítő vagy 
közvetítő személynek adott utasítások 
alapján, a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum (1) bekezdés szerinti 
rendelkezésre bocsátására vonatkozó 
követelményt csak az első ügyletre kell 
alkalmazni.

Or. de

Módosítás 546
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a 23. cikkben foglaltakkal 
összhangban jogosult az alábbiakat 
meghatározó, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására:

(4) Az Európai Bankhatóság (EBA), az 
Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EBFH) és 
az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 
(ESMA) közösen technikai standardokat 
dolgoz ki a 23. cikkben foglaltakkal 
összhangban, amelyben meghatározzák:

Or. en

Indokolás

A megfelelő rugalmasság és annak lehetővé tétele érdekében, hogy az ágazat és az európai 
felügyeleti hatóságok gyorsan tudjanak reagálni a piaci fejleményekre, a három európai 
felügyeleti hatóságnak együttesen kell közös szabályozástechnikai standardokat kidolgoznia, 
ahelyett hogy a Bizottságot hatalmaznák fel felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.

Módosítás 547
Olle Schmidt
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság felhatalmazást kap 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1093/2010/EU rendelet 10–14. cikke, az 
1094/2010/EU rendelet 10–14. cikke és az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikke 
szerinti eljárással összhangban történő 
elfogadására.

Or. en

Módosítás 548
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A befektetési terméket értékesítő 
személy a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot díjmentesen 
bocsátja a lakossági befektetők
rendelkezésére.

(1) A befektetési terméket értékesítő 
személy a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot díjmentesen és a 
lakossági befektetővel való kötelező 
megállapodás megkötése előtt bocsátja
rendelkezésre. Ingyenes papíralapú 
másolatot is mindig rendelkezésre kell 
bocsátani, ha a befektetési ajánlást vagy a 
közvetítési szolgáltatást személyesen 
nyújtják.

Or. en

Indokolás

E módosítás alapja a BEUC javaslata.

Módosítás 549
Burkhard Balz
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A befektetési terméket értékesítő 
személy a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot díjmentesen 
bocsátja a lakossági befektetők 
rendelkezésére.

(1) A befektetési terméket értékesítő 
személy a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot díjmentesen 
bocsátja a lakossági befektetők 
rendelkezésére.

Tekintve a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum szerződéskötést 
megelőző jellegét, a lakossági befektető a 
befektetési döntés meghozatala előtt nem 
köteles a dokumentum tartalmának írott 
vagy elektronikus aláírással történő 
elismerésére.

Or. en

Módosítás 550
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A befektetési terméket értékesítő 
személy a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot díjmentesen 
bocsátja a lakossági befektetők 
rendelkezésére.

(1) A befektetési terméket értékesítő vagy 
közvetítő személy a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot díjmentesen 
bocsátja a lakossági befektetők 
rendelkezésére.

Or. de

Módosítás 551
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A befektetési terméket értékesítő 
személy a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot az alábbi 
adathordozók valamelyikén bocsátja a 
lakossági befektetők rendelkezésére:

(2) Lakossági befektetési csomagterméket
értékesítő személy a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot az alábbi 
adathordozók valamelyikén bocsátja a 
lakossági befektetők rendelkezésére:

Or. en

Módosítás 552
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A befektetési terméket értékesítő 
személy a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot díjmentesen 
bocsátja a lakossági befektetők 
rendelkezésére.

(1) Lakossági befektetési csomagterméket
értékesítő személy a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot díjmentesen 
bocsátja a lakossági befektetők 
rendelkezésére.

Or. en

Módosítás 553
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A befektetési terméket értékesítő 
személy a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot díjmentesen 
bocsátja a lakossági befektetők 
rendelkezésére.

(1) A befektetési terméket értékesítő vagy 
azzal kapcsolatban tanácsadást végző
személy a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot díjmentesen 
bocsátja a lakossági befektetők 
rendelkezésére.

Or. en
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Módosítás 554
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A befektetési terméket értékesítő 
személy a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot az alábbi 
adathordozók valamelyikén bocsátja a 
lakossági befektetők rendelkezésére:

(2) A befektetési terméket értékesítő vagy 
azzal kapcsolatban tanácsadást végző
személy a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot az alábbi 
adathordozók valamelyikén bocsátja a 
lakossági befektetők rendelkezésére:

Or. en

Módosítás 555
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A befektetési terméket értékesítő 
személy a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot az alábbi 
adathordozók valamelyikén bocsátja a 
lakossági befektetők rendelkezésére:

(2) A befektetési terméket értékesítő 
személy a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot az alábbi, a 
lakossági befektetők számára ténylegesen 
hozzáférhető adathordozók valamelyikén 
bocsátja a lakossági befektetők 
rendelkezésére:

Or. de

Módosítás 556
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A befektetési terméket értékesítő 
személy a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot az alábbi 
adathordozók valamelyikén bocsátja a 
lakossági befektetők rendelkezésére:

(2) A befektetési terméket értékesítő vagy 
közvetítő személy a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot az alábbi 
adathordozók valamelyikén bocsátja a 
lakossági befektetők rendelkezésére:

Or. de

Módosítás 557
Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A lakossági befektető bizonyítható 
módon megerősíti, hogy figyelembe vette a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum tartalmát.

Or. en

Módosítás 558
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a befektetési terméket értékesítő személy 
és a lakossági befektető közötti üzletvitel 
szempontjából a tartós adathordozó 
alkalmazása megfelelőnek tekinthető; és

a) a befektetési terméket értékesítő vagy 
közvetítő személy és a lakossági befektető 
közötti üzletvitel szempontjából a tartós 
adathordozó alkalmazása megfelelőnek 
tekinthető; és

Or. de
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Módosítás 559
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a befektetési terméket értékesítő 
személy és a lakossági befektető közötti 
üzletvitel szempontjából a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumnak 
egy weboldalon keresztüli rendelkezésre 
bocsátása megfelelőnek tekinthető;

a) lakossági befektetési csomagterméket
értékesítő személy és a lakossági befektető 
közötti üzletvitel szempontjából a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumnak 
egy weboldalon keresztüli rendelkezésre 
bocsátása megfelelőnek tekinthető;

Or. en

Módosítás 560
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a befektetési terméket értékesítő személy 
és a lakossági befektető közötti üzletvitel 
szempontjából a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumnak egy 
weboldalon keresztüli rendelkezésre 
bocsátása megfelelőnek tekinthető;

a) a befektetési terméket értékesítő vagy 
közvetítő személy és a lakossági befektető 
közötti üzletvitel szempontjából a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumnak 
egy weboldalon keresztüli rendelkezésre 
bocsátása megfelelőnek tekinthető;

Or. de

Módosítás 561
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) amennyiben a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot a 10. cikk 

d) amennyiben a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot a 10. cikk 
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szerint módosították, a módosított 
változatok mindegyikét elérhetővé teszik a 
lakossági befektetők részére;

szerint módosították, a legutolsó 
módosított változatot elérhetővé teszik a 
lakossági befektetők részére, és 
amennyiben a befektetési terméket 
értékesítő személy tájékoztatta a lakossági 
befektetőt arról, hogy kérésre a korábbi 
változatokat is rendelkezésre lehet 
bocsátani;

Or. en

Módosítás 562
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) amennyiben a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot a 10. cikk 
szerint módosították, a módosított 
változatok mindegyikét elérhetővé teszik a 
lakossági befektetők részére;

d) amennyiben a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot a 10. cikk 
szerint módosították, a legutolsó változatot
elérhetővé teszik a lakossági befektetők 
részére, a befektető kérésére a korábbi 
változatokat is rendelkezésre lehet 
bocsátani;

Or. en

Indokolás

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum legutolsó változata a potenciális 
befektetésről a legaktuálisabb információkat adja meg a lakossági befektetőknek. A túl sok 
információ átadása a rendelet azon célja ellen hat, hogy tömör, korlátozott és könnyen érthető 
információcsomagot kell a lakossági befektetőknek nyújtani.

Módosítás 563
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) amennyiben a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot a 10. cikk 
szerint módosították, a módosított 
változatok mindegyikét elérhetővé teszik a 
lakossági befektetők részére;

d) amennyiben a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot a 10. cikk 
szerint módosították, a legutolsó változatot
elérhetővé teszik a lakossági befektetők 
részére, kérésre a korábbi változatokat is a 
befektető rendelkezésére lehet bocsátani;

Or. en

Indokolás

Zavaró és szükségtelen lenne, ha a befektetőknek egy elavult kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot adnának át.

Módosítás 564
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) amennyiben a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot a 10. cikk 
szerint módosították, a módosított 
változatok mindegyikét elérhetővé teszik a 
lakossági befektetők részére;

d) amennyiben a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot a 10. cikk 
szerint módosították, a legutolsó változatot
elérhetővé teszik a lakossági befektetők 
részére, a befektető kérésére a korábbi 
változatokat is rendelkezésre lehet 
bocsátani;

Or. en

Indokolás

Nem teremtene hozzáadott értéket annak előírása, hogy „a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum valamennyi módosított változatát a lakossági befektetők rendelkezésére kell 
bocsátani”. Túl nagy lenne annak valószínűsége, hogy a befektető a legutóbbi változatot egy 
korábbival összekeveri. Ezen túlmenően az ilyen információáradat összezavarná a legfrissebb 
információkat kereső befektetőket.

Módosítás 565
Syed Kamall
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A (4) és (5) bekezdés alkalmazásában 
az információknak a papírtól eltérő tartós 
adathordozón vagy weblapon keresztül 
történő rendelkezésre bocsátása a 
befektetési termék értékesítője és a 
lakossági befektető közötti üzletvitel 
szempontjából megfelelőnek tekinthető, ha 
bizonyítható, hogy a lakossági ügyfél 
rendszeres internethozzáféréssel 
rendelkezik. A lakossági befektető által az 
üzletvitel céljából megadott e-mail cím 
ilyen bizonyítéknak tekinthető.

(6) A (4) és (5) bekezdés alkalmazásában 
az információknak a papírtól eltérő tartós 
adathordozón vagy weblapon keresztül 
történő rendelkezésre bocsátása a lakossági 
befektetési csomagtermék értékesítője és a 
lakossági befektető közötti üzletvitel 
szempontjából megfelelőnek tekinthető, ha 
bizonyítható, hogy a lakossági ügyfél 
rendszeres internethozzáféréssel 
rendelkezik. A lakossági befektető által az 
üzletvitel céljából megadott e-mail cím 
ilyen bizonyítéknak tekinthető.

Or. en

Módosítás 566
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A (4) és (5) bekezdés alkalmazásában 
az információknak a papírtól eltérő tartós 
adathordozón vagy weblapon keresztül 
történő rendelkezésre bocsátása a 
befektetési termék értékesítője és a 
lakossági befektető közötti üzletvitel 
szempontjából megfelelőnek tekinthető, ha 
bizonyítható, hogy a lakossági ügyfél 
rendszeres internethozzáféréssel 
rendelkezik. A lakossági befektető által az 
üzletvitel céljából megadott e-mail cím 
ilyen bizonyítéknak tekinthető.

(6) A (4) és (5) bekezdés alkalmazásában 
az információknak a papírtól eltérő tartós 
adathordozón vagy weblapon keresztül 
történő rendelkezésre bocsátása a 
befektetési termék értékesítője vagy 
közvetítője és a lakossági befektető közötti 
üzletvitel szempontjából megfelelőnek 
tekinthető, ha bizonyítható, hogy a 
lakossági ügyfél rendszeres 
internethozzáféréssel rendelkezik. A 
lakossági befektető által az üzletvitel 
céljából megadott e-mail cím ilyen 
bizonyítéknak tekinthető.

Or. de
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Módosítás 567
Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
A kiemelt információt tartalmazó 
dokumentum illetékes hatóságok általi 
engedélyezése
(1) A befektetési termékek előállítói közlik 
a befektetési termék kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumát
a székhely szerinti illetékes hatóságukkal, 
ahol a befektetési terméket forgalomba 
hozzák, forgalmazzák vagy értékesítik.
(2) Az illetékes hatóság a befektetési 
termék forgalomba hozatala, 
forgalmazása vagy értékesítése előtt 
biztosíthatja a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumban szereplő 
tartalom e rendelet II. fejezete 
rendelkezéseinek való megfelelését.

Or. en

Módosítás 568
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum illetékes hatóság általi 

engedélyezése
(1) A befektetési termékek előállítói 
hatósági jóváhagyás céljára közlik a 
befektetési termék kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumát azzal az 
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illetékes hatósággal, amely szabályozza a 
terméket abban a tagállamban, ahol a 
befektetési terméket forgalomba hozzák, 
forgalmazzák vagy értékesítik.
(2) A befektetési termékek előállítói 
hatósági jóváhagyás céljára közlik a 
befektetési termék kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum EÉPH által 
meghatározott jelentős változásokat 
tükröző, frissített változatait azzal az 
illetékes hatósággal, amely szabályozza a 
terméket abban a tagállamban, ahol a 
befektetési terméket forgalomba hozzák, 
forgalmazzák vagy értékesítik.
(3) Az illetékes hatóság általi jóváhagyás 
nem szünteti meg a termék előállítójának 
a megtévesztő, pontatlan vagy 
következetlen információkért való 
felelősségét.

Or. en

Módosítás 569
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
A kiemelt információkat tartalmazó 

dokumentum e rendelet II. fejezetének 
való megfelelése

Az illetékes hatóság biztosítja, hogy 
befektetési termékek előállítói 
módszereket vezessenek be annak 
biztosítására, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumban szereplő tartalom e 
rendelet II. fejezete rendelkezéseinek 
megfeleljen.

Or. en
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Indokolás

Ha valamennyi, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot és azok minden módosítását 
az illetékes hatóságnak kellene engedélyeznie, ez időigényes és költséges közigazgatási 
eljárásokat eredményezne. Ezért kedvezőbb, ha az illetékes hatóság azt a feladatot kapja, 
hogy biztosítsa, hogy a befektetési termékek előállítói megbízható módszereket vezessenek be 
annak biztosítására, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tartalma e 
rendeletnek megfeleljen.

Módosítás 570
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
(1) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum előállításáért felelős személy 
megküldi a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot és annak 
minden módosítását az illetékes 
hatóságoknak. Az illetékes hatóság a 
kézhezvételtől számított 10 munkanapon 
belül kérheti a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum módosítását. 
(2) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum alapvető fontosságú elemeit 
naprakészen kell tartani.

Or. en

Módosítás 571
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
A befektetési termékek előállítói és a 
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befektetési termékeket értékesítő 
személyek átadják a befektetési termék 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumát azon tagállamok illetékes 
hatóságának, ahol a befektetési terméket 
forgalomba hozzák, forgalmazzák vagy 
értékesítik.
Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a 
befektetési vállalkozások létrehozzák az 
annak biztosításához szükséges eljárási 
lépéseket, hogy a befektetési termék 
forgalomba hozatala, forgalmazása vagy 
értékesítése előtt a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumban szereplő 
tartalom e rendelet II. fejezete 
rendelkezéseinek megfeleljen.

Or. en

Módosítás 572
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
A kiemelt információt tartalmazó 

dokumentum illetékes hatóságok általi 
engedélyezése

(1) A lakossági befektetési 
csomagtermékek előállítói és a lakossági 
befektetési csomagtermékeket értékesítő 
személyek kérésre átadják a befektetési 
termék kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumát minden egyes olyan 
tagállam illetékes hatóságának, ahol a 
lakossági befektetési csomagterméket 
forgalomba hozzák, forgalmazzák vagy 
értékesítik.
(2) Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a 
befektetési vállalkozások létrehozzák az 
annak biztosításához szükséges 
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eljárásokat, hogy a befektetési termék 
forgalomba hozatala, forgalmazása vagy 
értékesítése előtt a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum e rendelet II. 
fejezete rendelkezéseinek való 
megfeleljen.

Or. en

Indokolás

A gyakorlatban – az előállítók által készített dokumentumok mennyisége miatt –
kivitelezhetetlen az a javaslat, hogy a felügyeleti hatóságoknak valamilyen módon mintegy
előzetesen jóvá kell hagyniuk valamennyi kiemelt információt tartalmazó dokumentumot. Ez 
nyilvánvalóan késleltetné az új termékek bevezetését. Ezen túlmenően a szabályozó hatóságok 
e követelmény teljesítéséhez többlet erőforrást igényelnek, és így szükség lehet arra, hogy a 
kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot a többi dokumentummal és adattal 
összevessék; mindez emelné a szabályozás költségeit, amelyet végső soron a befektető fizetne 
meg.

Módosítás 573
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
13 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13b. cikk
Díjak és költségek közzététele

A befektetési terméket értékesítő 
személynek az alábbi információkat a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumtól elkülönülő 
dokumentumban kell megadnia:
(1) A 8. cikk (2) bekezdésének c) 
pontjában említett valamennyi költséget 
összesítve kell közölni. E díjakat nem lehet 
a befektetés részeként átsorolni, 
amennyiben a befektetés alacsonyabb 
rétegében jelennek meg.
(2) A befektetési tanácsadási díjak alapja 
nem lehet százalékos átalánydíj, kivéve, 
ha ehhez a befektető előzetes 
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hozzájárulását beszerezték. Ha százalékos 
átalánydíjban állapodtak meg, a 
befektetési terméket értékesítő személy 
teljes körűen közli, hogy ez a befektetés 
tartama alatt vagy a befektető által kért 
időszakban mit fog jelenteni.
(3) A befektetési terméket értékesítő 
személy vagy a befektetőnek tanácsadást 
végző személy megadja a befektetőnek az 
e tanácson munkával töltött idő 
lebontását, és ezt percben vagy órában 
közli, amelynek alapján óradíjat 
érvényesít (kivéve, ha a második 
albekezdésben említett százalékos 
átalánydíjban állapodtak meg).
(4) Óradíj felszámítása esetében a 
tanácsadásért felszámított teljes összeg a 
[200 EUR-t] nem haladhatja meg.

Or. en

Módosítás 574
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
II a fejezet, 13 a, 13 b és 13 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIa. FEJEZET
TERMÉKSZINTŰ BEAVATKOZÁS

13a. cikk
Az európai felügyeleti hatóságok (EFH-

k) beavatkozási hatásköre
(1) Az 1093/2010/EU, 1094/2010/EU és 
az 1095/2010/EU rendelet 9. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően az EFH-k 
nyomon követik azon befektetési 
termékeket vagy pénzügyi termékeket, 
amelyeket az Unióban forgalomba 
hoznak, forgalmaznak vagy értékesítenek. 
Az EFH az illetékes hatóságokkal 
együttműködve a befektetési termékeket 
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vagy pénzügyi eszközöket az Unióban 
történő forgalomba hozataluk, 
forgalmazásuk vagy értékesítésük előtt 
megvizsgálhatja.
(2) Az 1093/2010/EU, 1094/2010/EU és 
az 1095/2010/EU rendelet 9. cikke (5) 
bekezdésének megfelelően az EFH abban 
az esetben, ha ésszerű okokból 
kielégítőnek találja az e cikk (3) és (4) 
bekezdésében szereplő feltételek 
teljesülését, ideiglenesen megtilthatja 
vagy korlátozhatja az Unióban a 
befektetési termékek vagy pénzügyi 
eszközök forgalomba hozatalát, 
forgalmazását vagy értékesítését.
Előfordulhat, hogy az EFH a tiltást vagy 
korlátozást meghatározott 
körülményektől teszi függővé, vagy alóla 
kivételt engedélyez.
(3) Az EFH kizárólag akkor hoz a (2) 
bekezdésnek megfelelő határozatot, ha az 
összes alábbi feltétel teljesül:
a) a javasolt lépés a befektetővédelem 
vagy a pénzügyi piacok szabályos 
működésének és integritásának, vagy az 
Unió pénzügyi rendszere egésze vagy egy 
része stabilitásának jelentős 
veszélyeztetettsége esetén szükséges;
b) az adott befektetési termékre, pénzügyi 
eszközre vagy tevékenységre vonatkozó 
uniós jogszabályok szabályozási 
követelményei nem kezelik a veszélyt;
c) az illetékes hatóság vagy illetékes 
hatóságok nem tettek lépéseket a veszély 
kezelésére, vagy a megtett lépések nem 
kezelték megfelelően a veszélyt.
Ha az első albekezdésben meghatározott 
feltételek teljesülnek, valamely EFH 
kiróhatja a (2) bekezdésben említett 
tilalmat vagy korlátozást.
(4) Amikor az EFH e cikk alapján 
lépéseket tesz, figyelembe kell vennie, 
hogy az intézkedés mennyiben felel meg a 
következőknek:
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a) ne járjon olyan káros hatással a 
pénzügyi piacok hatékonyságára vagy a 
befektetőkre, ami a lépés hasznaihoz 
képest aránytalan lenne; és
b) ne teremtse meg a szabályozási 
arbitrázs kockázatát.
Ha az illetékes hatóság vagy illetékes 
hatóságok a 13b. cikk szerinti intézkedést 
hoztak, az EFH a (2) bekezdésben 
említett lépéseket anélkül is megteheti, 
hogy kiadná a 13c. cikkben előírt 
véleményt.
(5) Mielőtt az EFH úgy dönt, hogy e cikk 
szerinti lépést tesz, tájékoztatnia kell az 
illetékes hatóságokat az általa javasolt 
lépésről.
(6) A (2) bekezdés szerinti határozat 
meghozatala előtt az EFH előre jelzi, 
hogy tilalmat vagy korlátozást 
szándékozik alkalmazni egy adott 
befektetési termék vagy pénzügyi eszköz 
vonatkozásában abban az esetben, ha a 
befektetési termék vagy pénzügyi eszköz 
bizonyos jellemzőit meghatározott időn 
belül nem módosítják.
(7) Minden EFH weboldalán értesítést 
tesz közzé az e cikk szerinti 
intézkedésekről hozott minden 
határozatáról. Az értesítésnek részleteznie 
kell a tiltást vagy korlátozást, és meg kell 
határoznia, hogy az intézkedések az 
értesítés közzétételétől számítva mennyi 
idő múlva lépnek hatályba. A tiltás vagy 
korlátozás csak olyan intézkedésre 
vonatkozhat, amelyet az intézkedések 
hatályossá válása után hoztak.
(8) Az illetékes EFH-k kellő 
időközönként, de legalább háromhavonta 
felülvizsgálják a (2) bekezdés szerint 
kivetett tiltást vagy korlátozást. 
Amennyiben a tiltást vagy korlátozást a 
három hónapos időtartam elteltét 
követően nem hosszabbítják meg, az 
automatikusan hatályát veszti.
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(9) Az EFH-k által e cikknek megfelelően 
elfogadott lépés az illetékes hatóság által 
tett bármiféle előző lépést felülír.
(10) A Bizottság – a 23. cikkel 
összhangban – felhatalmazáson alapuló 
jogi aktust fogad el, amelyekben 
meghatározza azokat a kritériumokat és 
tényezőket, amelyeket az illetékes 
hatóságoknak és az EFH-knak annak 
meghatározásakor kell figyelembe 
vennie, hogy mikor lép fel olyan veszély, 
amely a (2) bekezdés a) pontja szerint a 
befektetővédelmet vagy a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását, vagy 
az uniós pénzügyi rendszer egészének 
vagy egy részének stabilitását fenyegeti. 
Ezek a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok biztosítják, hogy az EFH szükség 
esetén megelőző jelleggel is felléphessen, 
és fellépésével ne kelljen megvárnia a 
termék vagy pénzügyi eszköz forgalomba 
hozatalát, illetve az adott 
tevékenységtípus vagy gyakorlat 
megkezdését.

13b. cikk
Termékszintű beavatkozás az illetékes 

hatóságok részéről
(1) Az illetékes hatóságok figyelemmel 
kísérik azokat a befektetési termékeket 
vagy pénzügyi termékeket, amelyeket 
saját tagállamukban vagy onnan hoznak 
forgalomba, forgalmaznak vagy 
értékesítenek, és az új termékeket a 
tagállamukban vagy onnan történő 
forgalomba hozatal, forgalmazás vagy 
értékesítés előtt megvizsgálhatják.
(2) Az illetékes hatóság megtilthatja vagy 
korlátozhatja az adott tagállamban vagy 
tagállamból:
a) a befektetési termékek vagy pénzügyi 
termékek forgalomba hozatalát, 
forgalmazását vagy értékesítését;
b) a pénzügyi tevékenységek vagy 
gyakorlatok valamely típusát.
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(3) Az illetékes hatóság akkor hozhatja 
meg az (2) bekezdésben említett 
intézkedést, ha alaposan meggyőződött a 
következőkről:
a) a befektetési termék, a pénzügyi eszköz 
vagy tevékenység vagy gyakorlat jelentős 
aggályokat vált ki a befektetővédelem 
szempontjából vagy komoly fenyegetést 
jelent egy vagy több tagállamban – köztük 
a befektetési termékkel vagy pénzügyi 
eszközzel kapcsolatos ösztönzők 
forgalomba hozásán, forgalmazásán vagy 
nyújtásán keresztül a pénzügyi piacok 
szabályos működése és integritása, vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitása szempontjából;
b) egy származtatott termék káros hatást 
gyakorol az alapul szolgáló piac 
árképzési mechanizmusára;
c) a befektetési termékre, pénzügyi 
eszközre vagy tevékenységre vagy 
gyakorlatra vonatkozó uniós 
jogszabályok meglévő szabályozási 
követelményei nem elégségesek az a) 
pontban említett kockázatok kezeléséhez, 
amit a meglévő követelmények 
felügyeletének vagy végrehajtásának 
javításával sem lehetne elérni;
d) a lépés arányos, figyelembe véve az 
azonosított kockázatok jellegét, a 
befektetők vagy az érintett piaci szereplők 
kifinomultságának szintjét és a lépés által 
a pénzügyi instrumentumot vagy 
tevékenységet birtokló, használó vagy 
abból hasznot húzó befektetőkre és a 
piaci szereplőkre gyakorolt valószínű 
hatást;
e) az illetékes hatóság megfelelően 
egyeztetett más, a lépés által esetleg 
jelentősen érintett tagállamok illetékes 
hatóságaival; és
f) a lépésnek nincs diszkriminatív hatása 
a más tagállamból biztosított 
szolgáltatásokra vagy tevékenységekre.
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Az első albekezdésben szereplő feltételek 
teljesülése esetén az illetékes hatóság 
megelőző jelleggel, még a befektetési 
termék vagy pénzügyi eszköz tagállamban 
vagy onnan történő forgalomba 
hozatalát, forgalmazását vagy ügyfelek 
számára történő értékesítését megelőzően 
is alkalmazhat tilalmat vagy korlátozást.
Előfordulhat, hogy az illetékes hatóság a 
tiltást vagy korlátozást meghatározott 
körülményektől teszi függővé, vagy az 
alól kivételt engedélyez.
(4) A (2) bekezdés szerinti tiltás vagy 
korlátozás alkalmazása előtt az illetékes 
hatóság előre jelzi, hogy tilalmat vagy 
korlátozást szándékozik alkalmazni egy 
adott befektetési termék vagy pénzügyi 
eszköz vonatkozásában abban az esetben, 
ha a befektetési termék vagy pénzügyi 
eszköz bizonyos jellemzőit meghatározott 
időn belül nem módosítják.
(5) Az illetékes hatóság e cikk szerinti 
tiltást vagy korlátozást csak akkor 
alkalmaz, ha legalább egy hónappal a 
lépés megtétele előtt írásban vagy a 
hatóságok között elfogadott egyéb módon 
értesíti az összes többi érintett illetékes 
hatóságot és az EFH-kat a következők 
részleteiről:
a) működését és integritását vagy az 
uniós pénzügyi rendszer egészének vagy 
egy részének stabilitását fenyegeti;
b) a javasolt tiltás vagy korlátozás pontos 
jellege, és hogy az mikor lépne érvénybe; 
és
c) az a bizonyíték, amelyre döntését 
alapozta, és amelynek alapján 
meggyőződött arról, hogy a (3)
bekezdésben foglalt feltételek mindegyike 
teljesül.
(6) Ha a (3) bekezdés e) pontjában 
meghatározott konzultációhoz szükséges 
idő és a (5) bekezdésben meghatározott 
egy hónapos késleltetés 
visszafordíthatatlan kárt okozhat a 
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fogyasztóknak, az illetékes hatóság 
átmenetileg, három hónapot meg nem 
haladóan intézkedést hozhat e cikk 
alapján. Ebben az esetben az illetékes 
hatóság haladéktalanul tájékoztatja az 
összes többi hatóságot és az EFH-kat a 
megtett intézkedésről.
(7) b) Az illetékes hatóságnak weboldalán 
értesítést kell közzétennie az (2) bekezdés 
szerinti tilalmakat és korlátozásokat 
kirovó határozatairól. Az értesítésnek 
részleteznie kell a tiltást vagy korlátozást, 
és meg kell határoznia, hogy az 
intézkedések az értesítés közzétételétől 
számítva mennyi idő múlva lépnek 
érvénybe, és mi az a bizonyíték, amelynek 
alapján az (1) bekezdésben foglalt összes 
feltétel teljesül. A tiltás vagy korlátozás 
csak olyan intézkedésekre vonatkozhat, 
amelyeket ennek az értesítésnek a 
közzététele után hoztak.
(8) Az illetékes hatóság köteles a tiltást 
vagy korlátozást visszavonni, ha a (3) 
bekezdésben foglalt feltételek többé nem 
állnak fenn.
(9) A Bizottság – a 23. cikkel 
összhangban – felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el, amelyekben 
meghatározza azokat a kritériumokat és 
tényezőket, amelyeket az illetékes 
hatóságoknak annak meghatározásakor 
kell figyelembe vennie, hogy mikor lép fel 
olyan veszély, amely a (3) bekezdés a) 
pontja szerint a befektetővédelmet vagy a 
pénzügyi piacok szabályos működését és 
integritását, vagy az uniós pénzügyi 
rendszer egészének vagy egy részének 
stabilitását fenyegeti.

13c. cikk
Az EFH-k koordinációs szerepe

(1) Minden EFH szerepe az, hogy 
megkönnyítse és koordinálja az illetékes 
hatóságok által a 13b. cikk szerint tett 
lépéseket. Ezen belül minden EFH 
gondoskodik arról, hogy az illetékes 
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hatóság által tett lépés indokolt és 
arányos legyen, és hogy adott esetben az 
illetékes hatóságok következetes 
megközelítési módot alkalmazzanak.
(2) Miután valamely EFH a 13b. cikkel 
összhangban értesítést kapott arról, hogy 
az említett cikk alapján lépést fognak 
tenni, véleményt fogad el arról, hogy a 
tiltást vagy korlátozást indokoltnak és 
arányosnak tekinti-e. Ha az EFH úgy 
véli, hogy más illetékes hatóságoknak is 
intézkedést kell tenniük a kockázat 
kezeléséhez, akkor ezt is kinyilvánítja a 
véleményben. A véleményt az EFH 
weboldalán közzéteszik.
(3) Ha az illetékes hatóság olyan lépést 
javasol vagy tesz, amely ellentétes az 
EFH (2) bekezdés szerinti véleményével, 
vagy az ESA említett bekezdés szerinti 
véleménye ellenére elutasítja valamely 
lépés megtételét, weboldalán azonnal 
közzé kell tennie egy értesítést, amelyben 
részletesen kifejti döntése okait.

Or. en

Indokolás

NOTE: Ez a módosítás a jelentéstervezet 44. módosításában beterjesztett módosítás némileg 
módosítva. A 13a. cikk (3) bekezdéséből és a 13b. cikk (3) bekezdéséből különösen az 
„elővigyázatossági alapon, mielőtt” szövegrész került elhagyásra.

Módosítás 575
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
II a fejezet, 13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIa. FEJEZET
A LAKOSSÁGI BEFEKTETÉSI 
TERMÉKEK BEFEKTETÉSI 

POLITIKÁJÁT ILLETŐ 
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KÖTELEZETTSÉGEK
13a. cikk

Elfogadható eszközök
(1) A befektetési termékek e rendelet 4. 
cikkében meghatározott befektetései 
kizárólag a következők közül egyből vagy 
többől állhatnak:
a) a 2009/65/EK irányelv 2. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott átruházható 
értékpapírok, a 85/611/EGK irányelv 19. 
cikkének (1) bekezdésében említettektől 
estlegesen eltérő, más eszközök 
teljesítményével fedezett vagy ahhoz kötött 
pénzügyi eszközöket;
b) a 2009/65/EK irányelv 1. cikkének 2. 
pontjában meghatározott pénzpiaci 
eszközök;
c) a 2009/65/EK irányelv 50. cikke (1) 
bekezdésének h) pontjában 
meghatározott, közelmúltban kibocsátott 
átruházható értékpapírok;
d) ÁÉKBV-k vagy más kollektív 
befektetési vállalkozások befektetési 
jegyei, amelyeket a 2009/65/EK irányelv 
50. cikke (1) bekezdésének e) pontja 
értelmében elfogadható eszközként 
engedélyeztek;
e) a 2009/65/EK irányelv 50. cikke (1) 
bekezdésének f) pontjában ismertetett 
hitelintézetnél elhelyezett betétek;
f) származtatott eszközök, beleértve a 
2009/65/EK irányelv 50. cikke (1) 
bekezdésének a), b) és c) pontjában 
meghatározott szabályozott piacon 
forgalmazott származtatott pénzügyi 
eszközökkel egyenértékű készpénz-
elszámolású eszközöket vagy tőzsdén 
kívüli (OTC) származtatott pénzügyi 
eszközöket, feltéve, hogy:
i. a származtatott eszköz alapja az e 
bekezdés hatálya alá tartozó eszköz, 
pénzügyi index, amely hivatkozási 
alapjának elfogadható eszköznek, 
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kamatlábnak, devizakamatlábnak vagy 
pénznemnek kell lennie; és
ii. a származtatott eszköz típusa a 13c. 
cikkben meghatározottak szerint 
elfogadható; és
iii. az OTC származékos ügyletekben részt 
vevő szerződő felek prudenciális felügyelet 
hatálya alatt álló és a termék 
előállítójának székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságai által engedélyezett 
kategóriákba tartozó intézmények, és
iv. a tőzsdén kívüli származtatott eszközök 
megbízható és ellenőrizhető napi értékelés 
hatálya alatt állnak, és egy ellentételező 
ügylettel bármikor tisztességes piaci 
értéken eladhatók, felszámolhatók vagy 
lezárhatók.
(2) A lakossági befektetőknek értékesített 
befektetési termékek azonban nem:
a) fektethetnek közvetlenül vagy 
közvetetten mezőgazdasági árualapú 
származtatott ügyletekbe;
b) nem lehetnek kitéve a 1. cikk (1) 
bekezdése e), g) és h) pontjában említett 
átruházható értékpapírokból, pénzpiaci 
eszközökből és egyéb pénzügyi 
eszközökből történő fedezetlen 
vásárlásoknak.
(3) Azoknak a pénzügyi indexeknek, 
amelyek alapok vagy befektetési 
egységhez kötött (unit-linked) biztosítás 
befektetési politikájában 
felhasználhatóak, illetve származtatott 
eszközök hivatkozási alapjaként, vagy 
befektetési termékek hivatkozási 
alapjaként vagy azokhoz kötötten 
felhasználhatóak, a következő 
feltételeknek kell megfelelniük a 
befektetési termék előállítójának székhelye 
szerinti tagállam illetékes hatósága által 
jóváhagyott, következő alapon:
a) az index összetétele kellő mértékben 
diverzifikált; 
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b) az index megfelelő viszonyítási eszközt 
jelent azon a piacon, amelyre vonatkozik; 
és
c) azt megfelelő módon közzéteszik.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a lakossági befektetőknek értékesített befektetési csomagtermékek befektetéseit
az elfogadható eszközök ahhoz hasonló listájára korlátozza, amely a 2009/65/EK (ÁÉKBV) 
irányelv 50. cikkében került meghatározásra, és biztosítja, hogy ezeket a korlátozásokat 
közvetett kitettség révén ne lehessen megkerülni.

Módosítás 576
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
II a fejezet, 13 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13b. cikk
Kockázatkezelés

(1) A befektetési termék előállítójának 
olyan kockázatkezelési eljárást kell 
alkalmaznia, amely lehetővé teszi a 
befektetési termék kockázati profiljának 
bármely időpontban történő figyelemmel 
kísérését és mérését.
Az előállítónak eljárást kell alkalmaznia a 
tőzsdén kívüli származtatott eszközök 
értékének pontos és független méréséhez.
Rendszeresen közölnie kell székhelye 
szerinti tagállamának illetékes 
hatóságaival – a származtatott eszközök 
típusai vonatkozásában – a mögöttes 
kockázatokat, a számszerű limiteket és 
azokat a módszereket, amelyeket az egyes 
termékek tekintetében a származtatott 
eszközökkel végzett ügyletekhez társuló 
kockázatok megbecslésére választottak.
(2) A befektetési termék előállítója 
biztosítja, hogy a befektetési termék 
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származtatott eszközökhöz kapcsolódó 
globális kitettsége ne haladja meg a 
befektetési termék teljes értékét.
A kockázat számítása során figyelembe 
kell venni a tevékenységek alapjául 
szolgáló eszközök piaci értékét, az 
ügyletben részt vevő másik fél kockázatát, 
a jövőben esedékes piaci mozgásokat és a 
pozíciók felszámolására rendelkezésre álló 
időt.
Amennyiben egy átruházható értékpapír 
vagy pénzpiaci eszköz származtatott 
eszközt tartalmaz, a származtatott eszközt 
e cikk követelményeinek teljesítésekor 
figyelembe kell venni.
(3) A befektetési termék abszolút 
kockáztatott értéke az értékesítés napján 
és időpontjában nem lehet nagyobb 
névértékének 20%-ánál.
A kockáztatott érték kiszámítását a 
következő paraméterek szerint kell 
elvégezni:
a) 99 %-os, egyoldalú konfidencia 
intervallum;
b) egy hónapnak (20 munkanapnak) 
megfelelő tartási időszak; és
c) a kockázati tényezők legalább három 
éves tényleges (történeti) megfigyelési 
időszaka, kivéve, ha az árfolyam-
ingadozás jelentős növekedése (pl. 
szélsőséges piaci körülmények miatt) 
ennél rövidebb megfigyelési időszakot 
indokol;
(4) Az Európai Bankhatóság (EBH), az 
Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatónyugdíj-hatóság (EBFH) és 
az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 
(EÉPH) szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki az alábbiak 
meghatározására:
a) a lakossági befektetőknek értékesített 
befektetési termék kockázatai mérésére és 
globális kitettségének számítására 
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vonatkozó iránymutatások;
b) pénzügyi indexekre vonatkozó 
iránymutatások.
Az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket az európai felügyeleti 
hatóságok […]-ig benyújtják a 
Bizottságnak.
A Bizottság felhatalmazást kap 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1093/2010/EU rendelet 10–14. cikke, az 
1094/2010/EU rendelet 10–14. cikke és az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikke 
szerinti eljárással összhangban történő 
elfogadására.

Or. en

Indokolás

A lakossági befektetőknek értékesített befektetési termékek globális kockázati kitettségét 
korlátozni kell annak érdekében, hogy közvetetten korlátozni lehessen a termékek 
tőkeáttételét, és biztosítani lehessen a megfelelő kockázati szintet.

Módosítás 577
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
II a fejezet, 13 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13c. cikk
Származtatott eszközök használata

(1) A lakossági befektetőknek értékesített 
befektetési eszközökön belül a 
származtatott eszközök következő 
típusainak használata elfogadható, 
beleértve a 2009/65/EK irányelv 50. cikke 
(1) bekezdésének a), b) és c) pontjában 
meghatározott szabályozott piacon 
forgalmazott, származtatott pénzügyi 
eszközökkel egyenértékű készpénz-
elszámolású eszközöket vagy tőzsdén 
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kívüli (OTC) származtatott pénzügyi 
eszközöket:
a) közönséges kamatswapok, közönséges 
határidős kamatláb-szerződések és 
határidős szerződések;
b) közönséges opciók;
c) egyszerű korlátos opciók és bináris 
opciók, feltéve, hogy:
i. azon egyes bináris opciók névértéke –
beleértve a más származtatott eszközökbe 
beépített és közönséges opciókban 
megjelenő bináris opciókat is, amelyek 
digitális kifizetése kedvezőtlenül 
befolyásolja a befektetési termék hozamát 
– a befektetési termék névértékének 10%-
ának alacsonyabb; és
ii. az összes bináris opció névértékének 
összege – beleértve a más származtatott 
eszközökbe beépített és közönséges 
opciókban megjelenő bináris opciókat is, 
amelyek digitális kifizetése kedvezőtlenül 
befolyásolja a befektetési termék hozamát 
– a befektetési termék névértékének 20%-
ának alacsonyabb; és
iii. a kiváltó korlát mögöttes eszköze 
megegyezik az opció mögöttes eszközével;
d) átlagáropciók;
e) forward start opciók és halasztott 
kiegyenlítésű opciók.

Or. en

Indokolás

A javasolt limit összhangban áll az EÉPH ÁÉKBV-alapokra vonatkozó iránymutatásaival. A 
származtatott eszközök használatát az egyszerű származtatott eszközökre kell korlátozni, a 
csomagolt befektetési termékek túlzott bonyolultságának csökkentése érdekében.

Módosítás 578
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
II a fejezet, 13 d cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13d. cikk
Kifizetési szabályok

(1) A befektetési termék kifizetése nem 
köthető a következőkhöz:
a) a félreértés kockázatát keltő többféle 
mechanizmus, esemény vagy 
eszközosztály;
b) a nem hivatásos befektetők esetében 
szokatlan események bekövetkezésének 
feltétele, úgymint egy pénzügyi intézmény 
szabályozói tőkeszintje;
c) a befektetők viselkedési elfogultságára 
alapozó csomagba foglalási jellemzők.
(2) Az Európai Bankhatóság (EBH), az 
Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EBFH) és 
az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 
(EÉPH) további iránymutatásokat nyújt 
az e cikk (1) bekezdésében említett 
feltételekről.

Or. en

Indokolás

Alapvető fontosságú annak biztosítása, hogy azokat a befektetéseket, amelyek 
kockázat/hozam-profilja számos, a félreértés kockázatát keltő összetett mechanizmust 
tartalmaz, valamint a káros csomagba foglalási jellemzőket tartalmazó befektetéseket ne 
értékesítsék lakossági befektetőknek, mivel azok az ügyfélmegtévesztés nagyobb kockázatát 
hordozzák.

Módosítás 579
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A befektetési termék előállítója olyan 
megfelelő eljárásokat és szabályokat alakít 

A befektetési termék előállítója és a 
befektetési terméket értékesítő személy
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ki, amelyek biztosítják, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentummal 
kapcsolatban panasszal élő lakossági 
befektetők kellő időben és megfelelő 
módon érdemi választ kapjanak.

olyan megfelelő eljárásokat és szabályokat 
alakít ki, amelyek biztosítják, hogy a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentummal vagy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
mellékletével kapcsolatban panasszal élő 
lakossági befektetők kellő időben és 
megfelelő módon érdemi választ kapjanak.

Or. en

Módosítás 580
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A befektetési termék előállítója olyan 
megfelelő eljárásokat és szabályokat alakít 
ki, amelyek biztosítják, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentummal 
kapcsolatban panasszal élő lakossági 
befektetők kellő időben és megfelelő 
módon érdemi választ kapjanak.

A befektetési termék előállítója és a 
befektetési terméket értékesítő személy
olyan megfelelő eljárásokat és szabályokat 
alakít ki, amelyek biztosítják, hogy:

i. a lakossági befektetők hatékony módon 
panasszal élhessenek a befektetési termék 
előállítója ellen;
ii. a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentummal kapcsolatban panasszal 
élő lakossági befektetők kellő időben és 
megfelelő módon érdemi választ kapjanak;
és
iii. hatásos jogorvoslati eljárások álljanak 
a lakossági befektetők rendelkezésére 
határokon átnyúló viták esetében is, 
különösen amennyiben a befektetési 
termék előállítója egy másik tagállamban 
vagy harmadik országban található.

Or. en
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Módosítás 581
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A befektetési termék előállítója olyan 
megfelelő eljárásokat és szabályokat alakít 
ki, amelyek biztosítják, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentummal 
kapcsolatban panasszal élő lakossági 
befektetők kellő időben és megfelelő 
módon érdemi választ kapjanak.

A befektetési termék előállítója és a 
forgalmazó olyan megfelelő eljárásokat és 
kidolgozott eljárásokat alakít ki, amelyek 
biztosítják, hogy:

i. a lakossági befektetők hatékony módon 
panasszal élhessenek a befektetési termék 
előállítója ellen, és ezáltal biztosított 
legyen a jogorvoslati eljárás;
ii. a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentummal kapcsolatban panasszal 
élő lakossági befektetők kellő időben és 
megfelelő módon érdemi választ kapjanak; 
és
iii. határokon átnyúló jogviták esetében a 
lakossági befektetőknek hatásos 
jogorvoslati eljárások is rendelkezésükre 
állnak;
különösen abban az esetben, ha a 
befektetési termék előállítója egy másik 
tagállamban vagy harmadik országban 
található.

Or. en

Indokolás

E módosítás alapja az Európai Központi Bank javaslata. Mivel a lakossági befektetők az 
előállítók helyett inkább a forgalmazókkal állnak közvetlen kapcsolatban, a forgalmazóknak is 
lehetővé kell tenniük, hogy az ügyfelek jogorvoslati eljárást indíthassanak. Ennek a 
jogorvoslati eljárásnak hatásosnak kell lennie határokon átnyúló viták esetében is, különösen 
amennyiben a befektetési termék előállítója egy másik tagállamban vagy harmadik országban 
található.
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Módosítás 582
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A befektetési termék előállítója olyan 
megfelelő eljárásokat és szabályokat alakít 
ki, amelyek biztosítják, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentummal 
kapcsolatban panasszal élő lakossági 
befektetők kellő időben és megfelelő 
módon érdemi választ kapjanak.

A befektetési termék előállítója és a 
forgalmazó olyan megfelelő eljárásokat és 
szabályokat alakít ki, amelyek biztosítják, 
hogy: i. a lakossági befektetők hatásos 
módon panasszal élhessenek a befektetési 
termék előállítója ellen, és ezáltal 
biztosított legyen a jogorvoslati eljárás; ii.
a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentummal kapcsolatban panasszal 
élő lakossági befektetők kellő időben és 
megfelelő módon érdemi választ kapjanak; 
és iii. hatásos jogorvoslati eljárások 
álljanak a lakossági befektetők 
rendelkezésére határokon átnyúló viták 
esetében is, különösen amennyiben a 
befektetési termék előállítója egy másik 
tagállamban vagy harmadik országban 
található

Or. en

Indokolás

Mivel a forgalmazók közvetlen kapcsolatban állnak a lakossági befektetőkkel, a befektetési 
termékek forgalmazóinak is felelniük kell annak biztosításáért, hogy a lakossági befektetők 
hatásos panasztételi módozattal rendelkezzenek a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentummal szemben, és jogorvoslati eljárást indíthassanak. A jogorvoslati eljárásoknak 
hatásosnak kell lenniük határokon átnyúló viták esetében is, különösen amennyiben a 
befektetési termék előállítója egy másik tagállamban vagy harmadik országban található.

Módosítás 583
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A befektetési termék előállítója olyan 
megfelelő eljárásokat és szabályokat alakít 
ki, amelyek biztosítják, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentummal 
kapcsolatban panasszal élő lakossági 
befektetők kellő időben és megfelelő 
módon érdemi választ kapjanak.

A befektetési termék előállítója olyan 
megfelelő eljárásokat és szabályokat alakít 
ki, amelyek biztosítják, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentummal 
kapcsolatban panasszal élő lakossági 
befektetők kellő időben és megfelelő 
módon érdemi választ kapjanak, az 
alternatív vitarendezésről szóló 
irányelvnek megfelelően.

Or. en

Indokolás

Szükségtelen az alternatív vitarendezési mechanizmus keretében elvégzett munka 
megismétlése.

Módosítás 584
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. cikk törölve
(1) Amennyiben a lakossági befektető az e 
rendeletben megállapított jogokkal és 
kötelezettségekkel összefüggő vita kapcsán 
a nemzeti jogban meghatározott alternatív 
vitarendezési eljárást kezdeményez a 
befektetési termék előállítójával vagy a 
befektetési terméket értékesítő személlyel 
szemben, a befektetési termék 
előállítójának vagy a befektetési 
termékeket értékesítő személynek részt 
kell vennie az eljárásban, feltéve, hogy az 
megfelel az alábbi követelményeknek:
a) az eljárás nem kötelező erejű döntéssel 
zárul;
b) a vita bíróság előtti rendezésére 
vonatkozó elévülési idő az alternatív 
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vitarendezési eljárás időtartamára 
felfüggesztődik;
c) a követelés elévülési ideje az eljárás 
időtartamára felfüggesztődik;
d) az eljárás – a nemzeti szabályozásban 
meghatározottak szerint – díjmentes vagy 
alacsony költségeket von maga után;
e) az eljárás a felek részére nem csak 
elektronikus eszközök útján érhető el;
f) különleges esetekben – az ügy 
sürgősségére való tekintettel – átmeneti 
intézkedések is hozhatók.
(2) A tagállamok [beillesztendő a konkrét 
dátum: 6 hónappal a rendelet 
hatálybalépése/alkalmazásának kezdő 
időpontja után]-ig értesítik a Bizottságot 
az (1) bekezdésben említett eljárások 
intézése tekintetében illetékes 
testületekről. A tagállamok az e 
testületeket érintő bármely későbbi 
változásról haladéktalanul értesítik a 
Bizottságot.
(3) Az (1) bekezdésben említett eljárások 
intézése tekintetében illetékes testületek 
együttműködnek egymással az e rendelet 
alapján felmerülő határokon átnyúló 
viták rendezésében.

Or. en

Indokolás

Az alternatív vitarendezés kérdésköre fontos, de az egységesség érdekében azzal az alternatív 
vitarendezésről szóló irányelvben és nem ebben a rendeletben kell foglalkozni.

Módosítás 585
Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a lakossági befektető az e 
rendeletben megállapított jogokkal és 
kötelezettségekkel összefüggő vita kapcsán 
a nemzeti jogban meghatározott alternatív 
vitarendezési eljárást kezdeményez a 
befektetési termék előállítójával vagy a 
befektetési terméket értékesítő személlyel 
szemben, a befektetési termék 
előállítójának vagy a befektetési 
termékeket értékesítő személynek részt 
kell vennie az eljárásban, feltéve, hogy az 
megfelel az alábbi követelményeknek:

törölve

a) az eljárás nem kötelező erejű döntéssel 
zárul;
b) a vita bíróság előtti rendezésére 
vonatkozó elévülési idő az alternatív 
vitarendezési eljárás időtartamára 
felfüggesztődik;
c) a követelés elévülési ideje az eljárás 
időtartamára felfüggesztődik;
d) az eljárás – a nemzeti szabályozásban 
meghatározottak szerint – díjmentes vagy 
alacsony költségeket von maga után;
e) az eljárás a felek részére nem csak 
elektronikus eszközök útján érhető el;
f) különleges esetekben – az ügy 
sürgősségére való tekintettel – átmeneti 
intézkedések is hozhatók.

Or. en

Indokolás

A tagállami vitarendezési jogszabályok meglehetősen eltérnek egymástól, és csaknem 
lehetetlen azok harmonizálása és közös szabályok létrehozása. A nemzeti jogszabályok 
eltérései miatt nem lehetséges az alternatív vitarendezésre vonatkozó, uniós szintű szabályok 
megállapítása. Ennek a kérdéskörnek nemzeti hatáskörnek kell lennie.

Módosítás 586
Sirpa Pietikäinen
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a lakossági befektető az e 
rendeletben megállapított jogokkal és 
kötelezettségekkel összefüggő vita kapcsán
a nemzeti jogban meghatározott alternatív 
vitarendezési eljárást kezdeményez a 
befektetési termék előállítójával vagy a 
befektetési terméket értékesítő személlyel 
szemben, a befektetési termék 
előállítójának vagy a befektetési 
termékeket értékesítő személynek részt kell 
vennie az eljárásban, feltéve, hogy az 
megfelel az alábbi követelményeknek:

(1) Amennyiben a lakossági befektető az e 
rendeletben megállapított jogokkal és 
kötelezettségekkel összefüggő vita kapcsán 
a nemzeti jogban meghatározott alternatív
vitarendezési eljárást kezdeményez a 
befektetési termék előállítójával vagy a 
befektetési terméket értékesítő személlyel 
szemben, a befektetési termék előállítója
vagy a befektetési termékeket értékesítő 
személy az alternatív vitarendezésről szóló 
[...] irányelvben megállapított 
szabályoknak megfelelően részt vehet
vagy köteles részt venni az eljárásban, az 
alternatív vitarendezésről szóló [...] 
irányelvnek megfelelően.

Or. en

Módosítás 587
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a lakossági befektető az e 
rendeletben megállapított jogokkal és 
kötelezettségekkel összefüggő vita kapcsán 
a nemzeti jogban meghatározott alternatív 
vitarendezési eljárást kezdeményez a 
befektetési termék előállítójával vagy a 
befektetési terméket értékesítő személlyel 
szemben, a befektetési termék
előállítójának vagy a befektetési 
termékeket értékesítő személynek részt 
kell vennie az eljárásban, feltéve, hogy az 
megfelel az alábbi követelményeknek:

(1) Az alternatív vitarendezésről szóló 
(XXX) irányelvnek és az online 
vitarendezésről szóló (XXX) rendeletnek 
megfelelően a tagállamok biztosítják, 
hogy amennyiben a lakossági befektető az 
e rendeletben megállapított jogokkal és 
kötelezettségekkel összefüggő vita kapcsán 
a nemzeti jogban meghatározott alternatív 
vitarendezési eljárást kezdeményez a 
lakossági befektetési csomagtermék
előállítójával vagy a lakossági befektetési 
csomagterméket értékesítő személlyel 
szemben, a lakossági befektetési 
csomagtermék előállítójának vagy a 
lakossági befektetési csomagtermékeket
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értékesítő személynek részt kell vennie az 
eljárásban, feltéve, hogy az megfelel az 
alábbi követelményeknek:

Or. en

Indokolás

Alternatív vitarendezés esetében a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 
2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelv rendelkezéseinek kell kötelezőnek lennie.

Módosítás 588
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a lakossági befektető az e 
rendeletben megállapított jogokkal és 
kötelezettségekkel összefüggő vita kapcsán 
a nemzeti jogban meghatározott alternatív 
vitarendezési eljárást kezdeményez a 
befektetési termék előállítójával vagy a 
befektetési terméket értékesítő személlyel 
szemben, a befektetési termék 
előállítójának vagy a befektetési 
termékeket értékesítő személynek részt kell 
vennie az eljárásban, feltéve, hogy az 
megfelel az alábbi követelményeknek:

(1) A fogyasztói jogviták alternatív 
rendezéséről irányelvnek 
(2011/0373/COD) és a fogyasztói jogviták 
online rendezésről szóló rendeletnek 
(2011/0794/COD) megfelelően a 
tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
megállapított jogokkal és 
kötelezettségekkel összefüggő vita kapcsán 
a nemzeti jogban meghatározott alternatív 
vitarendezési eljárást kezdeményez a 
befektetési termék előállítójával vagy a 
befektetési terméket értékesítő személlyel 
szemben, a befektetési termék 
előállítójának vagy a befektetési 
termékeket értékesítő személynek részt kell 
vennie az eljárásban.

Or. en

Indokolás

A lakossági befektetési csomagtermékek szabályozása nem mondhat ellent a hamarosan 
hatályba lépő alternatív vitarendezésről szóló irányelv tartalmának, így erre hivatkozunk, és a 
félreértés elkerülése érdekében töröljük az alább felsorolt kritériumokat.
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Módosítás 589
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a lakossági befektető az e 
rendeletben megállapított jogokkal és 
kötelezettségekkel összefüggő vita kapcsán 
a nemzeti jogban meghatározott alternatív 
vitarendezési eljárást kezdeményez a 
befektetési termék előállítójával vagy a 
befektetési terméket értékesítő személlyel 
szemben, a befektetési termék 
előállítójának vagy a befektetési 
termékeket értékesítő személynek részt kell 
vennie az eljárásban, feltéve, hogy az 
megfelel az alábbi követelményeknek:

(1) Amennyiben a lakossági befektető az e 
rendeletben megállapított jogokkal és 
kötelezettségekkel összefüggő vita kapcsán 
a nemzeti jogban meghatározott alternatív 
vitarendezési eljárást kezdeményez a 
befektetési termék előállítójával vagy a 
befektetési terméket értékesítő személlyel 
szemben, a befektetési termék 
előállítójának vagy a befektetési 
termékeket értékesítő személynek részt 
vehet az eljárásban, feltéve, hogy az 
megfelel az alábbi követelményeknek:

Or. en

Módosítás 590
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a lakossági befektető az e 
rendeletben megállapított jogokkal és 
kötelezettségekkel összefüggő vita kapcsán 
a nemzeti jogban meghatározott alternatív 
vitarendezési eljárást kezdeményez a 
befektetési termék előállítójával vagy a 
befektetési terméket értékesítő személlyel 
szemben, a befektetési termék 
előállítójának vagy a befektetési 
termékeket értékesítő személynek részt kell 
vennie az eljárásban, feltéve, hogy az 
megfelel az alábbi követelményeknek:

(1) Amennyiben a lakossági befektető az e 
rendeletben megállapított jogokkal és 
kötelezettségekkel összefüggő vita kapcsán 
a nemzeti jogban meghatározott alternatív 
vitarendezési eljárást kezdeményez a 
befektetési termék előállítójával vagy a 
befektetési terméket értékesítő személlyel 
szemben, a befektetési termék 
előállítójának vagy a befektetési 
termékeket értékesítő személynek részt kell 
vennie az eljárásban.

Or. en
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Indokolás

Figyelemmel a minimális harmonizációt elvégző alternatív vitarendezésről szóló irányelv 
terén elért, közelmúltbeli megegyezésre – amely meghatározza az uniós alternatív 
vitarendezési rendszerek szempontjait – ennek a rendeletnek nem szabad eltérő kritériumokat 
meghatároznia. Az alternatív vitarendezésről szóló irányelv például a tagállamokra hagyja 
annak eldöntését, hogy a határozatok kötelező erejűek-e, és következetlen lenne, ha ez a 
rendelet a rendszerekre eltérő kritériumokat határozna meg.

Módosítás 591
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az eljárás nem kötelező erejű döntéssel 
zárul;

törölve

Or. en

Módosítás 592
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az eljárás nem kötelező erejű döntéssel 
zárul;

törölve

Or. en

Módosítás 593
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az eljárás nem kötelező erejű döntéssel 
zárul;

törölve

Or. en

Módosítás 594
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az eljárás nem kötelező erejű döntéssel 
zárul;

törölve

Or. en

Indokolás

Az Egyesült Királyságban, Dániában és Norvégiában (EGT) a határozatok az ágazatra 
kötelezőek, de a fogyasztóra nem, és az a) pont szerinti javaslat eredménye az lenne, hogy 
csökkentené az ezekben az országokban kialakult fogyasztói jogokat. E módosítás alapja a 
BEUC javaslata.

Módosítás 595
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az eljárás nem kötelező erejű döntéssel 
zárul;

a) az eljárás olyan döntéssel zárul, amely 
kifejezett kérésre kötelező a lakossági 
befektetési csomagtermék előállítójára és 
a lakossági ügyfélre;

Or. en
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Indokolás

Az alternatív vitarendezés előnye, hogy a termék előállítójának és a lakossági ügyfélnek idő-
és költségtakarékos vitarendezési rendszert nyújtson, amely emellett tehermentesíti a rendes 
bíróságokat. Így ezt a döntésnek a résztvevők választására kell bízni.

Módosítás 596
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a vita bíróság előtti rendezésére 
vonatkozó elévülési idő az alternatív 
vitarendezési eljárás időtartamára 
felfüggesztődik;

törölve

Or. en

Módosítás 597
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a vita bíróság előtti rendezésére 
vonatkozó elévülési idő az alternatív 
vitarendezési eljárás időtartamára 
felfüggesztődik;

törölve

Or. en

Módosítás 598
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a vita bíróság előtti rendezésére 
vonatkozó elévülési idő az alternatív 
vitarendezési eljárás időtartamára 
felfüggesztődik;

törölve

Or. en

Módosítás 599
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a követelés elévülési ideje az eljárás 
időtartamára felfüggesztődik;

törölve

Or. en

Módosítás 600
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a követelés elévülési ideje az eljárás 
időtartamára felfüggesztődik;

törölve

Or. en

Módosítás 601
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a követelés elévülési ideje az eljárás 
időtartamára felfüggesztődik;

törölve

Or. en

Módosítás 602
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az eljárás – a nemzeti szabályozásban 
meghatározottak szerint – díjmentes vagy 
alacsony költségeket von maga után;

törölve

Or. en

Módosítás 603
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az eljárás – a nemzeti szabályozásban 
meghatározottak szerint – díjmentes vagy 
alacsony költségeket von maga után;

törölve

Or. en

Módosítás 604
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az eljárás – a nemzeti szabályozásban 
meghatározottak szerint – díjmentes vagy 
alacsony költségeket von maga után;

törölve

Or. en

Módosítás 605
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az eljárás a felek részére nem csak 
elektronikus eszközök útján érhető el;

törölve

Or. en

Módosítás 606
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az eljárás a felek részére nem csak 
elektronikus eszközök útján érhető el;

törölve

Or. en

Módosítás 607
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – e pont



AM\926906HU.doc 149/185 PE504.398v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az eljárás a felek részére nem csak 
elektronikus eszközök útján érhető el;

törölve

Or. en

Módosítás 608
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) különleges esetekben – az ügy 
sürgősségére való tekintettel – átmeneti 
intézkedések is hozhatók.

törölve

Or. en

Módosítás 609
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) különleges esetekben – az ügy 
sürgősségére való tekintettel – átmeneti 
intézkedések is hozhatók.

törölve

Or. en

Módosítás 610
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) különleges esetekben – az ügy 
sürgősségére való tekintettel – átmeneti 
intézkedések is hozhatók.

törölve

Or. en

Módosítás 611
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok [beillesztendő a konkrét 
dátum: 6 hónappal a rendelet 
hatálybalépése/alkalmazásának kezdő 
időpontja után]-ig értesítik a Bizottságot 
az (1) bekezdésben említett eljárások 
intézése tekintetében illetékes 
testületekről. A tagállamok az e 
testületeket érintő bármely későbbi 
változásról haladéktalanul értesítik a 
Bizottságot.

törölve

Or. en

Módosítás 612
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 19. cikk szerinti hatásköreik 
gyakorlása során az illetékes hatóságok
szorosan együttműködnek annak 
érdekében, hogy a közigazgatási 
szankciók és intézkedések az e rendelet 
szerinti kívánt eredményekkel járjanak, 

(2) Az illetékes hatóságok – a nemzeti 
joggal összhangban – rendelkeznek 
minden olyan felügyeleti hatáskörrel, 
beleértve a vizsgálati jogosultságokat is, 
amelyek szükségesek az e rendelet szerinti
feladataik elvégzéséhez.
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továbbá összehangoltan lépnek fel a 
határokon átnyúló esetekben alkalmazott 
közigazgatási intézkedések és szankciók 
tekintetében a többszörös és egymást 
átfedő intézkedések elkerülése érdekében.

Or. en

Indokolás

Fontos annak pontosítása, hogy az illetékes hatóságoknak milyen hatáskörök állnak 
rendelkezésére, illetőleg a szóhasználatot a MiFID 2-vel össze kell hangolni.

Módosítás 613
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 19. cikk szerinti hatásköreik 
gyakorlása során az illetékes hatóságok 
szorosan együttműködnek annak 
érdekében, hogy a közigazgatási 
szankciók és intézkedések az e rendelet 
szerinti kívánt eredményekkel járjanak, 
továbbá összehangoltan lépnek fel a 
határokon átnyúló esetekben alkalmazott 
közigazgatási intézkedések és szankciók 
tekintetében a többszörös és egymást 
átfedő intézkedések elkerülése érdekében.

Or. en

Módosítás 614
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett eljárások törölve
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intézése tekintetében illetékes testületek 
együttműködnek egymással az e rendelet 
alapján felmerülő határokon átnyúló 
viták rendezésében.

Or. en

Módosítás 615
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezt a cikket az alábbi jogsértésekre kell 
alkalmazni:

(1) Ezt a cikket a rendelet valamennyi 
megszegésére alkalmazni kell.

Or. en

Indokolás

Nincs szükség a rendelet lehetséges megsértéseinek felsorolására.

Módosítás 616
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezt a cikket az alábbi jogsértésekre kell 
alkalmazni:

(1) Ezt a cikket a jogsértések alábbi, nem 
tételes listájára kell alkalmazni:

Or. en

Módosítás 617
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezt a cikket az alábbi jogsértésekre kell 
alkalmazni:

(1) Ezt a cikket a rendelet valamennyi 
megszegésére alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 618
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum nem felel meg a 6. cikk (1)–
(3) bekezdésének vagy a 7. cikknek;

törölve

Or. en

Módosítás 619
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum nem felel meg a 6. cikk (1)–
(3) bekezdésének vagy a 7. cikknek;

törölve

Or. en

Módosítás 620
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum nem tartalmazza a 8. cikk 
(1) és (2) bekezdésében meghatározott 
információkat, vagy azok prezentációja 
nem felel meg a 8. cikk (4) bekezdésének;

törölve

Or. en

Módosítás 621
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum nem tartalmazza a 8. cikk 
(1) és (2) bekezdésében meghatározott 
információkat, vagy azok prezentációja 
nem felel meg a 8. cikk (4) bekezdésének;

törölve

Or. en

Módosítás 622
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) valamely marketing célú közlemény – a 
9. cikket megsértve – olyan információt 
tartalmaz a befektetési termékre 
vonatkozóan, amely ellentmond a kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumban közölt információknak;

törölve

Or. en
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Módosítás 623
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) valamely marketing célú közlemény – a 
9. cikket megsértve – olyan információt 
tartalmaz a befektetési termékre 
vonatkozóan, amely ellentmond a kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumban közölt információknak;

törölve

Or. en

Módosítás 624
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum felülvizsgálatára és 
módosítására nem a 10. cikkel 
összhangban kerül sor;

törölve

Or. en

Módosítás 625
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum felülvizsgálatára és 

törölve
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módosítására nem a 10. cikkel 
összhangban kerül sor;

Or. en

Módosítás 626
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot nem bocsátották a 12. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően időben 
rendelkezésre;

törölve

Or. en

Módosítás 627
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot nem bocsátották a 12. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően időben 
rendelkezésre;

törölve

Or. en

Módosítás 628
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot nem a 13. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően, 
díjmentesen bocsátották rendelkezésre.

törölve

Or. en

Módosítás 629
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot nem a 13. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően, 
díjmentesen bocsátották rendelkezésre.

törölve

Or. en

Módosítás 630
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) valamely befektetési termék
forgalmazását megtiltó végzés;

a) valamely lakossági befektetési 
csomagtermék forgalmazását megtiltó 
végzés;

Or. en

Módosítás 631
Syed Kamall
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Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) valamely befektetési termék
forgalmazását felfüggesztő végzés;

a) valamely lakossági befektetési 
csomagtermék forgalmazását megtiltó
végzés;

Or. en

Módosítás 632
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) nyilvános figyelmeztetés, amelyben 
szerepel a felelős személy neve és a 
jogsértés jellege;

c) nyilvános figyelmeztetés, amelyben 
szerepel a felelős jogi személy neve és a
jogsértés jellege;

Or. en

Módosítás 633
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum új változatának közzétételét 
előíró végzés.

d) a 6., 7., 8. és 10. cikknek meg nem 
felelő, kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum terjesztését megtiltó végzés.

Or. en

Módosítás 634
Jean-Paul Gauzès



AM\926906HU.doc 159/185 PE504.398v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) pénzbírságok.

Or. en

Módosítás 635
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) pénzbírságok.

Or. en

Módosítás 636
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) pénzbírságok.

Or. en

Módosítás 637
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) pénzbírságok.
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Or. en

Indokolás

A rendeletnek lehetőséget kell adnia arra, hogy az illetékes hatóságok pénzbírságokat 
szabjanak ki.

Módosítás 638
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) jogi személy esetében közigazgatási 
pénzbírság az adott jogi személy előző 
üzleti évi teljes éves árbevételének 
legfeljebb 10%-áig; ha a jogi személy egy 
anyavállalat leányvállalata, a vonatkozó 
teljes éves árbevétel a végső anyavállalat 
konszolidált beszámolójából eredő, előző 
üzleti évi teljes éves árbevétel;

Or. en

Módosítás 639
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) természetes személy esetében a 
közigazgatási pénzbírság 5 000 000 euróig 
terjedő összeg, illetve azokban a 
tagállamokban, amelyekben nem az euró 
a hivatalos pénznem, a nemzeti 
pénznemben az e rendelet 
hatálybalépésének napján az említett 
összegnek megfelelő érték.

Or. en
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Indokolás

Az ajánlott módosítások biztosítanák az adminisztratív pénzügyi szankciók alkalmazása 
tekintetében a harmonizációt más uniós jogszabályjavaslatokkal, különösen az MiFID-
irányelvre és az ÁÉKBV V. irányelvre irányuló javaslatokkal.

Módosítás 640
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben az illetékes hatóságok egy 
vagy több (2) bekezdés szerinti 
közigazgatási intézkedést, illetve szankciót 
szabtak ki, az illetékes hatóságok 
rendelkezzenek olyan hatáskörrel, 
amelynek értelmében kiadhatnak olyan 
közleményt, vagy a befektetési termék
előállítója vagy a befektetési terméket 
értékesítő személy részére előírhatják az 
érintett lakossági befektetőnek címzett 
olyan közlemény kiadását, amelyben 
tájékoztatják a lakossági befektetőt a 
közigazgatási intézkedésről vagy 
szankcióról, illetve arról, hogy hol tehetnek 
panaszt, vagy hol nyújthatnak be 
jogorvoslati kérelmet.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben az illetékes hatóságok egy 
vagy több (2) bekezdés szerinti 
közigazgatási intézkedést, illetve szankciót 
szabtak ki, az illetékes hatóságok 
rendelkezzenek olyan hatáskörrel, 
amelynek értelmében kiadhatnak olyan 
közleményt, vagy a lakossági befektetési 
csomagtermék előállítója vagy a lakossági 
befektetési csomagterméket értékesítő 
vagy azzal kapcsolatban tanácsadást 
végző személy részére előírhatják az 
érintett lakossági befektetőnek címzett 
olyan közlemény kiadását, amelyben 
tájékoztatják a lakossági befektetőt a 
közigazgatási intézkedésről vagy 
szankcióról, illetve arról, hogy hol tehetnek 
panaszt, vagy hol nyújthatnak be 
jogorvoslati kérelmet.

Or. en

Módosítás 641
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az illetékes hatóságok a 19. cikk 
(2) bekezdésében említett közigazgatási 
intézkedések és szankciók alkalmazásakor 
figyelembe veszik a releváns körülmények 
mindegyikét, ideértve az alábbiakat:

Az illetékes hatóságok a 19. cikk 
(2) bekezdésében említett közigazgatási 
intézkedések és szankciók alkalmazásakor 
figyelembe veszik a releváns körülmények 
mindegyikét, ideértve adott esetben az 
alábbiakat:

Or. en

Módosítás 642
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a felelős személy felelősségének 
mértékét;

b) a felelős jogi személy felelősségének 
mértékét;

Or. en

Módosítás 643
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a felelős személy felelősségének 
mértékét;

b) a felelős természetes vagy jogi személy 
felelősségének mértékét;

Or. en

Módosítás 644
Olle Schmidt
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Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a jogsértésért felelős személy 
együttműködési hajlandósága;

d) a jogsértésért felelős jogi személy 
együttműködési hajlandósága;

Or. en

Módosítás 645
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a jogsértésért felelős személy 
együttműködési hajlandósága;

d) a jogsértésért felelős természetes vagy 
jogi személy együttműködési hajlandósága;

Or. en

Módosítás 646
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a felelős személy általi esetleges korábbi 
jogsértések.

e) a felelős jogi személy általi esetleges 
korábbi jogsértések.

Or. en

Módosítás 647
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – e pont



PE504.398v01-00 164/185 AM\926906HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a felelős személy általi esetleges korábbi 
jogsértések.

e) a felelős természetes vagy jogi személy 
általi esetleges korábbi jogsértések.

Or. en

Módosítás 648
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a felelős személy által a jogsértés 
jövőbeni megismétlődése elkerülése 
érdekében hozott minden intézkedést.

Or. en

Módosítás 649
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) minden más vonatkozó tényezőt.

Or. en

Módosítás 650
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) a felelős személy által a lakossági 
befektetőknek a jogsértést követően 
nyújtott kompenzációt.

Or. en

Módosítás 651
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a 18. cikk és a 19. cikk 
(2) bekezdése alapján kiszabott 
valamennyi közigazgatási intézkedésről és 
szankcióról évente összefoglaló 
tájékoztatást nyújtanak az EBH, az EBFH 
és EÉPH részére.

(2) A tagállamok a 18. cikk és a 19. cikk 
(2) bekezdése alapján kiszabott 
közigazgatási szankciókról és egyéb
intézkedésekről évente összefoglaló 
tájékoztatást nyújtanak az illetékes EFH 
(az EBH, az EBFH vagy az EÉPH) részére

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak azt az európai felügyeleti hatóságot kell tájékoztatniuk, amely a termék 
tekintetében illetékes.

Módosítás 652
Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a 18. cikk és a 19. cikk 
(2) bekezdése alapján kiszabott valamennyi 
közigazgatási intézkedésről és szankcióról 
évente összefoglaló tájékoztatást nyújtanak 
az EBH, az EBFH és EÉPH részére.

(2) Az illetékes hatóságok a 18. cikk és a 
19. cikk (2) bekezdése alapján kiszabott 
valamennyi közigazgatási intézkedésről és 
szankcióról évente összefoglaló 
tájékoztatást nyújtanak az EBH, az EBFH 
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és EÉPH részére.

Or. en

Módosítás 653
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 19. cikk (1) bekezdésében említett 
jogsértések után kiszabott szankciókat és 
intézkedéseket indokolatlan késedelem 
nélkül a nyilvánosság tudomására kell 
hozni, ideértve legalább a rendelet 
megsértésének típusára és a jogsértésért 
felelős személyre vonatkozó 
információkat, kivéve, ha a közzététel 
súlyosan kockáztatná a pénzügyi piacok 
működését.

A 19. cikk (1) bekezdésében említett 
jogsértések után kiszabott szankciókat és 
intézkedéseket indokolatlan késedelem 
nélkül a nyilvánosság tudomására kell 
hozni, ideértve legalább a rendelet 
megsértésének típusára és a jogsértésért 
felelős személyre vonatkozó 
információkat. Az illetékes hatóságok a 
megbírságolt jogalany 
személyazonosságát weboldalukról 
legkorábban öt év múlva törölhetik.

Or. en

Módosítás 654
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a közzététel aránytalan kárt okozna az 
érintett feleknek, az illetékes hatóságok a 
szankciókat, illetve intézkedéseket anonim 
módon teszik közzé.

törölve

Or. en
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Módosítás 655
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a közzététel aránytalan kárt okozna az 
érintett feleknek, az illetékes hatóságok a 
szankciókat, illetve intézkedéseket anonim 
módon teszik közzé.

Ha a közzététel aránytalan kárt okozna az 
érintett feleknek vagy veszélyeztetne 
folyamatban lévő befektetést, az illetékes 
hatóságok a közléstől eltekinthetnek, azt 
késleltethetik vagy a szankciókat, illetve 
intézkedéseket anonim módon teszik 
közzé. Az illetékes hatóságoknak továbbra 
is kötelességük a közigazgatási 
intézkedéseknek és szankcióknak az EBH, 
az EBFH és az EÉPH számára történő 
jelentése.

Or. en

Módosítás 656
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására való 
feljogosítására az e cikkben szereplő 
feltételek vonatkoznak.

(1) A Bizottság technikai standardok
elfogadására való feljogosítására az e 
cikkben szereplő feltételek vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

A megfelelő rugalmasság és annak lehetővé tétele érdekében, hogy az ágazat és az európai 
felügyeleti hatóságok gyorsan tudjanak reagálni a piaci fejleményekre, a három európai 
felügyeleti hatóságnak együttesen kell közös szabályozástechnikai standardokat kidolgoznia, 
ahelyett hogy a Bizottságot hatalmaznák fel felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.
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Módosítás 657
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az e rendelet 
hatálybalépését követő [4 évre] 
felhatalmazást kap a 8. cikk 
(5) bekezdésében, a 10. cikk 
(2) bekezdésében, valamint a 12. cikk 
(4) bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. 
Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács legkésőbb három hónappal az 
egyes időszakok vége előtt nem emel 
kifogást a meghosszabbítás ellen, a 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.

(2) A Bizottság az e rendelet 
hatálybalépését követő [4 évre] 
felhatalmazást kap a 8. cikk 
(5) bekezdésében, a 10. cikk 
(2) bekezdésében, valamint a 12. cikk 
(4) bekezdésében említett technikai 
standardok elfogadására. Amennyiben az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
legkésőbb három hónappal az egyes 
időszakok vége előtt nem emel kifogást a 
meghosszabbítás ellen, a felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra.

Or. en

Indokolás

A megfelelő rugalmasság és annak lehetővé tétele érdekében, hogy az ágazat és az európai 
felügyeleti hatóságok gyorsan tudjanak reagálni a piaci fejleményekre, a három európai 
felügyeleti hatóságnak együttesen kell közös szabályozástechnikai standardokat kidolgoznia, 
ahelyett hogy a Bizottságot hatalmaznák fel felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.

Módosítás 658
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az e rendelet 
hatálybalépését követő [4 évre] 
felhatalmazást kap a 8. cikk 
(5) bekezdésében, a 10. cikk 
(2) bekezdésében, valamint a 12. cikk 

(2) A Bizottság az e rendelet 
hatálybalépését követő [4 évre] 
felhatalmazást kap a 8. cikk 
(5) bekezdésében, a 10. cikk 
(2) bekezdésében, a 12. cikk 
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(4) bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. 
Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács legkésőbb három hónappal az 
egyes időszakok vége előtt nem emel 
kifogást a meghosszabbítás ellen, a 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.

(2) bekezdésében, valamint a 13a. cikk 
(10) bekezdésében és a 13b. cikk (9) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. 
Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács legkésőbb három hónappal az 
egyes időszakok vége előtt nem emel 
kifogást a meghosszabbítás ellen, a 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság számára a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására adott 
időszaknak összhangban kell állnia a lakossági befektetési csomagtermékek alkalmazásáról 
szóló jelentéssel: felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hiányában nem lesz lehetséges átfogó 
és pontos jelentést kiadni a rendelet alkalmazásáról.

Módosítás 659
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 8. cikk 
(5) bekezdésében, a 10. cikk 
(2) bekezdésében, valamint a 12. cikk 
(4) bekezdésében említett felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában történt 
kihirdetését követő napon, illetve az ott 
megjelölt későbbi napon lép érvénybe. 
Nem érinti a már hatályban lévő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 8. cikk 
(5) bekezdésében, a 10. cikk 
(2) bekezdésében, valamint a 12. cikk 
(4) bekezdésében említett felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában történt 
kihirdetését követő napon, illetve az ott 
megjelölt későbbi napon lép érvénybe. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő 
technikai standardok érvényességét.

Or. en
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Indokolás

A megfelelő rugalmasság és annak lehetővé tétele érdekében, hogy az ágazat és az európai 
felügyeleti hatóságok gyorsan tudjanak reagálni a piaci fejleményekre, a három európai 
felügyeleti hatóságnak együttesen kell közös szabályozástechnikai standardokat kidolgoznia, 
ahelyett hogy a Bizottságot hatalmaznák fel felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.

Módosítás 660
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról
az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(4) A Bizottság a technikai standard
elfogadását követően erről haladéktalanul 
és egyidejűleg értesíti az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.

Or. en

Indokolás

A megfelelő rugalmasság és annak lehetővé tétele érdekében, hogy az ágazat és az európai 
felügyeleti hatóságok gyorsan tudjanak reagálni a piaci fejleményekre, a három európai 
felügyeleti hatóságnak együttesen kell közös szabályozástechnikai standardokat kidolgoznia, 
ahelyett hogy a Bizottságot hatalmaznák fel felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.

Módosítás 661
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 8. cikk (5) bekezdésnek, a 10. cikk 
(2) bekezdésének és a 12. cikk 
(4) bekezdésének megfelelően elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács a jogi aktusról 

(5) A 8. cikk (5) bekezdésnek, a 10. cikk 
(2) bekezdésének és a 12. cikk 
(4) bekezdésének megfelelően elfogadott 
technikai standard csak akkor lép 
hatályba, ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács a jogi aktusról szóló értesítéstől 



AM\926906HU.doc 171/185 PE504.398v01-00

HU

szóló értesítéstől számított két hónapos 
határidőn belül nem emel kifogást, illetve 
akkor, ha a határidő lejártát megelőzően az 
Európai Parlament és a Tanács egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
kíván kifogást emelni. Ezen időtartam az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére [2 hónappal] 
meghosszabbodik.

számított két hónapos határidőn belül nem 
emel kifogást, illetve akkor, ha a határidő 
lejártát megelőzően az Európai Parlament 
és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem kíván kifogást 
emelni. Ezen időtartam az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére [2 hónappal] 
meghosszabbodik.

Or. en

Indokolás

A megfelelő rugalmasság és annak lehetővé tétele érdekében, hogy az ágazat és az európai 
felügyeleti hatóságok gyorsan tudjanak reagálni a piaci fejleményekre, a három európai 
felügyeleti hatóságnak együttesen kell közös szabályozástechnikai standardokat kidolgoznia, 
ahelyett hogy a Bizottságot hatalmaznák fel felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.

Módosítás 662
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 8. cikk (5) bekezdésnek, a 10. cikk 
(2) bekezdésének és a 12. cikk 
(4) bekezdésének megfelelően elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács a jogi aktusról 
szóló értesítéstől számított két hónapos 
határidőn belül nem emel kifogást, illetve 
akkor, ha a határidő lejártát megelőzően az 
Európai Parlament és a Tanács egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
kíván kifogást emelni. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam [két 
hónap]-pal meghosszabbodik.

(5) A 8. cikk (5) bekezdésnek, a 10. cikk 
(2) bekezdésének és a 12. cikk 
(4) bekezdésének megfelelően elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács a jogi aktusról 
szóló értesítéstől számított 3 hónapos 
határidőn belül nem emel kifogást, illetve 
akkor, ha a határidő lejártát megelőzően az 
Európai Parlament és a Tanács egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
kíván kifogást emelni. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam [3
hónap]-pal meghosszabbodik.

Or. en
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Módosítás 663
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 8. cikk (5) bekezdésnek, a 10. cikk 
(2) bekezdésének és a 12. cikk 
(4) bekezdésének megfelelően elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács a jogi aktusról 
szóló értesítéstől számított két hónapos 
határidőn belül nem emel kifogást, illetve 
akkor, ha a határidő lejártát megelőzően az 
Európai Parlament és a Tanács egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
kíván kifogást emelni. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam [két 
hónap]-pal meghosszabbodik.

(5) A 8. cikk (5) bekezdésnek, a 10. cikk 
(2) bekezdésének és a 12. cikk 
(4) bekezdésének megfelelően elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács a jogi aktusról 
szóló értesítéstől számított 3 hónapos
határidőn belül nem emel kifogást, illetve 
akkor, ha a határidő lejártát megelőzően az 
Európai Parlament és a Tanács egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
kíván kifogást emelni. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam [3 
hónap]-pal meghosszabbodik.

Amennyiben valamely felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust szabadságolás előtt 
vagy az alatt fogadnak el, a határidő a 
szünetet követő első plenáris ülés napján 
indul. A határidő – a meghosszabbítást is 
beleértve – minden esetben 
meghosszabbítható annak érdekében, 
hogy annak során három teljes plenáris 
ülésre kerüljön sor.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az Európai Parlament felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadási
folyamatában betöltött megfelelő szerepének biztosítása.

Módosítás 664
Sharon Bowles
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Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az EÉPH-rendelet más 
rendelkezéseinek sérelme nélkül a 
szabályozástechnikai standardtervezetek 
Bizottság általi módosítás nélküli 
elfogadása esetében a Parlament és 
Tanács számára tiltakozásra nyitva álló 
határidő 3 hónap [a szabályozott 
kérdéskör összetettsége és terjedelme 
miatt]. A Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezt a határidőt egy 
alkalommal meg lehet hosszabbítani.

Or. en

Módosítás 665
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
23 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. cikk
A szabályozástechnikai 

standardtervezetekre vonatkozó további 
rendelkezések

(1) A szabályozástechnikai 
standardtervezetek Bizottságnak való 
benyújtására előírt határidők sérelme 
nélkül fokozatos benyújtásról lehet 
megállapodni, amelyben 12, 18 és 24 
hónapra előre meg kell határozni a
benyújtásra kerülő szövegeket vagy 
szövegcsomagokat.
(2) A Bizottság nem fogad el 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
oly módon, ami a szünet miatt a 
Parlament rendelkezésére álló ellenőrzési 
időt a hosszabbítással együtt is két hónap 
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alá csökkenti.
(3) Az európai felügyeleti hatóságok a 
szabályozástechnikai standardtervezetek 
szerkesztési szakaszában konzultálhatnak 
a Parlamenttel, különösen, ha e rendelet 
alkalmazási körével kapcsolatos aggályok 
merülhetnek fel.
(4) Amennyiben a Parlament illetékes 
bizottsága a szabályozástechnikai 
standardok elutasítására szavazott, és a 
következő plenáris ülés kezdetéig két 
hétnél rövidebb idő van hátra, a 
Parlamentnek joga van további 
hosszabbításra, de csak a következő 
plenáris ülés kezdetéig.
(5) A szabályozástechnikai standard 
elutasítása esetén, és ha a megállapított 
problémák korlátozott hatókörűek, a 
Bizottság a módosított tervezetek 
elfogadására gyorsított ütemtervet 
fogadhat el.
(6) A Bizottság biztosítja, hogy a 
Parlament ellenőrző csoportjának az 
illetékes bizottság elnökén keresztül feltett 
minden kérdését haladéktalanul, a 
szabályozástervezet elfogadása előtt 
megválaszolják.

Or. en

Módosítás 666
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2009/65/EK irányelv 2. cikkének (1) 
bekezdésében említett alapkezelő 
társaságok és a 27. cikkében említett 
befektetési társaságok, valamint az említett 
irányelv 1. cikkének (2) bekezdése szerinti 
ÁÉKBV befektetési jegyeit értékesítő 

A 2009/65/EK irányelv 2. cikkének 
(1) bekezdésében említett alapkezelő 
társaságok és a 27. cikkében említett 
befektetési társaságok, valamint az említett 
irányelv 1. cikkének (2) bekezdése szerinti 
ÁÉKBV befektetési jegyeit értékesítő 
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személyek [beillesztendő dátum: 5 évvel a 
hatálybalépés után]-ig mentesülnek az e 
rendelet szerinti kötelezettségek alól.

személyek a 2009/65/EK irányelv IX. 
fejezetének vagy, ha ez korábban történik 
meg, ennek a rendeletnek a 
felülvizsgálatáig mentesülnek az e rendelet 
szerinti kötelezettségek alól.

Az első bekezdés szerinti mentesség 
vonatkozik a 2011/61/EU irányelv 4. cikke 
(1) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott alternatív befektetésialap-
kezelőkre, és az említett irányelv 4. cikke 
(1) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott alternatív befektetési 
alapok befektetési jegyeit értékesítő 
személyekre, feltéve, hogy a 2009/65/EK 
irányelv 78. cikkével összhangban kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum a 
nemzeti jog alapján kötelező.

Or. en

Módosítás 667
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az e rendelet hatálybalépése előtt 
forgalomba hozott meglévő termékekre [a 
Hivatalos Lapban kérjük megadni a 
dátumot – a hatálybalépést követően egy 
évvel]-ig nem vonatkoznak az e 
rendeletben meghatározott 
kötelezettségek.

Or. de

Módosítás 668
Sirpa Pietikäinen

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

(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott 
mentesség vonatkozik a lakossági 
befektetők számára forgalmazott, 
ÁÉKBV-nak nem minősülő alapok 
alapkezelő társaságaira és befektetési 
vállalkozásaira, amennyiben ezeknek az 
alapoknak a nemzeti jog alapján 
alkalmazniuk kell a 2009/65/EK irányelv 
78–81. cikkét.

Or. en

Módosítás 669
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben valamely tagállam a 
lakossági befektetőknek kínált, ÁÉKBV-
nak nem minősülő alapok kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumainak formájára és 
tartalmára alkalmazza a 2009/65/EK 
irányelv 78–81. cikkében meghatározott 
szabályokat, az alapkezelő társaságokra, a 
befektetési társaságokra és az ilyen alapok 
befektetései jegyeit lakossági befektetők 
számára értékesítő vagy azokkal 
kapcsolatban tanácsadást végző 
személyekre az (1) bekezdésben 
meghatározott mentesség vonatkozik.

Or. en

Indokolás

A tagállamok számára lehetővé kell tenni annak megengedését, hogy azokra az ÁÉKBV-nak 
nem minősülő alapokra, amelyek nemzeti szinten jelenleg az ÁÉKBV-kről szóló 4. irányelvben 
megfogalmazott, kiemelt befektetői információkra vonatkozó követelmény hatálya alá 
tartoznak, szintén vonatkozzon az átmeneti időszak. Ez hozzájárulna a befektetési termékek 
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egyenlő versenyfeltételeihez.

Módosítás 670
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A 2011/61/EU irányelv 4. cikke (1) 
bekezdésének b) pontjában meghatározott 
alapkezelő társaságok és befektetési 
társaságok, valamint az ugyanezen 
irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) 
pontjában meghatározott ABA-k 
befektetési jegyeit értékesítő személyek 
[HL: illessze be a dátumot: a 
hatálybalépés után 5 évvel]-ig 
mentesülnek az e rendeletben foglalt 
kötelezettségek alól, feltéve hogy a 
nemzeti jog alapján a 2009/65/EK 
irányelv 78. cikkének vagy a nemzeti jog 
idevágó rendelkezéseinek megfelelő 
kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentumot bocsátanak 
rendelkezésre.

Or. en

Indokolás

Az ÁÉKBV-k kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumaira vonatkozó 
szabványokat sok tagállam más nyílt végű, nemzeti szinten szabályozott lakossági befektetési 
alapra is kiterjesztette. Ezeknek az alapoknak is képesnek kell lenniük arra, hogy éljenek a 
hatály alóli átmeneti mentesség lehetőségével, mivel ezen alapok befektetőit csak most 
tájékoztatták az új dokumentumról, és az ABAK-oknak már viselniük kellett a kiemelt 
befektetői információkat tartalmazó dokumentummal kapcsolatos végrehajtási költségeket 
ugyanúgy, mint az ÁÉKBV-k alapkezelő társaságainak.

Módosítás 671
Sylvie Goulard
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Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Négy évvel e rendelet hatálybalépéstét 
követően a Bizottság felülvizsgálja ezt 
rendeletet. A felülvizsgálat magában 
foglalja a rendeletben megállapított 
szabályok gyakorlati alkalmazásának 
általános felmérését, kellőképen 
figyelembe véve a lakossági befektetési 
termékek piacának fejleményeit. A 
2009/65/EK irányelv 1. cikkének 
(2) bekezdése szerinti ÁÉKBV-k 
tekintetében a felülvizsgálat keretében 
meg kell vizsgálni, hogy az e rendelet
24. cikke szerinti átmeneti rendelkezéseket 
meg kell-e hosszabbítani, vagy – az adott 
esetben szükségesnek mutatkozó 
módosítások meghatározása alapján – a 
2009/65/EK irányelv kiemelt befektetői 
információkra vonatkozó rendelkezései 
helyettesíthetők-e vagy egyénértékűnek 
tekinthetők-e e rendeletnek a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumra 
vonatkozó szabályaival. A felülvizsgálat 
keretében ki kell térni e rendelet 
hatályának egyéb pénzügyi termékekre 
történő kiterjesztésének lehetőségére is.

(1) E rendelet hatálybalépését követően a 
Bizottság felülvizsgálja a pénzügyi 
szolgáltatási terület jogszabályait a 
következők érdemi értékelése céljából: i. 
szabványosított kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum bevezetése az e
rendeletben bevezetett szabályoknak 
megfelelően az e rendelet hatálya alá nem 
tartozó pénzügyi eszközök osztályai, 
különösen a 2003/71/EK irányelv és a 
2009/138/EK irányelv hatálya alá tartozó 
termékek tekintetében; ii. a pénzügyi 
termékek értékesítésére vonatkozó 
harmonizált piaci magatartási 
követelmények bevezetése; és iii. az 
európai felügyeleti hatóságoknak és a 
nemzeti illetékes hatóságoknak 
beavatkozási hatáskörök biztosítása a 
pénzügyi termékek adott kategóriái 
tekintetében, beleértve a befektetővédelem 
és a pénzügyi stabilitás érdekében 
bevezetett termékbetiltás révén történő 
beavatkozást, figyelembe véve az e
tekintetben a pénzügyi eszközök piacairól 
és a tőzsdén kívüli származtatott 
ügyletekről, a központi szerződő felekről 
és a kereskedési adattárakról szóló 
rendelet (EMIR) módosításáról szóló, 
(ÉÉÉÉ. hónap nap) XX/XX/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletet.

Or. en

Indokolás

A befektetési termékek különböző típusai közötti egyenlő versenyfeltételeket biztosítani kell 
annak érdekében, hogy el lehessen kerülni a rendeletre irányuló javaslat hatálya alá nem 
tartozó befektetési termékek – úgymint a nem összetett pénzügyi eszközök – terhére mutatkozó 
szabályozói arbitrázst. Hasonlóképpen, harmonizált módon kell bevezetni a pénzügyi 
termékek értékesítéséhez kapcsolódó piaci magatartási követelményeket. Az európai 
felügyeleti hatóságoknak és a nemzeti illetékes hatóságoknak beavatkozási hatáskört kell 
adniuk pénzügyi termékek adott kategóriáival kapcsolatban.
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Módosítás 672
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Négy évvel e rendelet hatálybalépéstét 
követően a Bizottság felülvizsgálja ezt 
rendeletet. A felülvizsgálat magában 
foglalja a rendeletben megállapított 
szabályok gyakorlati alkalmazásának 
általános felmérését, kellőképen
figyelembe véve a lakossági befektetési 
termékek piacának fejleményeit. A 
2009/65/EK irányelv 1. cikkének 
(2) bekezdése szerinti ÁÉKBV-k 
tekintetében a felülvizsgálat keretében meg 
kell vizsgálni, hogy az e rendelet 24. cikke 
szerinti átmeneti rendelkezéseket meg kell-
e hosszabbítani, vagy – az adott esetben 
szükségesnek mutatkozó módosítások 
meghatározása alapján – a 2009/65/EK 
irányelv kiemelt befektetői információkra 
vonatkozó rendelkezései helyettesíthetők-e 
vagy egyénértékűnek tekinthetők-e e 
rendeletnek a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumra vonatkozó 
szabályaival. A felülvizsgálat keretében ki 
kell térni e rendelet hatályának egyéb 
pénzügyi termékekre történő 
kiterjesztésének lehetőségére is.

(1) Négy évvel e rendelet hatálybalépéstét 
követően a Bizottság felülvizsgálja ezt a
rendeletet. A felülvizsgálat magában 
foglalja a rendeletben megállapított 
szabályok gyakorlati alkalmazásának 
általános felmérését, kellőképpen
figyelembe véve a lakossági befektetési 
termékek piacának fejleményeit. A 
2009/65/EK irányelv 1. cikkének 
(2) bekezdése szerinti ÁÉKBV-k 
tekintetében a felülvizsgálat keretében meg 
kell vizsgálni, hogy az e rendelet 24. cikke 
szerinti átmeneti rendelkezéseket meg kell-
e hosszabbítani, vagy – az adott esetben 
szükségesnek mutatkozó módosítások 
meghatározása alapján – a 2009/65/EK 
irányelv kiemelt befektetői információkra 
vonatkozó rendelkezései helyettesíthetők-e 
vagy egyénértékűnek tekinthetők-e e 
rendeletnek a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumra vonatkozó 
szabályaival. A Bizottságnak továbbá 
értékelnie kell a 2003/71/EK irányelv 
szükséges módosításait annak érdekében, 
hogy egyesítse a 2003/71/EK irányelv 5. 
cikkének (2) bekezdésében említett, 
kiemelt információkat tartalmazó 
összefoglalót az e rendelet szerinti, kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentummal, azzal a céllal, hogy a 
kibocsátási tájékoztató összefoglalója 
helyébe a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum lépjen. A 
felülvizsgálat keretében végső soron ki kell 
térni e rendelet hatályának egyéb pénzügyi 
termékekre történő kiterjesztésének
lehetőségére is.
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Or. en

Módosítás 673
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Négy évvel e rendelet hatálybalépéstét 
követően a Bizottság felülvizsgálja ezt 
rendeletet. A felülvizsgálat magában 
foglalja a rendeletben megállapított 
szabályok gyakorlati alkalmazásának 
általános felmérését, kellőképen
figyelembe véve a lakossági befektetési 
termékek piacának fejleményeit. A 
2009/65/EK irányelv 1. cikkének 
(2) bekezdése szerinti ÁÉKBV-k 
tekintetében a felülvizsgálat keretében meg 
kell vizsgálni, hogy az e rendelet 24. cikke 
szerinti átmeneti rendelkezéseket meg kell-
e hosszabbítani, vagy – az adott esetben 
szükségesnek mutatkozó módosítások 
meghatározása alapján – a 2009/65/EK 
irányelv kiemelt befektetői információkra 
vonatkozó rendelkezései helyettesíthetők-e 
vagy egyénértékűnek tekinthetők-e e 
rendeletnek a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumra vonatkozó 
szabályaival. A felülvizsgálat keretében ki 
kell térni e rendelet hatályának egyéb 
pénzügyi termékekre történő 
kiterjesztésének lehetőségére is.

(1) Négy évvel e rendelet hatálybalépéstét 
követően a Bizottság felülvizsgálja ezt a
rendeletet. A felülvizsgálat magában 
foglalja a rendeletben megállapított 
szabályok gyakorlati alkalmazásának 
általános felmérését, kellőképpen
figyelembe véve a lakossági befektetési 
termékek piacának fejleményeit. A 
2009/65/EK irányelv 1. cikkének 
(2) bekezdése szerinti ÁÉKBV-k 
tekintetében a felülvizsgálat keretében meg 
kell vizsgálni, hogy az e rendelet 24. cikke 
szerinti átmeneti rendelkezéseket meg kell-
e hosszabbítani, vagy – az adott esetben 
szükségesnek mutatkozó módosítások 
meghatározása alapján – a 2009/65/EK 
irányelv kiemelt befektetői információkra 
vonatkozó rendelkezései helyettesíthetők-e 
vagy egyénértékűnek tekinthetők-e e 
rendeletnek a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumra vonatkozó 
szabályaival. A felülvizsgálat keretében ki 
kell térni a hatály lakossági befektetők 
számára elérhető, egyéb lakossági
termékekre történő kiterjesztésének 
lehetőségére is.

Or. en

Módosítás 674
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Négy évvel e rendelet hatálybalépéstét 
követően a Bizottság felülvizsgálja ezt 
rendeletet. A felülvizsgálat magában 
foglalja a rendeletben megállapított 
szabályok gyakorlati alkalmazásának 
általános felmérését, kellőképen
figyelembe véve a lakossági befektetési 
termékek piacának fejleményeit. A 
2009/65/EK irányelv 1. cikkének 
(2) bekezdése szerinti ÁÉKBV-k 
tekintetében a felülvizsgálat keretében meg 
kell vizsgálni, hogy az e rendelet 24. cikke 
szerinti átmeneti rendelkezéseket meg kell-
e hosszabbítani, vagy – az adott esetben 
szükségesnek mutatkozó módosítások 
meghatározása alapján – a 2009/65/EK 
irányelv kiemelt befektetői információkra 
vonatkozó rendelkezései helyettesíthetők-e 
vagy egyénértékűnek tekinthetők-e e 
rendeletnek a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumra vonatkozó 
szabályaival. A felülvizsgálat keretében ki 
kell térni e rendelet hatályának egyéb 
pénzügyi termékekre történő 
kiterjesztésének lehetőségére is.

(1) Négy évvel e rendelet hatálybalépéstét 
követően a Bizottság felülvizsgálja ezt a
rendeletet. A felülvizsgálat magában 
foglalja a rendeletben megállapított 
szabályok gyakorlati alkalmazásának 
általános felmérését, kellőképpen
figyelembe véve a lakossági befektetési 
termékek piacának fejleményeit. A 
2009/65/EK irányelv 1. cikkének 
(2) bekezdése szerinti ÁÉKBV-k 
tekintetében a felülvizsgálat keretében meg 
kell vizsgálni, hogy az e rendelet 24. cikke 
szerinti átmeneti rendelkezéseket meg kell-
e hosszabbítani, vagy – az adott esetben 
szükségesnek mutatkozó módosítások 
meghatározása alapján – a 2009/65/EK 
irányelv kiemelt befektetői információkra 
vonatkozó rendelkezései helyettesíthetők-e 
vagy egyénértékűnek tekinthetők-e e 
rendeletnek a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumra vonatkozó 
szabályaival. A felülvizsgálat keretében ki 
kell térni e rendelet hatályának egyéb 
pénzügyi termékekre – köztük a 
2003/71/EK irányelv hatálya alá tartozó 
termékekre és bármilyen más befektetési 
és megtakarítási termékre – történő 
kiterjesztésének lehetőségére is.

Or. en

Indokolás

E rendelet felülvizsgálati záradékának magában kell foglalnia a hatály más lakossági 
pénzügyi termékekre – köztük a csomagolatlan befektetésekre és mindenfajta megtakarítási 
termékre – történő kiterjesztésének felülvizsgálatát is.

Módosítás 675
Elena Băsescu

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Négy évvel e rendelet hatálybalépéstét 
követően a Bizottság felülvizsgálja ezt 
rendeletet. A felülvizsgálat magában 
foglalja a rendeletben megállapított 
szabályok gyakorlati alkalmazásának 
általános felmérését, kellőképen
figyelembe véve a lakossági befektetési 
termékek piacának fejleményeit. A
2009/65/EK irányelv 1. cikkének 
(2) bekezdése szerinti ÁÉKBV-k 
tekintetében a felülvizsgálat keretében meg 
kell vizsgálni, hogy az e rendelet 24. cikke 
szerinti átmeneti rendelkezéseket meg kell-
e hosszabbítani, vagy – az adott esetben 
szükségesnek mutatkozó módosítások 
meghatározása alapján – a 2009/65/EK 
irányelv kiemelt befektetői információkra 
vonatkozó rendelkezései helyettesíthetők-e 
vagy egyénértékűnek tekinthetők-e e 
rendeletnek a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumra vonatkozó 
szabályaival. A felülvizsgálat keretében ki 
kell térni e rendelet hatályának egyéb 
pénzügyi termékekre történő 
kiterjesztésének lehetőségére is.

(1) Négy évvel e rendelet hatálybalépéstét 
követően a Bizottság felülvizsgálja ezt a
rendeletet. A felülvizsgálat magában 
foglalja a rendeletben megállapított 
szabályok gyakorlati alkalmazásának 
általános felmérését, kellőképpen
figyelembe véve a lakossági befektetési 
termékek piacának fejleményeit. A 
2009/65/EK irányelv 1. cikkének 
(2) bekezdése szerinti ÁÉKBV-k 
tekintetében a felülvizsgálat keretében meg 
kell vizsgálni, hogy az e rendelet 24. cikke 
szerinti átmeneti rendelkezéseket meg kell-
e hosszabbítani, vagy – az adott esetben 
szükségesnek mutatkozó módosítások 
meghatározása alapján – a 2009/65/EK 
irányelv kiemelt befektetői információkra 
vonatkozó rendelkezései helyettesíthetők-e 
vagy egyénértékűnek tekinthetők-e e 
rendeletnek a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumra vonatkozó 
szabályaival. A felülvizsgálat keretében ki 
kell térni e rendelet hatályának az Unióban 
kínált, egyéb új vagy innovatív pénzügyi 
termékekre történő kiterjesztésének 
lehetőségére is.

Or. en

Módosítás 676
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Négy évvel e rendelet hatálybalépéstét 
követően a Bizottság felülvizsgálja ezt 
rendeletet. A felülvizsgálat magában 
foglalja a rendeletben megállapított 
szabályok gyakorlati alkalmazásának 
általános felmérését, kellőképen

(1) Négy évvel e rendelet hatálybalépéstét 
követően a Bizottság felülvizsgálja ezt a
rendeletet. A felülvizsgálat magában 
foglalja a rendeletben megállapított 
szabályok gyakorlati alkalmazásának 
általános felmérését, kellőképpen
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figyelembe véve a lakossági befektetési 
termékek piacának fejleményeit. A 
2009/65/EK irányelv 1. cikkének 
(2) bekezdése szerinti ÁÉKBV-k 
tekintetében a felülvizsgálat keretében meg 
kell vizsgálni, hogy az e rendelet 24. cikke 
szerinti átmeneti rendelkezéseket meg kell-
e hosszabbítani, vagy – az adott esetben 
szükségesnek mutatkozó módosítások 
meghatározása alapján – a 2009/65/EK 
irányelv kiemelt befektetői információkra 
vonatkozó rendelkezései helyettesíthetők-e 
vagy egyénértékűnek tekinthetők-e e 
rendeletnek a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumra vonatkozó 
szabályaival. A felülvizsgálat keretében ki 
kell térni e rendelet hatályának egyéb
pénzügyi termékekre történő 
kiterjesztésének lehetőségére is.

figyelembe véve a lakossági befektetési 
termékek piacának fejleményeit. A 
2009/65/EK irányelv 1. cikkének 
(2) bekezdése szerinti ÁÉKBV-k 
tekintetében a felülvizsgálat keretében meg 
kell vizsgálni, hogy az e rendelet 24. cikke 
szerinti átmeneti rendelkezéseket meg kell-
e hosszabbítani, vagy – az adott esetben 
szükségesnek mutatkozó módosítások 
meghatározása alapján – a 2009/65/EK 
irányelv kiemelt befektetői információkra 
vonatkozó rendelkezései helyettesíthetők-e 
vagy egyénértékűnek tekinthetők-e e 
rendeletnek a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumra vonatkozó 
szabályaival. A felülvizsgálat keretében ki 
kell térni a hatály lakossági ügyfelek 
számára elérhető, egyéb lakossági
termékekre és eszközökre történő 
kiterjesztésének lehetőségére is.

Or. en

Módosítás 677
Pervenche Berès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E rendelet hatálybalépésétől a 
befektetések előállítói a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot 
e rendelet rendelkezéseivel összhangban 
készítik, és adott esetben beszüntetik a 
pénzügyi termékek kibocsátási 
tájékoztatójának a 2003/71/EK irányelv 5. 
cikkében előírt összefoglalójának 
elkészítését.

Or. en
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Módosítás 678
Sylvie Goulard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Négy évvel e rendelet hatálybalépéstét 
követően a Bizottság felülvizsgálja ezt a 
rendeletet. A felülvizsgálat magában 
foglalja a rendeletben megállapított 
szabályok gyakorlati alkalmazásának 
általános felmérését, kellőképpen 
figyelembe véve a lakossági befektetési 
termékek piacának fejleményeit. A 
2009/65/EK irányelv 1. cikkének 
(2) bekezdése szerinti ÁÉKBV-k 
tekintetében a felülvizsgálat keretében 
meg kell vizsgálni, hogy az e rendelet 
24. cikke szerinti átmeneti rendelkezéseket 
meg kell-e hosszabbítani, vagy – az adott 
esetben szükségesnek mutatkozó 
módosítások meghatározása alapján – a 
2009/65/EK irányelv kiemelt befektetői 
információkra vonatkozó rendelkezései 
helyettesíthetők-e vagy egyénértékűnek 
tekinthetők-e e rendeletnek a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumra 
vonatkozó szabályaival. A felülvizsgálat 
keretében ki kell térni e rendelet 
hatályának egyéb pénzügyi termékekre 
történő kiterjesztésének lehetőségére is.

Or. en

Módosítás 679
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet [a hatálybalépést követő 2 
év eltelte] után kell alkalmazni.

Ezt a rendeletet [a hatálybalépést követő 
egy év eltelte] után kell alkalmazni.
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Or. de

Módosítás 680
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és 
közvetlenül alkalmazandó valamennyi 
tagállamban.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és 
közvetlenül alkalmazandó valamennyi 
tagállamban.

A rendelet alkalmazásának első 12 
hónapja során az illetékes hatóságok 
megengedik a befektetési termékek 
előállítóinak az ahhoz szükséges 
szabályozás elfogadását, hogy e 
rendeletnek megfelelhessenek.

Or. en


