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Módosítás 65
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A lakossági befektetők számára a 
befektetési termékek egyre szélesebb 
választékát kínálják, amikor valamilyen 
befektetési lehetőséget keresnek. Ezek a 
termékek gyakran valamilyen egyedi, a 
lakossági befektetők igényeire szabott 
befektetési megoldást nyújtanak, viszont 
gyakran bonyolultak és nehezen 
áttekinthetők. Az ilyen befektetési 
termékekre vonatkozóan hatályban levő 
tájékoztatási előírások koordinálatlanok és 
jellemzően nem nyújtanak segítséget a 
lakossági befektetőknek ahhoz, hogy össze 
tudják hasonlítani a különböző termékeket,
és meg tudják ismerni azok jellemzőit. A 
lakossági befektetők emiatt gyakran olyan 
befektetéseket választanak, amelyeknek a 
kockázatait és költségeit nem teljes 
mértékben látják át, és ennek 
következtében esetenként váratlan 
veszteségeket szenvednek el.

(1) A lakossági befektetők számára a 
lakossági befektetési csomagtermékek
egyre szélesebb választékát kínálják, 
amikor valamilyen befektetési lehetőséget 
keresnek. Ezek a termékek valamilyen 
egyedi, a lakossági befektetők igényeire 
szabott befektetési megoldást nyújthatnak, 
viszont gyakran bonyolultak és nehezen 
áttekinthetők. Az ilyen lakossági 
befektetési csomagtermékekre
vonatkozóan hatályban levő tájékoztatási 
előírások koordinálatlanok és jellemzően 
nem nyújtanak segítséget a lakossági 
befektetőknek ahhoz, hogy össze tudják 
hasonlítani a különböző termékeket vagy
meg tudják ismerni azok jellemzőit, illetve 
nem járulnak hozzá a befektetők pénzügyi 
ismereteinek bővítéséhez. A lakossági 
befektetők emiatt gyakran olyan 
befektetéseket választanak, amelyeknek a 
kockázatait és költségeit nem teljes 
mértékben látják át, és ennek 
következtében esetenként váratlan 
veszteségeket szenvednek el.

Or. en

Módosítás 66
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A lakossági befektetők számára a (1) A lakossági befektetők számára a 
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befektetési termékek egyre szélesebb 
választékát kínálják, amikor valamilyen 
befektetési lehetőséget keresnek. Ezek a 
termékek gyakran valamilyen egyedi, a 
lakossági befektetők igényeire szabott 
befektetési megoldást nyújtanak, viszont 
gyakran bonyolultak és nehezen 
áttekinthetők. Az ilyen befektetési 
termékekre vonatkozóan hatályban levő 
tájékoztatási előírások koordinálatlanok és 
jellemzően nem nyújtanak segítséget a 
lakossági befektetőknek ahhoz, hogy össze 
tudják hasonlítani a különböző termékeket, 
és meg tudják ismerni azok jellemzőit. A 
lakossági befektetők emiatt gyakran olyan 
befektetéseket választanak, amelyeknek a 
kockázatait és költségeit nem teljes 
mértékben látják át, és ennek 
következtében esetenként váratlan 
veszteségeket szenvednek el.

lakossági befektetési csomagtermékek
egyre szélesebb választékát kínálják, 
amikor valamilyen befektetési lehetőséget 
keresnek. Ezek a termékek gyakran 
valamilyen egyedi, a lakossági befektetők 
igényeire szabott befektetési megoldást 
nyújtanak, viszont gyakran bonyolultak és 
nehezen áttekinthetők. Az ilyen befektetési 
termékekre vonatkozóan hatályban levő 
tájékoztatási előírások koordinálatlanok és 
jellemzően nem nyújtanak segítséget a 
lakossági befektetőknek ahhoz, hogy össze 
tudják hasonlítani a különböző termékeket, 
és meg tudják ismerni azok jellemzőit. A 
lakossági befektetők emiatt gyakran olyan 
befektetéseket választanak, amelyeknek a 
kockázatait és költségeit nem teljes 
mértékben látják át, és ennek 
következtében esetenként váratlan 
veszteségeket szenvednek el.

Or. en

Indokolás

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló rendelet megszövegezésének célja, 
hogy javuljon a lakossági befektetési csomagtermékek érthetősége és összehasonlíthatósága. 
A rendeletnek ezért az ilyen csomagtermékekre kell szorítkoznia. A fogyasztók más 
terméktípusok esetében is valóban előnyökhöz jutnának egy kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumból vagy ehhez hasonló dokumentumból. Ez a rendelet azonban a lakossági 
befektetési csomagtermékekre készült, és az alkalmazási kör megváltoztatása kedvezőtlen 
hatást gyakorolhat a tartalomra, a felelősségi rendszerre, stb. Ez az indokolás vonatkozik más 
hasonló módosításokra is.

Módosítás 67
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Mivel a befektetési termékek előállítói 
céltársaságokat és holdingtársaságokat 
használhatnak a kiemelt befektetői 
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információkat tartalmazó dokumentum 
közzétételi szabályainak megkerülésére, 
ennek a rendeletnek vonatkoznia kell az 
ilyen társaságok részvényeire vagy 
befektetési jegyeire is.

Or. en

Indokolás

A befektetési termékek egyes előállítói a céltársaságok vagy holdingtársaságok részvényeit 
vagy befektetési jegyeit egyre nagyobb mértékben használják a jogszabályi korlátok 
megkerülése céljából a szabályozás kijátszására. Alapvető annak biztosítása, hogy az ilyen 
társaságok ne nyerjenek felmentést a lakossági befektetők számára a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentum átadására vonatkozó kötelezettség alól. A rendelet 
alkalmazhatóságának értékelésekor ezért az „áttekintés” elvét kell alkalmazni a kijátszási 
stratégiák és joghézagok megelőzése érdekében. E módosítás alapja francia szabályozó 
hatóságok javaslata.

Módosítás 68
Elena Băsescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A lakossági befektetőknek kínált 
befektetési termékek átláthatóságára 
vonatkozó rendelkezések javítása fontos 
befektetővédelmi intézkedés, egyben a 
lakossági befektetők pénzügyi piacokba 
vetett bizalma helyreállításának is az egyik 
előfeltétele. Uniós szinten, a kiemelt 
befektetői információk rendszerének 
kidolgozásán keresztül az átruházható 
értékpapírokkal foglalkozó kollektív 
befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) 
vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról szóló, 2009. július 13-i 
2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel már megtörténtek az első 
lépések ebbe az irányba.

(2) A lakossági befektetőknek kínált 
befektetési termékek átláthatóságára 
vonatkozó rendelkezések javítása fontos 
befektetővédelmi intézkedés, egyben a 
lakossági befektetők pénzügyi piacokba 
vetett bizalma helyreállításának is az egyik 
előfeltétele és különösen jelentős a 
pénzügyi válságot követően. Uniós szinten, 
a kiemelt befektetői információk 
rendszerének kidolgozásán keresztül az 
átruházható értékpapírokkal foglalkozó 
kollektív befektetési vállalkozásokra 
(ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról szóló, 2009. július 13-i 
2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel már megtörténtek az első 
lépések ebbe az irányba.
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Or. en

Módosítás 69
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A lakossági befektetőknek kínált 
befektetési termékek átláthatóságára 
vonatkozó rendelkezések javítása fontos 
befektetővédelmi intézkedés, egyben a 
lakossági befektetők pénzügyi piacokba 
vetett bizalma helyreállításának is az egyik 
előfeltétele. Uniós szinten, a kiemelt 
befektetői információk rendszerének 
kidolgozásán keresztül az átruházható 
értékpapírokkal foglalkozó kollektív 
befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) 
vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról szóló, 2009. július 13-i 
2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel már megtörténtek az első 
lépések ebbe az irányba.

(2) A lakossági befektetőknek kínált 
lakossági befektetési csomagtermékek 
átláthatóságára vonatkozó rendelkezések 
javítása fontos befektetővédelmi 
intézkedés, egyben a lakossági befektetők 
pénzügyi piacokba vetett bizalma 
helyreállításának is az egyik előfeltétele. 
Uniós szinten, a kiemelt befektetői 
információk rendszerének kidolgozásán 
keresztül az átruházható értékpapírokkal 
foglalkozó kollektív befektetési 
vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések összehangolásáról szóló, 
2009. július 13-i 2009/65/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel már 
megtörténtek az első lépések ebbe az 
irányba.

Or. en

Módosítás 70
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A befektetési terméket kínáló ágazat 
szerint változó szabályok, illetve az e 
terültre vonatkozó eltérő nemzeti 
szabályozás miatt a különböző termékek és 
forgalmazási csatornák nem egyenlő 

(3) A lakossági befektetési 
csomagterméket kínáló ágazat szerint 
változó szabályok, illetve az e terültre 
vonatkozó eltérő nemzeti szabályozás miatt 
a különböző termékek és forgalmazási 
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versenyfeltételek között működnek, ez 
pedig további akadályokat emel a pénzügyi 
szolgáltatások és termékek egységes 
piacán. A befektetővédelem területén 
mutatkozó hiányosságok orvosolása 
érdekében a tagállamok az eddigiek során 
eltérő és koordinálatlan intézkedéseket 
hoztak, és valószínűsíthető ezen tendencia 
folytatódása. A befektetési termékekkel 
kapcsolatos tájékoztatókra vonatkozó 
szabályozások eltérései miatt nem 
alakulhatnak ki egyenlő versenyfeltételek a 
befektetési termékek különböző előállítói, 
illetve e termékek értékesítői között, az 
eltérések tehát torzítják a versenyt. Emiatt 
a befektetővédelem szintje sem lehet 
egységes az Unióban. Ezek az eltérések 
akadályt jelentenek az egységes piac 
létrehozása és zökkenőmentes működése 
szempontjából. Ebből következően a 
megfelelő jogalap az EUMSZ-nek az 
Európai Unió Bírósága állandó ítélkezési 
gyakorlata szerint értelmezett 114. cikke.

csatornák nem egyenlő versenyfeltételek 
között működnek, ez pedig további 
akadályokat emel a pénzügyi 
szolgáltatások és termékek egységes 
piacán. A befektetővédelem területén 
mutatkozó hiányosságok orvosolása 
érdekében a tagállamok az eddigiek során 
eltérő és koordinálatlan intézkedéseket 
hoztak, és valószínűsíthető ezen tendencia 
folytatódása. A lakossági befektetési 
csomagtermékekkel kapcsolatos 
tájékoztatókra vonatkozó szabályozások 
eltérései miatt nem alakulhatnak ki egyenlő 
versenyfeltételek a lakossági befektetési 
csomagtermékek különböző előállítói, 
illetve e termékek értékesítői között, az 
eltérések tehát torzítják a versenyt. Emiatt 
a befektetővédelem szintje sem lehet 
egységes az Unióban. Ezek az eltérések 
akadályt jelentenek az egységes piac 
létrehozása és zökkenőmentes működése 
szempontjából. Ebből következően a 
megfelelő jogalap az EUMSZ-nek az 
Európai Unió Bírósága állandó ítélkezési 
gyakorlata szerint értelmezett 114. cikke.

Or. en

Módosítás 71
Elena Băsescu

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az eltérések megelőzése érdekében az 
átláthatóság tekintetében uniós szinten 
egységes szabályokat kell alkotni a 
befektetési termékek piacán tevékenykedő 
összes résztvevőre vonatkozóan. Rendelet 
megalkotására van szükség ahhoz, hogy a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum közös standardja olyan 
formát öltsön, amely alkalmas e 
dokumentum formátumának és tartalmának 

(4) Az eltérések megelőzése, valamint a 
termékek szolgáltatói és forgalmazói 
számára a költségek és a bizonytalanság 
csökkentése érdekében az átláthatóság 
tekintetében uniós szinten egységes 
szabályokat kell alkotni a befektetési 
termékek piacán tevékenykedő összes 
résztvevőre vonatkozóan. Rendelet 
megalkotására van szükség ahhoz, hogy a 
kiemelt információkat tartalmazó 
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harmonizálására. A közvetlenül 
alkalmazandó rendelet által biztosítható, 
hogy a befektetési termékek piacán 
tevékenykedő valamennyi szereplőre 
ugyanazon követelmények vonatkozzanak. 
Az egységes tájékoztatási követelmények 
megteremtését szolgálja az is, hogy a 
rendelettel kizárhatók a nemzeti 
rendelkezéseknek egy esetleges irányelv 
nem egységes átültetéséből következő 
eltérései. A rendelet alkalmazása azért is 
helyénvaló, mert ezáltal biztosítható, hogy 
a befektetési termékek valamennyi 
értékesítőjére egységes szabályok 
vonatkozzanak a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumnak a lakossági 
befektetők rendelkezésére bocsátása 
tekintetében.

dokumentum közös standardja olyan 
formát öltsön, amely alkalmas e 
dokumentum formátumának és tartalmának 
harmonizálására. A közvetlenül 
alkalmazandó rendelet által biztosítható, 
hogy a befektetési termékek piacán 
tevékenykedő valamennyi szereplőre 
ugyanazon követelmények vonatkozzanak. 
Az egységes tájékoztatási követelmények 
megteremtését szolgálja az is, hogy a 
rendelettel kizárhatók a nemzeti 
rendelkezéseknek egy esetleges irányelv 
nem egységes átültetéséből következő 
eltérései. A rendelet alkalmazása azért is 
helyénvaló, mert ezáltal biztosítható, hogy 
a befektetési termékek valamennyi 
értékesítőjére egységes szabályok 
vonatkozzanak a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumnak a lakossági 
befektetők rendelkezésére bocsátása 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 72
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az eltérések megelőzése érdekében az 
átláthatóság tekintetében uniós szinten 
egységes szabályokat kell alkotni a 
befektetési termékek piacán tevékenykedő 
összes résztvevőre vonatkozóan. Rendelet 
megalkotására van szükség ahhoz, hogy a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum közös standardja olyan 
formát öltsön, amely alkalmas e 
dokumentum formátumának és tartalmának 
harmonizálására. A közvetlenül 
alkalmazandó rendelet által biztosítható, 
hogy a befektetési termékek piacán 
tevékenykedő valamennyi szereplőre 

(4) Az eltérések megelőzése érdekében az 
átláthatóság tekintetében uniós szinten 
egységes szabályokat kell alkotni a 
lakossági befektetési csomagtermékek
piacán tevékenykedő összes résztvevőre 
vonatkozóan. Rendelet megalkotására van 
szükség ahhoz, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
közös standardja olyan formát öltsön, 
amely alkalmas e dokumentum 
formátumának és tartalmának 
harmonizálására. A közvetlenül 
alkalmazandó rendelet által biztosítható, 
hogy a lakossági befektetési 
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ugyanazon követelmények vonatkozzanak. 
Az egységes tájékoztatási követelmények 
megteremtését szolgálja az is, hogy a 
rendelettel kizárhatók a nemzeti 
rendelkezéseknek egy esetleges irányelv 
nem egységes átültetéséből következő 
eltérései. A rendelet alkalmazása azért is 
helyénvaló, mert ezáltal biztosítható, hogy 
a befektetési termékek valamennyi 
értékesítőjére egységes szabályok 
vonatkozzanak a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumnak a lakossági 
befektetők rendelkezésére bocsátása 
tekintetében.

csomagtermékek piacán tevékenykedő 
valamennyi szereplőre ugyanazon 
követelmények vonatkozzanak. Az 
egységes tájékoztatási követelmények 
megteremtését szolgálja az is, hogy a 
rendelettel kizárhatók a nemzeti 
rendelkezéseknek egy esetleges irányelv 
nem egységes átültetéséből következő 
eltérései. A rendelet alkalmazása azért is 
helyénvaló, mert ezáltal biztosítható, hogy 
a lakossági befektetési csomagtermékek
valamennyi értékesítőjére egységes 
szabályok vonatkozzanak a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumnak 
a lakossági befektetők rendelkezésére 
bocsátása tekintetében.

Or. en

Módosítás 73
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Miközben a befektetési termékekre 
vonatkozó tájékoztatás javítása 
létfontosságú a lakossági befektetők 
pénzügyi piacokba vetett bizalmának 
helyreállítása szempontjából, ugyanennyire 
fontos, hogy e termékek értékesítési 
folyamatai is hatékonyan szabályozva 
legyenek. Ez a rendelet kiegészíti a
2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek a forgalmazásra vonatkozó 
rendelkezéseit. A rendelet ugyancsak 
kiegészíti a 2002/92/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek a 
biztosítási termékek forgalmazására 
vonatkozó rendelkezéseit.

(5) Miközben a befektetési termékekre 
vonatkozó tájékoztatás javítása 
létfontosságú a lakossági befektetők 
pénzügyi piacokba vetett bizalmának 
helyreállítása szempontjából, ugyanennyire 
fontos, hogy e termékek értékesítési 
folyamatai is hatékonyan szabályozva 
legyenek. A befektetési termékek 
forgalmazásával kapcsolatos konkrét 
szempontokat szabályozó egyéb közösségi 
jogi aktus elsőbbséget élvez e rendelet 
rendelkezéseivel szemben. Ez különösen 
érvényes a 2004/39/EK és a 2002/92/EK 
irányelv esetében.

Or. de
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Módosítás 74
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Miközben a befektetési termékekre
vonatkozó tájékoztatás javítása 
létfontosságú a lakossági befektetők 
pénzügyi piacokba vetett bizalmának 
helyreállítása szempontjából, ugyanennyire 
fontos, hogy e termékek értékesítési 
folyamatai is hatékonyan szabályozva 
legyenek. Ez a rendelet kiegészíti a 
2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek a forgalmazásra vonatkozó 
rendelkezéseit. A rendelet ugyancsak 
kiegészíti a 2002/92/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek a biztosítási 
termékek forgalmazására vonatkozó 
rendelkezéseit.

(5) Miközben a lakossági befektetési 
csomagtermékekre vonatkozó tájékoztatás 
javítása létfontosságú a lakossági 
befektetők pénzügyi piacokba vetett 
bizalmának helyreállítása szempontjából, 
ugyanennyire fontos, hogy e termékek 
értékesítési folyamatai is hatékonyan 
szabályozva legyenek. Ez a rendelet 
kiegészíti a 2004/39/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek a forgalmazásra 
(beleértve a befektetési tanácsadást, 
befektetővédelmi intézkedéseket és más 
értékesítési szolgáltatásokat) vonatkozó 
rendelkezéseit. A rendelet ugyancsak 
kiegészíti a 2002/92/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek a biztosítási 
termékek forgalmazására vonatkozó 
rendelkezéseit.

Or. en

Indokolás

A terméktájékoztatóval kapcsolatban e rendeletben javasolt intézkedések különösen a 
2004/39/EK irányelv hatálya alá tartozó befektetési tanácsadás, befektetővédelmi 
intézkedések és az értékesítési szolgáltatások tekintetében egészítik ki a befektetővédelemre 
vonatkozó intézkedéseket.

Módosítás 75
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ez a rendelet formájuktól és 
szerkezetüktől függetlenül minden olyan 

(6) Ez a rendelet formájuktól és 
szerkezetüktől függetlenül minden olyan 
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termékre alkalmazandó, amelyeket a 
pénzügyi szolgáltatási ágazat abból a 
célból állít elő, hogy olyan befektetési 
lehetőségeket kínáljon a lakossági 
befektetők részére, amelyek esetében a 
befektetőnek kínált hozam egy vagy több 
eszköz hozamától vagy – egy kamatlábtól 
eltérő – referenciaérték teljesítményétől 
függ. A szóban forgó termékek közé 
tartoznak többek között a befektetési 
alapok, a befektetéssel kombinált 
életbiztosítások és a strukturált lakossági 
termékek. Ezen termékek esetében a 
befektetés nem olyan közvetlen jellegű, 
mint amikor a befektető magát az eszközt 
veszi meg és birtokolja azt. Ezek a 
termékek az eszközöknek a közvetlen 
birtokláshoz képest eltérő kitettségek 
létrehozása, eltérő termékjellemzők 
kínálása vagy eltérő költségstruktúrák 
kialakítása céljából történő 
„becsomagolásán” vagy vegyítésén 
keresztül a befektetők és a piacok közé 
ékelődnek. A „becsomagolás” révén a 
lakossági befektetők olyan befektetési 
stratégiákat is követhetnek, amelyek 
egyébként nem lennének elérhetők vagy 
nem lennének célszerűek számukra, de 
ezekhez adott esetben további 
információkat is rendelkezésükre kell 
bocsátani, különösen ahhoz, hogy 
lehetővé váljon a befektetések 
„becsomagolási” módjainak 
összehasonlítása.

termékre alkalmazandó, amelyeket a 
pénzügyi szolgáltatási ágazat abból a 
célból állít elő, hogy olyan befektetési 
lehetőségeket kínáljon a lakossági 
befektetők részére, amelyek esetében a 
befektetőnek kínált hozam egy vagy több 
eszköz hozamától vagy referenciaérték 
teljesítményétől függ. A szóban forgó 
termékek közé tartoznak többek között a 
befektetési alapok, a befektetéssel 
kombinált életbiztosítások és a strukturált 
lakossági termékek.

Or. de

Módosítás 76
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ez a rendelet formájuktól és (6) Ez a rendelet formájuktól és 
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szerkezetüktől függetlenül minden olyan 
termékre alkalmazandó, amelyeket a 
pénzügyi szolgáltatási ágazat abból a 
célból állít elő, hogy olyan befektetési 
lehetőségeket kínáljon a lakossági 
befektetők részére, amelyek esetében a 
befektetőnek kínált hozam egy vagy több 
eszköz hozamától vagy – egy kamatlábtól 
eltérő – referenciaérték teljesítményétől 
függ. A szóban forgó termékek közé 
tartoznak többek között a befektetési 
alapok, a befektetéssel kombinált 
életbiztosítások és a strukturált lakossági 
termékek. Ezen termékek esetében a 
befektetés nem olyan közvetlen jellegű, 
mint amikor a befektető magát az eszközt 
veszi meg és birtokolja azt. Ezek a 
termékek az eszközöknek a közvetlen 
birtokláshoz képest eltérő kitettségek 
létrehozása, eltérő termékjellemzők 
kínálása vagy eltérő költségstruktúrák 
kialakítása céljából történő 
„becsomagolásán” vagy vegyítésén 
keresztül a befektetők és a piacok közé 
ékelődnek. A „becsomagolás” révén a 
lakossági befektetők olyan befektetési 
stratégiákat is követhetnek, amelyek 
egyébként nem lennének elérhetők vagy 
nem lennének célszerűek számukra, de 
ezekhez adott esetben további 
információkat is rendelkezésükre kell 
bocsátani, különösen ahhoz, hogy 
lehetővé váljon a befektetések 
„becsomagolási” módjainak 
összehasonlítása.

szerkezetüktől függetlenül minden olyan 
termékre alkalmazandó, amelyeket a 
pénzügyi szolgáltatási ágazat abból a 
célból állít elő, hogy olyan befektetési 
lehetőségeket kínáljon a lakossági 
befektetők részére, amelyek esetében a 
befektetőnek kínált hozam egy vagy több 
eszköz hozamától vagy – egy kamatlábtól 
eltérő – referenciaérték teljesítményétől 
függ. A szóban forgó termékek közé 
tartoznak többek között a befektetési 
alapok, a befektetéssel kombinált 
életbiztosítások és a strukturált lakossági 
termékek, illetve a vállalati kötvények és a 
céltársaságok által kibocsátott eszközök.

Or. en

Módosítás 77
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ez a rendelet formájuktól és 
szerkezetüktől függetlenül minden olyan 
termékre alkalmazandó, amelyeket a 
pénzügyi szolgáltatási ágazat abból a 
célból állít elő, hogy olyan befektetési 
lehetőségeket kínáljon a lakossági 
befektetők részére, amelyek esetében a 
befektetőnek kínált hozam egy vagy több 
eszköz hozamától vagy – egy kamatlábtól 
eltérő – referenciaérték teljesítményétől 
függ. A szóban forgó termékek közé 
tartoznak többek között a befektetési 
alapok, a befektetéssel kombinált
életbiztosítások és a strukturált lakossági 
termékek. Ezen termékek esetében a 
befektetés nem olyan közvetlen jellegű, 
mint amikor a befektető magát az eszközt 
veszi meg és birtokolja azt. Ezek a 
termékek az eszközöknek a közvetlen 
birtokláshoz képest eltérő kitettségek 
létrehozása, eltérő termékjellemzők 
kínálása vagy eltérő költségstruktúrák 
kialakítása céljából történő 
„becsomagolásán” vagy vegyítésén 
keresztül a befektetők és a piacok közé 
ékelődnek. A „becsomagolás” révén a 
lakossági befektetők olyan befektetési 
stratégiákat is követhetnek, amelyek 
egyébként nem lennének elérhetők vagy 
nem lennének célszerűek számukra, de 
ezekhez adott esetben további 
információkat is rendelkezésükre kell 
bocsátani, különösen ahhoz, hogy 
lehetővé váljon a befektetések 
„becsomagolási” módjainak 
összehasonlítása.

(6) Ez a rendelet formájuktól és 
szerkezetüktől függetlenül minden olyan 
termékre és mögöttes eszközre 
alkalmazandó, amelyeket a pénzügyi 
szolgáltatási ágazat abból a célból állít elő, 
hogy olyan befektetési lehetőségeket 
kínáljon a lakossági befektetők részére, 
amelyek esetében a befektetőnek kínált 
hozam egy vagy több eszköz hozamától 
vagy referenciaérték teljesítményétől függ. 
A szóban forgó termékek közé tartoznak 
többek között a befektetési alapok, az
életbiztosítások. valamint a mögöttes 
befektetéseik, és a lakossági termékek, 
beleértve a közvetlenül tartott eszközöket,
úgy mint a vállalati és államkötvényeket, 
és a nyilvánosan kibocsátott vagy 
tőzsdére, illetve szabályozott piacra 
bevezetett részvényeket. 

Or. en

Módosítás 78
Jean-Paul Gauzès
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Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ez a rendelet formájuktól és 
szerkezetüktől függetlenül minden olyan 
termékre alkalmazandó, amelyeket a 
pénzügyi szolgáltatási ágazat abból a 
célból állít elő, hogy olyan befektetési 
lehetőségeket kínáljon a lakossági 
befektetők részére, amelyek esetében a 
befektetőnek kínált hozam egy vagy több 
eszköz hozamától vagy – egy kamatlábtól 
eltérő – referenciaérték teljesítményétől 
függ. A szóban forgó termékek közé 
tartoznak többek között a befektetési 
alapok, a befektetéssel kombinált 
életbiztosítások és a strukturált lakossági 
termékek. Ezen termékek esetében a 
befektetés nem olyan közvetlen jellegű, 
mint amikor a befektető magát az eszközt 
veszi meg és birtokolja azt. Ezek a
termékek az eszközöknek a közvetlen 
birtokláshoz képest eltérő kitettségek 
létrehozása, eltérő termékjellemzők 
kínálása vagy eltérő költségstruktúrák 
kialakítása céljából történő 
„becsomagolásán” vagy vegyítésén 
keresztül a befektetők és a piacok közé 
ékelődnek. A „becsomagolás” révén a 
lakossági befektetők olyan befektetési 
stratégiákat is követhetnek, amelyek 
egyébként nem lennének elérhetők vagy 
nem lennének célszerűek számukra, de 
ezekhez adott esetben további 
információkat is rendelkezésükre kell 
bocsátani, különösen ahhoz, hogy lehetővé 
váljon a befektetések „becsomagolási” 
módjainak összehasonlítása.

(6) Ez a rendelet formájuktól és 
szerkezetüktől függetlenül minden olyan 
termékre alkalmazandó, amelyeket a 
pénzügyi szolgáltatási ágazat abból a 
célból állít elő, hogy olyan befektetési 
lehetőségeket kínáljon a lakossági 
befektetők részére, amelyek esetében a 
befektetőnek kínált hozam egy vagy több 
eszköz hozamától vagy – egy kamatlábtól 
eltérő – referenciaérték teljesítményétől 
függ. A szóban forgó termékek közé 
tartoznak többek között a befektetési 
alapok, a befektetéssel kombinált 
életbiztosítások, és a lakossági termékek, 
beleértve a közvetlenül tartott eszközöket,
úgy mint a vállalati és államkötvényeket, 
vagy a nyilvánosan kibocsátott vagy 
tőzsdére, illetve tagállamban elhelyezkedő 
vagy ott működő szabályozott piacra 
bevezetett részvényeket. A strukturált 
lakossági csomagtermékek az eszközöknek 
a közvetlen birtokláshoz képest eltérő 
kitettségek létrehozása, eltérő 
termékjellemzők kínálása vagy eltérő 
költségstruktúrák kialakítása céljából 
történő „becsomagolásán” vagy vegyítésén 
keresztül a befektetők és a piacok közé 
ékelődnek. A „becsomagolás” révén a 
lakossági befektetők olyan befektetési 
stratégiákat is követhetnek, amelyek 
egyébként nem lennének elérhetők vagy 
nem lennének célszerűek számukra, de 
ezekhez adott esetben további 
információkat is rendelkezésükre kell 
bocsátani, különösen ahhoz, hogy lehetővé 
váljon a befektetések „becsomagolási” 
módjainak összehasonlítása.

Or. en
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Módosítás 79
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ez a rendelet formájuktól és 
szerkezetüktől függetlenül minden olyan 
termékre alkalmazandó, amelyeket a 
pénzügyi szolgáltatási ágazat abból a 
célból állít elő, hogy olyan befektetési 
lehetőségeket kínáljon a lakossági 
befektetők részére, amelyek esetében a 
befektetőnek kínált hozam egy vagy több 
eszköz hozamától vagy – egy kamatlábtól 
eltérő – referenciaérték teljesítményétől 
függ. A szóban forgó termékek közé 
tartoznak többek között a befektetési 
alapok, a befektetéssel kombinált 
életbiztosítások és a strukturált lakossági 
termékek. Ezen termékek esetében a 
befektetés nem olyan közvetlen jellegű, 
mint amikor a befektető magát az eszközt 
veszi meg és birtokolja azt. Ezek a 
termékek az eszközöknek a közvetlen 
birtokláshoz képest eltérő kitettségek 
létrehozása, eltérő termékjellemzők 
kínálása vagy eltérő költségstruktúrák 
kialakítása céljából történő 
„becsomagolásán” vagy vegyítésén 
keresztül a befektetők és a piacok közé 
ékelődnek. A „becsomagolás” révén a 
lakossági befektetők olyan befektetési 
stratégiákat is követhetnek, amelyek 
egyébként nem lennének elérhetők vagy 
nem lennének célszerűek számukra, de 
ezekhez adott esetben további 
információkat is rendelkezésükre kell 
bocsátani, különösen ahhoz, hogy lehetővé 
váljon a befektetések „becsomagolási” 
módjainak összehasonlítása.

(6) Ez a rendelet formájuktól és 
szerkezetüktől függetlenül minden olyan 
termékre alkalmazandó, amelyeket a 
pénzügyi szolgáltatási ágazat abból a 
célból állít elő, hogy olyan befektetési 
lehetőségeket kínáljon a lakossági 
befektetők részére, amelyek esetében a 
befektetőnek kínált hozam egy vagy több 
eszköz hozamától vagy – egy kamatlábtól 
eltérő – referenciaérték teljesítményétől 
függ, nem kizárva a strukturált betéteket. 
A szóban forgó termékek közé tartoznak 
többek között a befektetési alapok, a 
befektetéssel kombinált életbiztosítások és 
a strukturált lakossági termékek. Ezen 
termékek esetében a befektetés nem olyan 
közvetlen jellegű, mint amikor a befektető 
magát az eszközt veszi meg és birtokolja 
azt. Ezek a termékek az eszközöknek a 
közvetlen birtokláshoz képest eltérő 
kitettségek létrehozása, eltérő 
termékjellemzők kínálása vagy eltérő 
költségstruktúrák kialakítása céljából 
történő „becsomagolásán” vagy vegyítésén 
keresztül a befektetők és a piacok közé 
ékelődnek. A „becsomagolás” révén a 
lakossági befektetők olyan befektetési 
stratégiákat is követhetnek, amelyek 
egyébként nem lennének elérhetők vagy 
nem lennének célszerűek számukra, de 
ezekhez adott esetben további 
információkat is rendelkezésükre kell 
bocsátani, különösen ahhoz, hogy lehetővé 
váljon a befektetések „becsomagolási” 
módjainak összehasonlítása.

Or. en
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Indokolás

A rendelet célja, hogy lehetővé tegye a lakossági befektetők számára az összetett jellegükkel 
jellemzett befektetési csomagtermékek megértését és fő jellemzőik összehasonlítását. Az 
egyszerű bankbetétek és takarékbetétkönyvek nem ilyen összetett jellegűek, ennélfogva az 
egyszerű megtakarítási termékeket a rendelet hatálya alól ki kell zárni. Mindazonáltal a 
strukturált betéteknek – összetettebb jellegüknél fogva – a rendelet hatálya alá kell tartozniuk.

Módosítás 80
Elena Băsescu

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ez a rendelet formájuktól és 
szerkezetüktől függetlenül minden olyan 
termékre alkalmazandó, amelyeket a 
pénzügyi szolgáltatási ágazat abból a 
célból állít elő, hogy olyan befektetési 
lehetőségeket kínáljon a lakossági 
befektetők részére, amelyek esetében a 
befektetőnek kínált hozam egy vagy több 
eszköz hozamától vagy – egy kamatlábtól 
eltérő – referenciaérték teljesítményétől 
függ. A szóban forgó termékek közé 
tartoznak többek között a befektetési 
alapok, a befektetéssel kombinált 
életbiztosítások és a strukturált lakossági 
termékek. Ezen termékek esetében a 
befektetés nem olyan közvetlen jellegű, 
mint amikor a befektető magát az eszközt 
veszi meg és birtokolja azt. Ezek a 
termékek az eszközöknek a közvetlen 
birtokláshoz képest eltérő kitettségek 
létrehozása, eltérő termékjellemzők 
kínálása vagy eltérő költségstruktúrák 
kialakítása céljából történő 
„becsomagolásán” vagy vegyítésén 
keresztül a befektetők és a piacok közé 
ékelődnek. A „becsomagolás” révén a 
lakossági befektetők olyan befektetési 
stratégiákat is követhetnek, amelyek 
egyébként nem lennének elérhetők vagy 
nem lennének célszerűek számukra, de 

(6) Ez a rendelet formájuktól és 
szerkezetüktől függetlenül minden olyan 
termékre alkalmazandó, amelyeket a 
pénzügyi szolgáltatási ágazat abból a 
célból állít elő, hogy olyan befektetési 
lehetőségeket kínáljon a lakossági 
befektetők részére, amelyek esetében a 
befektetőnek kínált hozam egy vagy több 
eszköz hozamától vagy – egy kamatlábtól 
eltérő – referenciaérték teljesítményétől 
függ. A szóban forgó termékek közé 
tartoznak többek között a befektetési 
alapok, a befektetéssel kombinált 
életbiztosítások és a strukturált lakossági 
termékek. Ezen termékek esetében a 
befektetés nem olyan közvetlen jellegű, 
mint amikor a befektető magát az eszközt 
veszi meg és birtokolja azt. Ezek a 
termékek az eszközöknek a közvetlen 
birtokláshoz képest eltérő kitettségek 
létrehozása, eltérő termékjellemzők 
kínálása vagy eltérő költségstruktúrák 
kialakítása céljából történő 
„becsomagolásán” vagy vegyítésén 
keresztül a befektetők és a piacok közé 
ékelődnek. A „becsomagolás” révén a 
lakossági befektetők olyan befektetési 
stratégiákat is követhetnek, amelyek 
egyébként nem lennének elérhetők vagy 
nem lennének célszerűek számukra, de 
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ezekhez adott esetben további 
információkat is rendelkezésükre kell 
bocsátani, különösen ahhoz, hogy lehetővé 
váljon a befektetések „becsomagolási” 
módjainak összehasonlítása.

ezekhez adott esetben további 
információkat is rendelkezésükre kell 
bocsátani, különösen ahhoz, hogy lehetővé 
váljon a befektetések „becsomagolási” 
módjainak összehasonlítása, és biztosítani 
kell, hogy a lakossági befektetők képesek 
legyenek a lakossági befektetési termékek 
főbb jellemzőinek és kockázatainak 
megértésére.

Or. en

Módosítás 81
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ez a rendelet formájuktól és 
szerkezetüktől függetlenül minden olyan 
termékre alkalmazandó, amelyeket a 
pénzügyi szolgáltatási ágazat abból a 
célból állít elő, hogy olyan befektetési 
lehetőségeket kínáljon a lakossági 
befektetők részére, amelyek esetében a 
befektetőnek kínált hozam egy vagy több 
eszköz hozamától vagy – egy kamatlábtól 
eltérő – referenciaérték teljesítményétől 
függ. A szóban forgó termékek közé 
tartoznak többek között a befektetési 
alapok, a befektetéssel kombinált 
életbiztosítások és a strukturált lakossági 
termékek. Ezen termékek esetében a 
befektetés nem olyan közvetlen jellegű, 
mint amikor a befektető magát az eszközt 
veszi meg és birtokolja azt. Ezek a 
termékek az eszközöknek a közvetlen 
birtokláshoz képest eltérő kitettségek 
létrehozása, eltérő termékjellemzők 
kínálása vagy eltérő költségstruktúrák 
kialakítása céljából történő 
„becsomagolásán” vagy vegyítésén 
keresztül a befektetők és a piacok közé 
ékelődnek. A „becsomagolás” révén a 

(6) Ez a rendelet formájuktól és 
szerkezetüktől függetlenül minden olyan 
termékre alkalmazandó, amelyeket a 
pénzügyi szolgáltatási ágazat abból a 
célból állít elő, hogy olyan befektetési 
lehetőségeket kínáljon a lakossági 
befektetők részére, amelyek esetében a 
befektetőnek kínált hozam egy vagy több 
eszköz hozamától vagy – egy kamatlábtól 
eltérő – referenciaérték teljesítményétől 
függ. A szóban forgó termékek közé 
tartoznak többek között a befektetési 
alapok, a befektetéssel kombinált 
életbiztosítások és a strukturált lakossági 
termékek. Ezen termékek esetében a 
befektetés nem olyan közvetlen jellegű, 
mint amikor a befektető magát az eszközt 
veszi meg és birtokolja azt. Ezek a 
termékek az eszközöknek a közvetlen 
birtokláshoz képest eltérő kitettségek 
létrehozása, eltérő termékjellemzők 
kínálása vagy eltérő költségstruktúrák 
kialakítása céljából történő 
„becsomagolásán” vagy vegyítésén 
keresztül a befektetők és a piacok közé 
ékelődnek. A „becsomagolás” révén a 
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lakossági befektetők olyan befektetési 
stratégiákat is követhetnek, amelyek 
egyébként nem lennének elérhetők vagy 
nem lennének célszerűek számukra, de 
ezekhez adott esetben további 
információkat is rendelkezésükre kell 
bocsátani, különösen ahhoz, hogy lehetővé 
váljon a befektetések „becsomagolási” 
módjainak összehasonlítása.

lakossági befektetők olyan befektetési 
stratégiákat is követhetnek, amelyek 
egyébként nem lennének elérhetők vagy 
nem lennének célszerűek számukra, de 
ezekhez adott esetben további 
információkat is rendelkezésükre kell 
bocsátani, különösen ahhoz, hogy lehetővé 
váljon a befektetések „becsomagolási” 
módjainak összehasonlítása. A közvetlenül 
tartott eszközök – úgy mint a vállalati 
részvények vagy az államkötvények –, nem 
befektetési csomagtermékek, emiatt azokat 
a rendelet hatálya alól ki kell zárni.

Or. en

Módosítás 82
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ez a rendelet formájuktól és 
szerkezetüktől függetlenül minden olyan 
termékre alkalmazandó, amelyeket a 
pénzügyi szolgáltatási ágazat abból a 
célból állít elő, hogy olyan befektetési 
lehetőségeket kínáljon a lakossági 
befektetők részére, amelyek esetében a 
befektetőnek kínált hozam egy vagy több 
eszköz hozamától vagy – egy kamatlábtól 
eltérő – referenciaérték teljesítményétől 
függ. A szóban forgó termékek közé 
tartoznak többek között a befektetési 
alapok, a befektetéssel kombinált 
életbiztosítások és a strukturált lakossági 
termékek. Ezen termékek esetében a 
befektetés nem olyan közvetlen jellegű, 
mint amikor a befektető magát az eszközt 
veszi meg és birtokolja azt. Ezek a 
termékek az eszközöknek a közvetlen 
birtokláshoz képest eltérő kitettségek 
létrehozása, eltérő termékjellemzők 
kínálása vagy eltérő költségstruktúrák 

(6) Ez a rendelet formájuktól és 
szerkezetüktől függetlenül minden olyan 
termékre alkalmazandó, amelyeket a 
pénzügyi szolgáltatási ágazat abból a 
célból állít elő, hogy olyan befektetési 
lehetőségeket kínáljon a lakossági 
befektetők részére, amelyek esetében a 
befektetőnek visszafizetendő összeg 
ingadozhat amiatt, hogy egy
referenciaértéknek való kitettségtől vagy –
a befektető által közvetlenül meg nem vett
– egy vagy több eszköz hozamától függ. A 
szóban forgó termékek közé tartoznak 
többek között a befektetési alapok, a 
befektetéssel kombinált életbiztosítások és 
a strukturált betétek. Ezen termékek 
esetében a befektetés nem olyan közvetlen 
jellegű, mint amikor a befektető magát az 
eszközt veszi meg és birtokolja azt. Ezek a 
termékek az eszközöknek a közvetlen 
birtokláshoz képest eltérő kitettségek 
létrehozása, eltérő termékjellemzők 



AM\927693HU.doc 19/186 PE504.397v02-00

HU

kialakítása céljából történő 
„becsomagolásán” vagy vegyítésén 
keresztül a befektetők és a piacok közé 
ékelődnek. A „becsomagolás” révén a 
lakossági befektetők olyan befektetési 
stratégiákat is követhetnek, amelyek 
egyébként nem lennének elérhetők vagy 
nem lennének célszerűek számukra, de 
ezekhez adott esetben további 
információkat is rendelkezésükre kell 
bocsátani, különösen ahhoz, hogy lehetővé 
váljon a befektetések „becsomagolási” 
módjainak összehasonlítása.

kínálása vagy eltérő költségstruktúrák 
kialakítása céljából történő 
„becsomagolásán” vagy vegyítésén 
keresztül a befektetők és a piacok közé 
ékelődnek. A „becsomagolás” révén a 
lakossági befektetők olyan befektetési 
stratégiákat is követhetnek, amelyek 
egyébként nem lennének elérhetők vagy 
nem lennének célszerűek számukra, de 
ezekhez adott esetben további 
információkat is rendelkezésükre kell 
bocsátani, különösen ahhoz, hogy lehetővé 
váljon a befektetések „becsomagolási” 
módjainak összehasonlítása.

Or. en

Indokolás

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló rendelet megszövegezésének célja, 
hogy javuljon a lakossági befektetési csomagtermékek érthetősége és összehasonlíthatósága. 
A rendeletnek most az ilyen csomagtermékekre kell szorítkoznia, és a többi befektetési 
termékre csak az európai felügyeleti hatóságok általi teljes költség-haszon elemzés 
függvényében terjedhet ki.

Módosítás 83
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A CEBS, a CESR és a CEIOPS –
mint nagy szakértelemmel rendelkező 
szervek – benyújtották a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
követelményével kapcsolatos 
megállapításaikat a Bizottsághoz. 
Munkacsoportjuk (2010. október 6-i) 
zárójelentésében elfogadtak egy 
fogalommeghatározást, amelyet a 
későbbiekben a Bizottság is átvett. A 
fogalommeghatározás az érdekelt felek 
mindegyikével folytatott széles körű 
párbeszéd és konzultáció eredményeként 
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született meg, és azt tiszteletben kell 
tartani. A rendelet hatályának a lakossági
befektetési csomagtermékekre korlátozása 
a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot a gyakorlatban 
eredményessé teszi, mivel ez 
koncentráltabb és a fogyasztók számára 
hasznosabb megközelítés azáltal, hogy 
csak azokra a termékekre irányul, 
amelyeknél a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum egyértelműen 
hasznos. A hatály későbbi felülvizsgálata 
lehetővé teszi a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum kezdeti 
hatásának értékelését, és a hatály 
esetlegesen –arbitrázs és fogyasztói 
károsodás azonosítása miatt – szükségessé 
váló, későbbi kiterjesztése a teljes költség-
haszon elemzést követően elvégezhető.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata az európai felügyeleti hatóságok elődeinek szakértelmén alapul. Ezen az 
alapon tiszteletben kell tartani a hatályt a lakossági befektetési csomagtermékekre korlátozó 
fogalommeghatározást. Ha a hatály bővítést igényel, teljes körű elemzést kell végezni, 
megvizsgálva a fogyasztói hasznokat és költségeket, valamint a többi irányelvvel és 
rendelettel való kölcsönhatást.

Módosítás 84
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Ennek a rendeletnek vonatkoznia kell 
azon céltársaságok és holdingtársaságok 
részvényeire vagy befektetési jegyeire, 
amelyeket befektetési termékek előállítói e 
rendelet megkerülése érdekében 
hozhatnak létre.

Or. en
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Módosítás 85
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Annak biztosítása érdekében, hogy ez 
a rendelet kizárólag az említett befektetési 
csomagtermékekre vonatkozzon, a 
befektetési elemet nem kínáló biztosítási 
termékeket, valamint a kizárólag 
kamatláb-kockázatnak kitett termékeket ki 
kell zárni a rendelet hatálya alól. Nem 
terjed ki a rendelet hatálya a közvetlenül 
birtokolt eszközökre – mint például a 
vállalati részvényekre vagy az 
államkötvényekre –, amelyek nem 
befektetési csomagtermékek. Mivel e 
rendelet középpontjában a lakossági 
befektetők részére értékesített befektetési 
termékekre vonatkozó információk 
összehasonlíthatóságának és 
megérthetőségének javítása áll, a 
foglalkoztatói nyugdíjrendszerek –
amelyek a foglalkoztatói nyugellátást 
szolgáltató intézmények tevékenységéről 
és felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
vagy a biztosítási és viszontbiztosítási 
üzleti tevékenység megkezdéséről és 
gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(Szolvencia II.) hatálya alá tartoznak –
nem tartoznak e rendelet hatálya alá. 
Ehhez hasonlóan bizonyos, a 2003/41/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
foglalkoztatói nyugdíjtermékeket is ki kell 
zárni e rendelet hatálya alól, feltéve, hogy 
ezeknél a munkáltató a nemzeti 
szabályozás alapján pénzügyi 
hozzájárulásra kötelezett, a 
munkavállalónak pedig nincs választási 
lehetősége a nyugdíjelőtakarékossági 
termék szolgáltatója tekintetében. Az 

(7) Az intézményi befektetőkre 
szakosodott befektetési alapok nem 
tartoznak e rendelet hatálya alá, hiszen 
ezek a lakossági befektetők számára nem 
megvásárolhatók. A rendelet hatályának 
azonban ki kell terjednie az egyéni 
nyugdíjcélú megtakarítások felhalmozását 
szolgáló befektetési termékekre, mivel 
ezek gyakran versenyeznek a rendelet 
hatálya alá tartozó más termékekkel, és 
ezeket hasonlóképpen értékesítik a 
lakossági befektetők részére.
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intézményi befektetőkre szakosodott 
befektetési alapok szintén nem tartoznak e 
rendelet hatálya alá, hiszen ezek a 
lakossági befektetők számára nem 
megvásárolhatók. A rendelet hatályának 
azonban ki kell terjednie az egyéni 
nyugdíjcélú megtakarítások felhalmozását 
szolgáló befektetési termékekre, mivel 
ezek gyakran versenyeznek a rendelet 
hatálya alá tartozó más termékekkel, és 
ezeket hasonlóképpen értékesítik a 
lakossági befektetők részére.

Or. de

Módosítás 86
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Annak biztosítása érdekében, hogy ez 
a rendelet kizárólag az említett befektetési
csomagtermékekre vonatkozzon, a
befektetési elemet nem kínáló biztosítási 
termékeket, valamint a kizárólag kamatláb-
kockázatnak kitett termékeket ki kell zárni 
a rendelet hatálya alól. Nem terjed ki a 
rendelet hatálya a közvetlenül birtokolt 
eszközökre – mint például a vállalati 
részvényekre vagy az államkötvényekre –, 
amelyek nem befektetési csomagtermékek.
Mivel e rendelet középpontjában a 
lakossági befektetők részére értékesített 
befektetési termékekre vonatkozó 
információk összehasonlíthatóságának és 
megérthetőségének javítása áll, a 
foglalkoztatói nyugdíjrendszerek –
amelyek a foglalkoztatói nyugellátást 
szolgáltató intézmények tevékenységéről 
és felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv vagy 
a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti 
tevékenység megkezdéséről és 

(7) A befektetési elemet nem kínáló 
biztosítási termékeket, valamint a kizárólag 
kamatláb-kockázatnak kitett termékeket ki 
kell zárni a rendelet hatálya alól. Mivel e 
rendelet középpontjában a lakossági 
befektetők részére értékesített befektetési 
termékekre vonatkozó információk 
összehasonlíthatóságának és 
megérthetőségének javítása áll, a 
foglalkoztatói nyugdíjrendszerek –
amelyek a foglalkoztatói nyugellátást 
szolgáltató intézmények tevékenységéről 
és felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv vagy 
a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti 
tevékenység megkezdéséről és 
gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(Szolvencia II.) hatálya alá tartoznak – nem 
tartoznak e rendelet hatálya alá. Ehhez 
hasonlóan bizonyos, a 2003/41/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
foglalkoztatói nyugdíjtermékeket is ki kell 
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gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(Szolvencia II.) hatálya alá tartoznak – nem 
tartoznak e rendelet hatálya alá. Ehhez 
hasonlóan bizonyos, a 2003/41/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
foglalkoztatói nyugdíjtermékeket is ki kell 
zárni e rendelet hatálya alól, feltéve, hogy 
ezeknél a munkáltató a nemzeti 
szabályozás alapján pénzügyi 
hozzájárulásra kötelezett, a 
munkavállalónak pedig nincs választási 
lehetősége a nyugdíjelőtakarékossági 
termék szolgáltatója tekintetében. Az 
intézményi befektetőkre szakosodott 
befektetési alapok szintén nem tartoznak e 
rendelet hatálya alá, hiszen ezek a 
lakossági befektetők számára nem 
megvásárolhatók. A rendelet hatályának 
azonban ki kell terjednie az egyéni 
nyugdíjcélú megtakarítások felhalmozását 
szolgáló befektetési termékekre, mivel 
ezek gyakran versenyeznek a rendelet 
hatálya alá tartozó más termékekkel, és 
ezeket hasonlóképpen értékesítik a 
lakossági befektetők részére.

zárni e rendelet hatálya alól, feltéve, hogy 
ezeknél a munkáltató a nemzeti 
szabályozás alapján pénzügyi 
hozzájárulásra kötelezett, a 
munkavállalónak pedig nincs választási 
lehetősége a nyugdíjelőtakarékossági 
termék szolgáltatója tekintetében. Az 
intézményi befektetőkre szakosodott 
befektetési alapok szintén nem tartoznak e 
rendelet hatálya alá, hiszen ezek a 
lakossági befektetők számára nem 
megvásárolhatók. A rendelet hatályának 
azonban ki kell terjednie az egyéni 
nyugdíjcélú megtakarítások felhalmozását 
szolgáló befektetési termékekre, mivel 
ezek gyakran versenyeznek a rendelet 
hatálya alá tartozó más termékekkel, és 
ezeket hasonlóképpen értékesítik a 
lakossági befektetők részére.

Or. en

Módosítás 87
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Annak biztosítása érdekében, hogy ez 
a rendelet kizárólag az említett befektetési 
csomagtermékekre vonatkozzon, a 
befektetési elemet nem kínáló biztosítási 
termékeket, valamint a kizárólag 
kamatláb-kockázatnak kitett termékeket ki 
kell zárni a rendelet hatálya alól. Nem 
terjed ki a rendelet hatálya a közvetlenül 
birtokolt eszközökre – mint például a 

(7) Mivel e rendelet középpontjában a 
lakossági befektetők részére értékesített 
befektetési termékekre vonatkozó 
információk összehasonlíthatóságának és 
megérthetőségének javítása áll, a 
foglalkoztatói nyugdíjrendszerek –
amelyek a foglalkoztatói nyugellátást 
szolgáltató intézmények tevékenységéről 
és felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 
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vállalati részvényekre vagy az 
államkötvényekre –, amelyek nem 
befektetési csomagtermékek. Mivel e 
rendelet középpontjában a lakossági 
befektetők részére értékesített befektetési 
termékekre vonatkozó információk 
összehasonlíthatóságának és 
megérthetőségének javítása áll, a 
foglalkoztatói nyugdíjrendszerek –
amelyek a foglalkoztatói nyugellátást 
szolgáltató intézmények tevékenységéről 
és felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv vagy 
a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti 
tevékenység megkezdéséről és 
gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(Szolvencia II.) hatálya alá tartoznak – nem 
tartoznak e rendelet hatálya alá. Ehhez 
hasonlóan bizonyos, a 2003/41/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
foglalkoztatói nyugdíjtermékeket is ki kell 
zárni e rendelet hatálya alól, feltéve, hogy 
ezeknél a munkáltató a nemzeti 
szabályozás alapján pénzügyi 
hozzájárulásra kötelezett, a 
munkavállalónak pedig nincs választási 
lehetősége a nyugdíjelőtakarékossági 
termék szolgáltatója tekintetében. Az 
intézményi befektetőkre szakosodott 
befektetési alapok szintén nem tartoznak e 
rendelet hatálya alá, hiszen ezek a 
lakossági befektetők számára nem 
megvásárolhatók. A rendelet hatályának 
azonban ki kell terjednie az egyéni 
nyugdíjcélú megtakarítások felhalmozását 
szolgáló befektetési termékekre, mivel 
ezek gyakran versenyeznek a rendelet 
hatálya alá tartozó más termékekkel, és 
ezeket hasonlóképpen értékesítik a 
lakossági befektetők részére.

európai parlamenti és tanácsi irányelv vagy 
a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti 
tevékenység megkezdéséről és 
gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(Szolvencia II.) hatálya alá tartoznak – nem 
tartoznak e rendelet hatálya alá. Ehhez 
hasonlóan bizonyos, a 2003/41/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
foglalkoztatói nyugdíjtermékeket is ki kell 
zárni e rendelet hatálya alól, feltéve, hogy 
ezeknél a munkáltató a nemzeti 
szabályozás alapján pénzügyi 
hozzájárulásra kötelezett, a 
munkavállalónak pedig nincs választási 
lehetősége a nyugdíjelőtakarékossági 
termék szolgáltatója tekintetében. Az 
intézményi befektetőkre szakosodott 
befektetési alapok szintén nem tartoznak e 
rendelet hatálya alá, hiszen ezek a 
lakossági befektetők számára nem 
megvásárolhatók. A rendelet hatályának 
azonban ki kell terjednie az egyéni 
nyugdíjcélú megtakarítások felhalmozását 
szolgáló befektetési termékekre, mivel 
ezek gyakran versenyeznek a rendelet 
hatálya alá tartozó más termékekkel, és 
ezeket hasonlóképpen értékesítik a 
lakossági befektetők részére.

Or. en

Módosítás 88
Markus Ferber
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Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Annak biztosítása érdekében, hogy ez a 
rendelet kizárólag az említett befektetési 
csomagtermékekre vonatkozzon, a 
befektetési elemet nem kínáló biztosítási 
termékeket, valamint a kizárólag kamatláb-
kockázatnak kitett termékeket ki kell zárni 
a rendelet hatálya alól. Nem terjed ki a 
rendelet hatálya a közvetlenül birtokolt 
eszközökre – mint például a vállalati 
részvényekre vagy az államkötvényekre –, 
amelyek nem befektetési csomagtermékek. 
Mivel e rendelet középpontjában a 
lakossági befektetők részére értékesített 
befektetési termékekre vonatkozó 
információk összehasonlíthatóságának és 
megérthetőségének javítása áll, a 
foglalkoztatói nyugdíjrendszerek –
amelyek a foglalkoztatói nyugellátást 
szolgáltató intézmények tevékenységéről 
és felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv vagy 
a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti 
tevékenység megkezdéséről és 
gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(Szolvencia II.) hatálya alá tartoznak – nem 
tartoznak e rendelet hatálya alá. Ehhez 
hasonlóan bizonyos, a 2003/41/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
foglalkoztatói nyugdíjtermékeket is ki kell 
zárni e rendelet hatálya alól, feltéve, hogy 
ezeknél a munkáltató a nemzeti 
szabályozás alapján pénzügyi 
hozzájárulásra kötelezett, a 
munkavállalónak pedig nincs választási 
lehetősége a nyugdíjelőtakarékossági 
termék szolgáltatója tekintetében. Az 
intézményi befektetőkre szakosodott 
befektetési alapok szintén nem tartoznak e 
rendelet hatálya alá, hiszen ezek a 
lakossági befektetők számára nem 
megvásárolhatók. A rendelet hatályának 

(7) Annak biztosítása érdekében, hogy ez a 
rendelet kizárólag az említett befektetési 
csomagtermékekre vonatkozzon, a 
befektetési elemet nem kínáló biztosítási 
termékeket, valamint a kizárólag kamatláb-
kockázatnak kitett – a strukturált 
betétektől eltérő – termékeket ki kell zárni 
a rendelet hatálya alól. Nem terjed ki a 
rendelet hatálya a közvetlenül birtokolt 
eszközökre – mint például a vállalati 
részvényekre vagy az államkötvényekre –, 
amelyek nem befektetési csomagtermékek. 
Mivel e rendelet középpontjában a 
lakossági befektetők részére értékesített 
befektetési termékekre vonatkozó 
információk összehasonlíthatóságának és 
megérthetőségének javítása áll, a 
foglalkoztatói nyugdíjrendszerek –
amelyek a foglalkoztatói nyugellátást 
szolgáltató intézmények tevékenységéről 
és felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv vagy 
a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti
tevékenység megkezdéséről és 
gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(Szolvencia II.) hatálya alá tartoznak – nem 
tartoznak e rendelet hatálya alá. Ehhez 
hasonlóan bizonyos, a 2003/41/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
foglalkoztatói nyugdíjtermékeket is ki kell 
zárni e rendelet hatálya alól, feltéve, hogy 
ezeknél a munkáltató a nemzeti 
szabályozás alapján pénzügyi 
hozzájárulásra kötelezett, a 
munkavállalónak pedig nincs választási 
lehetősége a nyugdíjelőtakarékossági 
termék szolgáltatója tekintetében. Az 
intézményi befektetőkre szakosodott 
befektetési alapok szintén nem tartoznak e 
rendelet hatálya alá, hiszen ezek a 
lakossági befektetők számára nem 
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azonban ki kell terjednie az egyéni 
nyugdíjcélú megtakarítások felhalmozását 
szolgáló befektetési termékekre, mivel 
ezek gyakran versenyeznek a rendelet 
hatálya alá tartozó más termékekkel, és 
ezeket hasonlóképpen értékesítik a 
lakossági befektetők részére.

megvásárolhatók. A rendelet hatályának 
azonban ki kell terjednie az egyéni 
nyugdíjcélú megtakarítások felhalmozását 
szolgáló befektetési termékekre, mivel 
ezek gyakran versenyeznek a rendelet 
hatálya alá tartozó más termékekkel, és 
ezeket hasonlóképpen értékesítik a 
lakossági befektetők részére.

Or. en

Indokolás

A rendelet célja, hogy lehetővé tegye a lakossági befektetők számára az összetett jellegükkel 
jellemzett befektetési csomagtermékek megértését és fő jellemzőik összehasonlítását. Az 
egyszerű bankbetétek és takarékbetétkönyvek nem ilyen összetett jellegűek, ennélfogva az 
egyszerű megtakarítási termékeket a rendelet hatálya alól ki kell zárni. Mindazonáltal a 
strukturált betéteknek – összetettebb jellegüknél fogva – a rendelet hatálya alá kell tartozniuk.

Módosítás 89
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Annak biztosítása érdekében, hogy ez a 
rendelet kizárólag az említett befektetési 
csomagtermékekre vonatkozzon, a 
befektetési elemet nem kínáló biztosítási 
termékeket, valamint a kizárólag kamatláb-
kockázatnak kitett termékeket ki kell zárni 
a rendelet hatálya alól. Nem terjed ki a 
rendelet hatálya a közvetlenül birtokolt 
eszközökre – mint például a vállalati 
részvényekre vagy az államkötvényekre –, 
amelyek nem befektetési csomagtermékek. 
Mivel e rendelet középpontjában a 
lakossági befektetők részére értékesített 
befektetési termékekre vonatkozó 
információk összehasonlíthatóságának és 
megérthetőségének javítása áll, a 
foglalkoztatói nyugdíjrendszerek –
amelyek a foglalkoztatói nyugellátást 
szolgáltató intézmények tevékenységéről 

(7) Annak biztosítása érdekében, hogy ez a 
rendelet kizárólag az említett – strukturált 
betétektől eltérő – lakossági befektetési 
csomagtermékekre vonatkozzon, a 
befektetési elemet nem kínáló biztosítási 
termékeket, valamint a kizárólag kamatláb-
kockázatnak kitett – a strukturált 
betétektől eltérő – termékeket ki kell zárni 
a rendelet hatálya alól. Nem terjed ki a 
rendelet hatálya a közvetlenül birtokolt 
eszközökre – mint például a vállalati 
részvényekre vagy az államkötvényekre –, 
amelyek nem befektetési csomagtermékek. 
Mivel e rendelet középpontjában a 
lakossági befektetők részére értékesített 
lakossági befektetési csomagtermékekre
vonatkozó információk 
összehasonlíthatóságának és 
megérthetőségének javítása áll, a 
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és felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv vagy
a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti 
tevékenység megkezdéséről és 
gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(Szolvencia II.) hatálya alá tartoznak – nem 
tartoznak e rendelet hatálya alá. Ehhez 
hasonlóan bizonyos, a 2003/41/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
foglalkoztatói nyugdíjtermékeket is ki kell 
zárni e rendelet hatálya alól, feltéve, hogy 
ezeknél a munkáltató a nemzeti 
szabályozás alapján pénzügyi 
hozzájárulásra kötelezett, a 
munkavállalónak pedig nincs választási 
lehetősége a nyugdíjelőtakarékossági 
termék szolgáltatója tekintetében. Az 
intézményi befektetőkre szakosodott 
befektetési alapok szintén nem tartoznak e 
rendelet hatálya alá, hiszen ezek a 
lakossági befektetők számára nem 
megvásárolhatók. A rendelet hatályának 
azonban ki kell terjednie az egyéni 
nyugdíjcélú megtakarítások felhalmozását 
szolgáló befektetési termékekre, mivel 
ezek gyakran versenyeznek a rendelet 
hatálya alá tartozó más termékekkel, és 
ezeket hasonlóképpen értékesítik a 
lakossági befektetők részére.

foglalkoztatói nyugdíjrendszerek –
amelyek a foglalkoztatói nyugellátást 
szolgáltató intézmények tevékenységéről 
és felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 
biztosítási és viszontbiztosítási üzleti 
tevékenység megkezdéséről és 
gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(Szolvencia II.) hatálya alá tartoznak – nem 
tartoznak e rendelet hatálya alá. Ehhez 
hasonlóan bizonyos, a 2003/41/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
foglalkoztatói nyugdíjtermékeket is ki kell 
zárni e rendelet hatálya alól, feltéve, hogy 
ezeknél a munkáltató a nemzeti 
szabályozás alapján pénzügyi 
hozzájárulásra kötelezett, illetve a 
hivatalosan elismert nyugdíjtermékek és a 
nemzeti vagy uniós jog hatálya alá tartozó 
szociális biztonsági rendszerek. Az 
intézményi befektetőkre szakosodott 
befektetési alapok szintén nem tartoznak e 
rendelet hatálya alá, hiszen ezek a 
lakossági befektetők számára nem 
megvásárolhatók. A rendelet hatályának 
azonban ki kell terjednie az egyéni 
nyugdíjcélú megtakarítások felhalmozását 
szolgáló befektetési termékekre, mivel 
ezek gyakran versenyeznek a rendelet 
hatálya alá tartozó más termékekkel, és 
ezeket hasonlóképpen értékesítik a 
lakossági befektetők részére.

Or. en

Módosítás 90
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Annak biztosítása érdekében, hogy ez a 
rendelet kizárólag az említett befektetési 

(7) Annak biztosítása érdekében, hogy ez a 
rendelet kizárólag az említett befektetési 
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csomagtermékekre vonatkozzon, a 
befektetési elemet nem kínáló biztosítási 
termékeket, valamint a kizárólag kamatláb-
kockázatnak kitett termékeket ki kell zárni 
a rendelet hatálya alól. Nem terjed ki a 
rendelet hatálya a közvetlenül birtokolt 
eszközökre – mint például a vállalati 
részvényekre vagy az államkötvényekre –, 
amelyek nem befektetési csomagtermékek. 
Mivel e rendelet középpontjában a 
lakossági befektetők részére értékesített 
befektetési termékekre vonatkozó 
információk összehasonlíthatóságának és 
megérthetőségének javítása áll, a 
foglalkoztatói nyugdíjrendszerek –
amelyek a foglalkoztatói nyugellátást 
szolgáltató intézmények tevékenységéről 
és felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv vagy 
a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti 
tevékenység megkezdéséről és 
gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(Szolvencia II.) hatálya alá tartoznak – nem 
tartoznak e rendelet hatálya alá. Ehhez 
hasonlóan bizonyos, a 2003/41/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
foglalkoztatói nyugdíjtermékeket is ki kell 
zárni e rendelet hatálya alól, feltéve, hogy 
ezeknél a munkáltató a nemzeti 
szabályozás alapján pénzügyi 
hozzájárulásra kötelezett, a 
munkavállalónak pedig nincs választási 
lehetősége a nyugdíjelőtakarékossági 
termék szolgáltatója tekintetében. Az 
intézményi befektetőkre szakosodott 
befektetési alapok szintén nem tartoznak e 
rendelet hatálya alá, hiszen ezek a 
lakossági befektetők számára nem 
megvásárolhatók. A rendelet hatályának 
azonban ki kell terjednie az egyéni 
nyugdíjcélú megtakarítások felhalmozását 
szolgáló befektetési termékekre, mivel 
ezek gyakran versenyeznek a rendelet 
hatálya alá tartozó más termékekkel, és 
ezeket hasonlóképpen értékesítik a 
lakossági befektetők részére.

csomagtermékekre vonatkozzon, a 
befektetési elemet nem kínáló biztosítási 
termékeket, valamint a kizárólag kamatláb-
kockázatnak kitett termékeket ki kell zárni 
a rendelet hatálya alól. Nem terjed ki a 
rendelet hatálya a közvetlenül birtokolt 
eszközökre – mint például a vállalati 
részvényekre vagy az államkötvényekre –, 
amelyek nem befektetési csomagtermékek. 
A rendelet hatályának a befektetési 
csomagtermékekre szabottnak kell lennie 
annak érdekében, hogy meg lehessen 
jeleníteni a pénzpiaci termékek 
összetettségének különböző szintjeit, és 
figyelembe lehessen venni a termékek 
előállítóira és a befektetési termékeket 
értékesítő személyekre rótt arányossági 
követelményeket. Mivel e rendelet 
középpontjában a lakossági befektetők 
részére értékesített befektetési termékekre 
vonatkozó információk 
összehasonlíthatóságának és 
megérthetőségének javítása áll, a 
foglalkoztatói nyugdíjrendszerek –
amelyek a foglalkoztatói nyugellátást 
szolgáltató intézmények tevékenységéről 
és felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv vagy 
a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti 
tevékenység megkezdéséről és 
gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(Szolvencia II.) hatálya alá tartoznak – nem 
tartoznak e rendelet hatálya alá. Ehhez 
hasonlóan bizonyos, a 2003/41/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
foglalkoztatói nyugdíjtermékeket is ki kell 
zárni e rendelet hatálya alól, feltéve, hogy 
ezeknél a munkáltató a nemzeti 
szabályozás alapján pénzügyi 
hozzájárulásra kötelezett, a 
munkavállalónak pedig nincs választási 
lehetősége a nyugdíjelőtakarékossági 
termék szolgáltatója tekintetében. Az 
intézményi befektetőkre szakosodott 
befektetési alapok szintén nem tartoznak e 
rendelet hatálya alá, hiszen ezek a 
lakossági befektetők számára nem 
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megvásárolhatók. A rendelet hatályának 
azonban ki kell terjednie az egyéni 
nyugdíjcélú megtakarítások felhalmozását 
szolgáló befektetési termékekre, mivel 
ezek gyakran versenyeznek a rendelet 
hatálya alá tartozó más termékekkel, és 
ezeket hasonlóképpen értékesítik a 
lakossági befektetők részére.

Or. en

Módosítás 91
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Annak biztosítása érdekében, hogy ez a 
rendelet kizárólag az említett befektetési 
csomagtermékekre vonatkozzon, a 
befektetési elemet nem kínáló biztosítási 
termékeket, valamint a kizárólag 
kamatláb-kockázatnak kitett termékeket ki 
kell zárni a rendelet hatálya alól. Nem 
terjed ki a rendelet hatálya a közvetlenül 
birtokolt eszközökre – mint például a 
vállalati részvényekre vagy az 
államkötvényekre –, amelyek nem 
befektetési csomagtermékek. Mivel e 
rendelet középpontjában a lakossági 
befektetők részére értékesített befektetési 
termékekre vonatkozó információk 
összehasonlíthatóságának és 
megérthetőségének javítása áll, a 
foglalkoztatói nyugdíjrendszerek –
amelyek a foglalkoztatói nyugellátást 
szolgáltató intézmények tevékenységéről 
és felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv vagy 
a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti 
tevékenység megkezdéséről és 
gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(Szolvencia II.) hatálya alá tartoznak – nem 

(7) Annak biztosítása érdekében, hogy ez a 
rendelet kizárólag az említett befektetési 
csomagtermékekre vonatkozzon, a 
befektetési elemet nem kínáló biztosítási 
termékeket, valamint a nem strukturált 
betéteket ki kell zárni a rendelet hatálya 
alól. Nem terjed ki a rendelet hatálya a 
közvetlenül birtokolt eszközökre – mint 
például a vállalati részvényekre vagy az 
államkötvényekre –, amelyek nem 
befektetési csomagtermékek. Mivel e 
rendelet középpontjában a lakossági 
befektetők részére értékesített befektetési 
termékekre vonatkozó információk 
összehasonlíthatóságának és 
megérthetőségének javítása áll, a 
foglalkoztatói nyugdíjrendszerek –
amelyek a foglalkoztatói nyugellátást 
szolgáltató intézmények tevékenységéről 
és felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv vagy 
a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti 
tevékenység megkezdéséről és 
gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(Szolvencia II.) hatálya alá tartoznak – nem 
tartoznak e rendelet hatálya alá. Ehhez 
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tartoznak e rendelet hatálya alá. Ehhez 
hasonlóan bizonyos, a 2003/41/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
foglalkoztatói nyugdíjtermékeket is ki kell 
zárni e rendelet hatálya alól, feltéve, hogy 
ezeknél a munkáltató a nemzeti 
szabályozás alapján pénzügyi 
hozzájárulásra kötelezett, a 
munkavállalónak pedig nincs választási 
lehetősége a nyugdíjelőtakarékossági 
termék szolgáltatója tekintetében. Az 
intézményi befektetőkre szakosodott 
befektetési alapok szintén nem tartoznak e 
rendelet hatálya alá, hiszen ezek a 
lakossági befektetők számára nem 
megvásárolhatók. A rendelet hatályának 
azonban ki kell terjednie az egyéni 
nyugdíjcélú megtakarítások felhalmozását 
szolgáló befektetési termékekre, mivel 
ezek gyakran versenyeznek a rendelet 
hatálya alá tartozó más termékekkel, és 
ezeket hasonlóképpen értékesítik a 
lakossági befektetők részére.

hasonlóan bizonyos, a 2003/41/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
foglalkoztatói nyugdíjtermékeket is ki kell 
zárni e rendelet hatálya alól, feltéve, hogy 
ezeknél a munkáltató a nemzeti 
szabályozás alapján pénzügyi 
hozzájárulásra kötelezett, a 
munkavállalónak pedig nincs választási 
lehetősége a nyugdíjelőtakarékossági 
termék szolgáltatója tekintetében. Az 
intézményi befektetőkre szakosodott 
befektetési alapok szintén nem tartoznak e 
rendelet hatálya alá, hiszen ezek a 
lakossági befektetők számára nem 
megvásárolhatók. A rendelet hatályának 
azonban ki kell terjednie az egyéni 
nyugdíjcélú megtakarítások felhalmozását 
szolgáló befektetési termékekre, mivel 
ezek gyakran versenyeznek a rendelet 
hatálya alá tartozó más termékekkel, és 
ezeket hasonlóképpen értékesítik a 
lakossági befektetők részére.

Or. en

Módosítás 92
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Annak biztosítása érdekében, hogy ez 
a rendelet kizárólag az említett befektetési 
csomagtermékekre vonatkozzon, a
befektetési elemet nem kínáló biztosítási 
termékeket, valamint a kizárólag 
kamatláb-kockázatnak kitett termékeket ki 
kell zárni a rendelet hatálya alól. Nem 
terjed ki a rendelet hatálya a közvetlenül 
birtokolt eszközökre – mint például a 
vállalati részvényekre vagy az 
államkötvényekre –, amelyek nem 
befektetési csomagtermékek. Mivel e 

(7) Mivel ez a rendelet kizárólag a 
lakossági befektetési csomagtermékekre
vonatkozik, a betéteket – a nem strukturált 
betétek kivételével – és a biztosítási 
termékeket, amelyeknél a szolgáltatások 
nem függenek a mögöttes befektetés 
értékének ingadozásától, ki kell zárni a 
rendelet hatálya. Nem terjed ki a rendelet 
hatálya a közvetlenül birtokolt eszközökre 
– mint például a vállalati részvényekre 
vagy az államkötvényekre –, amelyek nem 
befektetési csomagtermékek. Mivel e 
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rendelet középpontjában a lakossági 
befektetők részére értékesített befektetési 
termékekre vonatkozó információk 
összehasonlíthatóságának és 
megérthetőségének javítása áll, a 
foglalkoztatói nyugdíjrendszerek –
amelyek a foglalkoztatói nyugellátást 
szolgáltató intézmények tevékenységéről 
és felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv vagy
a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti 
tevékenység megkezdéséről és 
gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv
(Szolvencia II.) hatálya alá tartoznak –
nem tartoznak e rendelet hatálya alá. Ehhez 
hasonlóan bizonyos, a 2003/41/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
foglalkoztatói nyugdíjtermékeket is ki kell 
zárni e rendelet hatálya alól, feltéve, hogy
ezeknél a munkáltató a nemzeti 
szabályozás alapján pénzügyi 
hozzájárulásra kötelezett, a
munkavállalónak pedig nincs választási 
lehetősége a nyugdíjelőtakarékossági 
termék szolgáltatója tekintetében. Az 
intézményi befektetőkre szakosodott 
befektetési alapok szintén nem tartoznak e 
rendelet hatálya alá, hiszen ezek a 
lakossági befektetők számára nem 
megvásárolhatók. A rendelet hatályának 
azonban ki kell terjednie az egyéni 
nyugdíjcélú megtakarítások felhalmozását 
szolgáló befektetési termékekre, mivel 
ezek gyakran versenyeznek a rendelet 
hatálya alá tartozó más termékekkel, és
ezeket hasonlóképpen értékesítik a 
lakossági befektetők részére.

rendelet célja a lakossági befektetők 
részére értékesített lakossági befektetési 
termékekre vonatkozó információk 
összehasonlíthatóságának és 
megérthetőségének javítása, a 
foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények tevékenységéről és 
felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 
biztosítási és viszontbiztosítási üzleti 
tevékenység megkezdéséről és 
gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv
(Szolvencia II.) hatálya alatt álló 
nyugdíjrendszerek nem tartoznak e 
rendelet hatálya alá. Ehhez hasonlóan a
nyugdíjtermékeket is ki kell zárni e 
rendelet hatálya alól, ha ezeknél a 
munkáltató a nemzeti szabályozás alapján 
pénzügyi hozzájárulásra kötelezett, illetve a
más hivatalosan elismert 
nyugdíjtermékeket és a nemzeti vagy 
uniós jog hatálya alá tartozó szociális 
biztonsági rendszereket Az intézményi 
befektetőkre szakosodott befektetési alapok 
szintén nem tartoznak e rendelet hatálya 
alá, hiszen ezek a lakossági befektetők 
számára nem megvásárolhatók. A
rendeletnek a lakossági befektetési
csomagtermékekre korlátozása lehetővé 
fogja tenni, hogy a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum relevánsabb, és
ennélfogva eredményesebb lesz. A kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
sikerének felülvizsgálatakor meg lehet 
fontolni a hatály kiterjesztését.

Or. en

Módosítás 93
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az e rendeletben megállapított 
kötelezettségek és az értékpapírok 
nyilvános kibocsátásakor vagy piaci 
bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról 
és a 2001/34/EK irányelv módosításáról 
szóló, 2003. november 4-i 2003/71/EK 
irányelv, valamint a 2009/138/EK irányelv 
szerinti kötelezettségek közötti kapcsolat 
tisztázása érdekében szükséges rendelkezni 
arról, hogy az említett irányelveket e 
rendelet mellett továbbra is alkalmazni 
kell.

(8) Az e rendeletben megállapított 
kötelezettségek és az értékpapírok 
nyilvános kibocsátásakor vagy piaci 
bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról 
és a 2001/34/EK irányelv módosításáról 
szóló, 2003. november 4-i 2003/71/EK 
irányelv, valamint a 2009/138/EK irányelv 
szerinti kötelezettségek közötti kapcsolat 
tisztázása érdekében szükséges rendelkezni 
arról, hogy az említett irányelveket e 
rendelet mellett továbbra is alkalmazni 
kell. Különös tekintettel a 2003/71/EK 
irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében 
említett kiemelt információkat tartalmazó 
összefoglalóra, a rendelet felülvizsgálata 
után kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot ezzel a dokumentummal 
egyesíteni kell.

Or. en

Módosítás 94
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A befektetési termékek előállítóinak 
biztosítaniuk kell, hogy az általuk 
strukturált befektetési termék 
összeegyeztethető legyen a lakossági 
befektetői célközönség profiljával. Ezért 
előzetes átvilágítási folyamatot kell 
kialakítaniuk annak biztosítására, hogy 
befektetési termékeik ne tegyék ki a 
lakossági befektetőket olyan mögöttes 
eszközöknek, amelyek kockázat/hozam-
profilja nem könnyen érthető meg;

Or. en
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Módosítás 95
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az illetékes hatóságoknak és a EBH-
nak, az EBFH-nak és az EÉPH-nak 
kérésre meg kell adni a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
tartalmának ellenőrzéséhez, a rendelet 
betartásának értékeléséhez, valamint az 
ügyfelek és a pénzpiaci befektetők 
védelmének biztosításához szükséges 
összes információt. Az illetékes 
hatóságokat azonban nem lehet kötelezni 
arra, hogy részt vegyenek minden egyes 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum előzetes jóváhagyási 
eljárásának folyamatában. A termékszintű 
beavatkozási jogokat a .../.../EU [MiFID 
II.] irányelv és a .../../EU[MiFIR] rendelet 
vonatkozó rendelkezéseivel összhangban 
kell gyakorolni..

Or. en

Módosítás 96
Elena Băsescu

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A befektetési termékek előállítónak –
például az alapkezelőknek, a 
biztosítótársaságoknak, az értékpapír-
kibocsátóknak, a hitelintézeteknek és a 
befektetési vállalkozásoknak – kell 
elkészíteniük a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot, 

(9) A befektetési termékek előállítónak –
például az alapkezelőknek, a 
biztosítótársaságoknak, az értékpapír-
kibocsátóknak, a hitelintézeteknek és a 
befektetési vállalkozásoknak – kell 
elkészíteniük a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot, 



PE504.397v02-00 34/186 AM\927693HU.doc

HU

mivel helyzetükből adódóan ők ismerik a 
legjobban a terméket, és ők felelősek érte. 
A dokumentumot a befektetési termék 
előállítójának azt megelőzően kell 
elkészítenie, hogy a termék 
megvásárolható lenne a lakossági 
befektetők számára. Azokban az esetekben 
viszont, amikor a terméket nem lakossági 
befektetőknek értékesítik, nincs szükség a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum elkészítésére. Abban az 
esetben pedig, ha a befektetési termék 
előállítója számára gyakorlati 
szempontokból nem célszerű, hogy maga 
készítse el a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot, ezt a feladatot 
másra is átruházhatja. A kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumok 
széles körű terjesztésének és 
elérhetőségének biztosítása érdekében e 
rendelet lehetővé teszi a befektetési termék 
előállítójának, hogy a dokumentumokat 
egy általa választott weboldalon tegye 
közzé.

mivel helyzetükből adódóan ők ismerik a 
legjobban a terméket, és ők felelősek érte. 
A dokumentumot a befektetési termék 
előállítójának azt megelőzően kell 
elkészítenie, hogy a termék 
megvásárolható lenne a lakossági 
befektetők számára. Azokban az esetekben 
viszont, amikor a terméket nem lakossági 
befektetőknek értékesítik, nincs szükség a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum elkészítésére. Abban az 
esetben pedig, ha a befektetési termék 
előállítója számára gyakorlati 
szempontokból nem célszerű, hogy maga 
készítse el a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot, ezt a feladatot 
másra is átruházhatja. Ha a befektetési 
termék előállítója úgy dönt, hogy az 
esetleges gyakorlati megvalósítás 
célszerűtlen, egyértelmű indokolást és 
magyarázatot kell adnia. A kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumok 
széles körű terjesztésének és 
elérhetőségének biztosítása érdekében e 
rendelet lehetővé teszi a befektetési termék 
előállítójának, hogy a dokumentumokat 
egy általa választott weboldalon tegye 
közzé.

Or. en

Módosítás 97
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A befektetési termékek előállítónak –
például az alapkezelőknek, a 
biztosítótársaságoknak, az értékpapír-
kibocsátóknak, a hitelintézeteknek és a 
befektetési vállalkozásoknak – kell 
elkészíteniük a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot, 

(9) A befektetési termékek előállítónak –
például az alapkezelőknek, a 
biztosítótársaságoknak, az értékpapír-
kibocsátóknak, a hitelintézeteknek és a 
befektetési vállalkozásoknak – kell 
elkészíteniük a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot, 
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mivel helyzetükből adódóan ők ismerik a 
legjobban a terméket, és ők felelősek érte. 
A dokumentumot a befektetési termék
előállítójának azt megelőzően kell 
elkészítenie, hogy a termék 
megvásárolható lenne a lakossági 
befektetők számára. Azokban az esetekben 
viszont, amikor a terméket nem lakossági 
befektetőknek értékesítik, nincs szükség a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum elkészítésére. Abban az 
esetben pedig, ha a befektetési termék
előállítója számára gyakorlati 
szempontokból nem célszerű, hogy maga 
készítse el a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot, ezt a feladatot 
másra is átruházhatja. A kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumok 
széles körű terjesztésének és 
elérhetőségének biztosítása érdekében e 
rendelet lehetővé teszi a befektetési termék
előállítójának, hogy a dokumentumokat 
egy általa választott weboldalon tegye 
közzé.

mivel helyzetükből adódóan ők ismerik a 
legjobban a terméket, és ők felelősek érte. 
A dokumentumot a lakossági befektetési
csomagtermék előállítójának azt
megelőzően kell elkészítenie, hogy a 
termék megvásárolható lenne a lakossági 
befektetők számára. Ezen túlmenően a 
lakossági befektetési csomagterméket 
értékesítő minden, a termék előállítójától 
eltérő személynek külön dokumentumot 
kell átadni a lakossági befektetőknek a 
költségeikről és a szolgáltatásokról az 
[átdolgozott MiFID] irányelvnek és az 
[átdolgozott biztosításközvetítési irányelv] 
irányelvnek megfelelően, valamint a 
lakossági befektető számára annak 
értékeléséhez szükséges további releváns 
információkat, hogy a lakossági 
befektetési csomagtermék 
szükségleteiknek megfelel-e, amelyek 
információkat a lakossági befektetési 
csomagtermék előállítója nem tud 
megadni. Azokban az esetekben viszont, 
amikor a terméket nem lakossági 
befektetőknek értékesítik, nincs szükség a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum elkészítésére. Abban az 
esetben pedig, ha a lakossági befektetési 
csomagtermék előállítója számára 
gyakorlati szempontokból nem célszerű, 
hogy maga készítse el a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot, 
ezt a feladatot másra is átruházhatja. A 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumok széles körű terjesztésének 
és elérhetőségének biztosítása érdekében e 
rendelet lehetővé teszi a lakossági
befektetési csomagtermék előállítójának, 
hogy a dokumentumokat egy általa 
választott weboldalon tegye közzé.

Or. en

Indokolás

Hacsak a termék előállítója és a forgalmazó/értékesítő nem egy helyiségben tartózkodik, az 
előállító nem lesz olyan helyzetben, hogy teljes képet adjon a költségekről és szolgáltatásokról, 
mivel nem lesz hozzáférése a végső ügyfél részletes adataihoz.
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Módosítás 98
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A befektetési termékek előállítónak –
például az alapkezelőknek, a 
biztosítótársaságoknak, az értékpapír-
kibocsátóknak, a hitelintézeteknek és a 
befektetési vállalkozásoknak – kell 
elkészíteniük a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot, 
mivel helyzetükből adódóan ők ismerik a 
legjobban a terméket, és ők felelősek érte. 
A dokumentumot a befektetési termék 
előállítójának azt megelőzően kell 
elkészítenie, hogy a termék 
megvásárolható lenne a lakossági 
befektetők számára. Azokban az esetekben 
viszont, amikor a terméket nem lakossági 
befektetőknek értékesítik, nincs szükség a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum elkészítésére. Abban az 
esetben pedig, ha a befektetési termék 
előállítója számára gyakorlati 
szempontokból nem célszerű, hogy maga 
készítse el a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot, ezt a feladatot 
másra is átruházhatja. A kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumok 
széles körű terjesztésének és 
elérhetőségének biztosítása érdekében e 
rendelet lehetővé teszi a befektetési termék 
előállítójának, hogy a dokumentumokat 
egy általa választott weboldalon tegye 
közzé.

(9) A befektetési termékek előállítónak –
például az alapkezelőknek, a 
biztosítótársaságoknak, az értékpapír-
kibocsátóknak, a hitelintézeteknek és a 
befektetési vállalkozásoknak – kell 
elkészíteniük a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot, 
mivel helyzetükből adódóan ők ismerik a
legjobban a terméket, és ők felelősek érte. 
A dokumentumot a befektetési termék 
előállítójának azt megelőzően kell 
elkészítenie, hogy a termék 
megvásárolható lenne a lakossági 
befektetők számára. Azokban az esetekben 
viszont, amikor a terméket nem lakossági 
befektetőknek értékesítik, nincs szükség a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum elkészítésére. Abban az 
esetben pedig, ha a befektetési termék 
előállítója számára gyakorlati 
szempontokból nem célszerű, hogy maga 
készítse el a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot, ezt a feladatot 
másra is átruházhatja. A kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumok 
széles körű terjesztésének és 
elérhetőségének biztosítása érdekében e 
rendelet lehetővé teszi a befektetési termék 
előállítójának, hogy a dokumentumokat 
egy általa választott weboldalon, valamint 
az EKB és az érintett nemzeti felügyeleti 
hatóság által létrehozandó, központi 
weboldalon tegye közzé.

Or. de



AM\927693HU.doc 37/186 PE504.397v02-00

HU

Módosítás 99
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A befektetési termékek előállítónak –
például az alapkezelőknek, a 
biztosítótársaságoknak, az értékpapír-
kibocsátóknak, a hitelintézeteknek és a 
befektetési vállalkozásoknak – kell 
elkészíteniük a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot, 
mivel helyzetükből adódóan ők ismerik a 
legjobban a terméket, és ők felelősek érte. 
A dokumentumot a befektetési termék 
előállítójának azt megelőzően kell 
elkészítenie, hogy a termék 
megvásárolható lenne a lakossági 
befektetők számára. Azokban az esetekben 
viszont, amikor a terméket nem lakossági 
befektetőknek értékesítik, nincs szükség a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum elkészítésére. Abban az 
esetben pedig, ha a befektetési termék 
előállítója számára gyakorlati 
szempontokból nem célszerű, hogy maga 
készítse el a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot, ezt a feladatot 
másra is átruházhatja. A kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumok 
széles körű terjesztésének és 
elérhetőségének biztosítása érdekében e 
rendelet lehetővé teszi a befektetési termék 
előállítójának, hogy a dokumentumokat 
egy általa választott weboldalon tegye 
közzé.

(9) A befektetési termékek előállítónak –
például az alapkezelőknek, a 
biztosítótársaságoknak, az értékpapír-
kibocsátóknak, a hitelintézeteknek és a 
befektetési vállalkozásoknak – kell 
elkészíteniük a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot, 
mivel helyzetükből adódóan ők ismerik a 
legjobban a terméket, és ők felelősek a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum elkészítéséért és felelősek 
annak tartalmáért. A befektetési termékek 
előállítói a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot a befektetési
terméket értékesítő személy rendelkezésére 
bocsátják. A dokumentumot a befektetési
termék előállítójának azt megelőzően kell 
elkészítenie, hogy a termék 
megvásárolható lenne a lakossági 
befektetők számára. Azokban az esetekben 
viszont, amikor a terméket nem lakossági 
befektetőknek értékesítik, nincs szükség a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum elkészítésére. Abban az 
esetben pedig, ha a befektetési termék 
előállítója számára gyakorlati 
szempontokból nem célszerű, hogy maga 
készítse el a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot, ezt a feladatot 
másra is átruházhatja. A kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumok 
széles körű terjesztésének és 
elérhetőségének biztosítása érdekében e 
rendelet lehetővé teszi a befektetési termék 
előállítójának, hogy a dokumentumokat 
egy általa választott weboldalon tegye 
közzé.

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 100
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A befektetési termékek előállítónak –
például az alapkezelőknek, a 
biztosítótársaságoknak, az értékpapír-
kibocsátóknak, a hitelintézeteknek és a 
befektetési vállalkozásoknak – kell 
elkészíteniük a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot, 
mivel helyzetükből adódóan ők ismerik a 
legjobban a terméket, és ők felelősek érte. 
A dokumentumot a befektetési termék 
előállítójának azt megelőzően kell 
elkészítenie, hogy a termék 
megvásárolható lenne a lakossági 
befektetők számára. Azokban az esetekben
viszont, amikor a terméket nem lakossági 
befektetőknek értékesítik, nincs szükség a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum elkészítésére. Abban az 
esetben pedig, ha a befektetési termék 
előállítója számára gyakorlati 
szempontokból nem célszerű, hogy maga 
készítse el a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot, ezt a feladatot 
másra is átruházhatja. A kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumok 
széles körű terjesztésének és 
elérhetőségének biztosítása érdekében e 
rendelet lehetővé teszi a befektetési termék 
előállítójának, hogy a dokumentumokat 

(9) A befektetési termékek előállítónak –
például az alapkezelőknek, a 
biztosítótársaságoknak, az értékpapír-
kibocsátóknak, a hitelintézeteknek és a 
befektetési vállalkozásoknak – kell 
elkészíteniük a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot 
az általuk előállított befektetési termékre, 
mivel helyzetükből adódóan ők ismerik a 
legjobban a terméket, és ők felelősek érte. 
A dokumentumot a befektetési termék 
előállítójának azt megelőzően kell 
elkészítenie, hogy a termék 
megvásárolható lenne a lakossági 
befektetők számára. A kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
elkészítésének követelménye nem 
vonatkozik a befektetési terméket 
lakossági befektetőnek forgalomba hozó, 
forgalmazó vagy értékesítő közvetítőkre. 
Azokban az esetekben, amikor a terméket 
nem lakossági befektetőknek értékesítik, 
nincs szükség a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum elkészítésére. 
Abban az esetben pedig, ha a befektetési 
termék előállítója számára gyakorlati 
szempontokból nem célszerű, hogy maga 
készítse el a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot, ezt a feladatot 
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egy általa választott weboldalon tegye 
közzé.

másra is átruházhatja. A kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumok 
széles körű terjesztésének és 
elérhetőségének biztosítása érdekében e 
rendelet lehetővé teszi a befektetési termék 
előállítójának, hogy a dokumentumokat 
egy általa választott weboldalon tegye 
közzé.

Or. en

Indokolás

Az előadó javaslata szerint azon követelmény, hogy a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot a befektetési terméket értékesítő személy készítse el, összemossa a 
felelősségeket, és szabályozási átfedést teremt, mivel a közvetítőket a MiFID és az IMD 
szabályozza.

Módosítás 101
Marianne Thyssen

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A befektetési termékek előállítóinak –
például az alapkezelőknek, a 
biztosítótársaságoknak, az értékpapír-
kibocsátóknak, a hitelintézeteknek és a 
befektetési vállalkozásoknak – kell 
elkészíteniük a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot, 
mivel helyzetükből adódóan ők ismerik a 
legjobban a terméket, és ők felelősek érte. 
A dokumentumot a befektetési termék 
előállítójának azt megelőzően kell 
elkészítenie, hogy a termék 
megvásárolható lenne a lakossági 
befektetők számára. Azokban az esetekben 
viszont, amikor a terméket nem lakossági 
befektetőknek értékesítik, nincs szükség a 
kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentum elkészítésére. 
Abban az esetben pedig, ha a befektetési 
termék előállítója számára gyakorlati 

(9) A befektetési termékek előállítóinak –
például az alapkezelőknek, a 
biztosítótársaságoknak, az értékpapír-
kibocsátóknak, a hitelintézeteknek és a 
befektetési vállalkozásoknak – kell 
elkészíteniük a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot, 
mivel helyzetükből adódóan ők ismerik a 
legjobban a terméket, és ők felelősek érte. 
A dokumentumot a befektetési termék 
előállítójának azt megelőzően kell 
elkészítenie, hogy a termék 
megvásárolható lenne a lakossági 
befektetők számára. Azokban az esetekben 
viszont, amikor a terméket nem lakossági 
befektetőknek értékesítik, nincs szükség a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum elkészítésére. Abban az 
esetben pedig, ha a befektetési termék 
előállítója számára gyakorlati 



PE504.397v02-00 40/186 AM\927693HU.doc

HU

szempontokból nem célszerű, hogy maga 
készítse el a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot, 
ezt a feladatot másra is átruházhatja. A 
kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentumok széles körű 
terjesztésének és elérhetőségének 
biztosítása érdekében e rendelet lehetővé 
teszi a befektetési termék előállítójának, 
hogy a dokumentumokat egy általa 
választott weboldalon tegye közzé.

szempontokból nem célszerű, hogy maga 
készítse el a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot, 
ezt a feladatot másra is átruházhatja.
Amikor ennek a dokumentumnak az 
elkészítését egészben vagy részben 
harmadik személyre ruházzák át, akkor is 
a termék előállítója marad a kiemelt 
befektetői információkat tartalmazó
dokumentum elkészítésének és 
tartalmának felelőse. A termék előállítója 
köteles ezt a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot 
eljuttatni a befektetési termék 
értékesítőihez. A kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumok 
széles körű terjesztésének és 
elérhetőségének biztosítása érdekében e 
rendelet lehetővé teszi a befektetési termék 
előállítójának, hogy a dokumentumokat 
egy általa választott weboldalon tegye 
közzé.

Or. nl

Módosítás 102
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A befektetési termékek előállítónak –
például az alapkezelőknek, a 
biztosítótársaságoknak, az értékpapír-
kibocsátóknak, a hitelintézeteknek és a 
befektetési vállalkozásoknak – kell 
elkészíteniük a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot, 
mivel helyzetükből adódóan ők ismerik a 
legjobban a terméket, és ők felelősek érte. 
A dokumentumot a befektetési termék 
előállítójának azt megelőzően kell 
elkészítenie, hogy a termék 
megvásárolható lenne a lakossági 

(9) A befektetési termékek előállítónak –
például az alapkezelőknek, a 
biztosítótársaságoknak, az értékpapír-
kibocsátóknak, a hitelintézeteknek és a 
befektetési vállalkozásoknak – kell 
elkészíteniük a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot 
az általuk előállított befektetési termékre, 
mivel helyzetükből adódóan ők ismerik a 
legjobban a terméket, és ők felelősek érte. 
A dokumentumot a befektetési termék 
előállítójának azt megelőzően kell 
elkészítenie, hogy a termék 
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befektetők számára. Azokban az esetekben 
viszont, amikor a terméket nem lakossági 
befektetőknek értékesítik, nincs szükség a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum elkészítésére. Abban az 
esetben pedig, ha a befektetési termék 
előállítója számára gyakorlati 
szempontokból nem célszerű, hogy maga 
készítse el a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot, ezt a feladatot 
másra is átruházhatja. A kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumok 
széles körű terjesztésének és 
elérhetőségének biztosítása érdekében e 
rendelet lehetővé teszi a befektetési termék 
előállítójának, hogy a dokumentumokat 
egy általa választott weboldalon tegye 
közzé.

megvásárolható lenne a lakossági 
befektetők számára. Azokban az esetekben
viszont, amikor a terméket nem lakossági 
befektetőknek értékesítik, nincs szükség a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum elkészítésére. Abban az 
esetben pedig, ha a befektetési termék 
előállítója számára gyakorlati 
szempontokból nem célszerű, hogy maga 
készítse el a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot, ezt a feladatot 
másra is átruházhatja. Amennyiben nem 
áll rendelkezésre kész kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum, a 
lakossági befektető saját 
kezdeményezésére továbbra is befektethet
ilyen befektetési termékbe, ha kifejezetten 
így dönt, és a közvetítőtől megkapta a 
2004/39/EK irányelv vagy 2002/92/EK 
irányelv szerinti tanácsadást. A kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumok 
széles körű terjesztésének és 
elérhetőségének biztosítása érdekében e 
rendelet lehetővé teszi a befektetési termék 
előállítójának, hogy a dokumentumokat 
egy általa választott weboldalon tegye 
közzé.

Or. en

Módosítás 103
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A befektetési termékek előállítónak –
például az alapkezelőknek, a 
biztosítótársaságoknak, az értékpapír-
kibocsátóknak, a hitelintézeteknek és a 
befektetési vállalkozásoknak – kell 
elkészíteniük a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot, 
mivel helyzetükből adódóan ők ismerik a 

(9) A lakossági befektetési 
csomagtermékek előállítónak – például az 
alapkezelőknek, a biztosítótársaságoknak, 
az értékpapír-kibocsátóknak, a 
hitelintézeteknek és a befektetési 
vállalkozásoknak – kell elkészíteniük a 
kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentumot az általuk 
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legjobban a terméket, és ők felelősek érte. 
A dokumentumot a befektetési termék 
előállítójának azt megelőzően kell 
elkészítenie, hogy a termék 
megvásárolható lenne a lakossági 
befektetők számára. Azokban az esetekben 
viszont, amikor a terméket nem lakossági 
befektetőknek értékesítik, nincs szükség a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum elkészítésére. Abban az 
esetben pedig, ha a befektetési termék
előállítója számára gyakorlati 
szempontokból nem célszerű, hogy maga 
készítse el a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot, ezt a feladatot 
másra is átruházhatja. A kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumok 
széles körű terjesztésének és 
elérhetőségének biztosítása érdekében e 
rendelet lehetővé teszi a befektetési termék
előállítójának, hogy a dokumentumokat 
egy általa választott weboldalon tegye 
közzé.

előállított lakossági befektetési 
csomagtermékre, mivel helyzetükből 
adódóan ők ismerik a legjobban a terméket, 
és ők felelősek érte. A dokumentumot a 
lakossági befektetési csomagtermék 
előállítójának azt megelőzően kell 
elkészítenie, hogy a termék 
megvásárolható lenne a lakossági 
befektetők számára. Azokban az esetekben 
viszont, amikor a terméket nem lakossági 
befektetőknek értékesítik, nincs szükség a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum elkészítésére. Abban az 
esetben pedig, ha a lakossági befektetési 
csomagtermék előállítója számára 
gyakorlati szempontokból nem célszerű, 
hogy maga készítse el a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot, 
ezt a feladatot másra is átruházhatja. A 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumok széles körű terjesztésének 
és elérhetőségének biztosítása érdekében e 
rendelet lehetővé teszi a lakossági 
befektetési csomagtermék előállítójának, 
hogy a dokumentumokat egy általa 
választott weboldalon tegye közzé.

Or. en

Módosítás 104
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot egy félnek kell 
elkészítenie, ellenkező esetben 
jogbizonytalanság keletkezne. Valamennyi 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumon fel kell tüntetni egy 
személy vagy jogalany nevét, amely 
egyértelműen kijelenti, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
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tartalmáért felelős. Elviekben ennek a 
befektetési termék előállítójának kell 
lennie.

Or. en

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 105
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A lakossági befektetők igényeinek 
való megfelelés érdekében biztosítani kell, 
hogy a befektetési termékekre vonatkozó 
információk pontosak, helytállóak és 
egyértelműek legyenek, továbbá ne 
legyenek félrevezetőek a befektetők 
számára. Annak érdekében, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
érthető legyen a lakossági befektetők 
számára, ez a rendelet közös standardokat 
állapít meg a dokumentum elkészítésére 
vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy a 
szakértők által alkalmazott pénzügyi 
terminológia megértése a lakossági 
befektetők jelentős része számára 
nehézséget okoz, különös figyelmet kell 
szentelni a dokumentum szövegének 
szókészletére és stílusára. Szabályokat kell 
megállapítani a dokumentum 
elkészítéséhez használt nyelvre 
vonatkozóan is. Továbbá a kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumnak önmagában, egyéb 

(10) A lakossági befektetők igényeinek 
való megfelelés érdekében biztosítani kell, 
hogy a lakossági befektetési 
csomagtermékekre vonatkozó információk 
pontosak, helytállóak és egyértelműek 
legyenek, továbbá ne legyenek 
félrevezetőek a befektetők számára. Annak 
érdekében, hogy a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum érthető legyen a 
lakossági befektetők számára, ez a rendelet 
közös standardokat állapít meg a 
dokumentum elkészítésére vonatkozóan. 
Tekintettel arra, hogy a szakértők által 
alkalmazott pénzügyi terminológia 
megértése a lakossági befektetők jelentős 
része számára nehézséget okoz, különös 
figyelmet kell szentelni a dokumentum 
szövegének szókészletére és stílusára. 
Szabályokat kell megállapítani a 
dokumentum elkészítéséhez használt 
nyelvre vonatkozóan is.
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információkra való hivatkozások nélkül is 
érhetőnek kell lennie a lakossági 
befektetők számára.

Or. en

Indokolás

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot nem szabad a befektetőnek egyedüli 
dokumentumnak tekintenie, hanem azt a vonatkozó kibocsátási tájékoztatóval és a lakossági 
befektetési csomagterméket alátámasztó szerződéses megállapodással együtt kell értelmezni.

Módosítás 106
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A lakossági befektetők igényeinek 
való megfelelés érdekében biztosítani kell, 
hogy a befektetési termékekre vonatkozó 
információk pontosak, helytállóak és 
egyértelműek legyenek, továbbá ne 
legyenek félrevezetőek a befektetők 
számára. Annak érdekében, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
érthető legyen a lakossági befektetők 
számára, ez a rendelet közös standardokat 
állapít meg a dokumentum elkészítésére 
vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy a 
szakértők által alkalmazott pénzügyi 
terminológia megértése a lakossági 
befektetők jelentős része számára 
nehézséget okoz, különös figyelmet kell 
szentelni a dokumentum szövegének 
szókészletére és stílusára. Szabályokat kell 
megállapítani a dokumentum 
elkészítéséhez használt nyelvre 
vonatkozóan is. Továbbá a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumnak 
önmagában, egyéb információkra való 
hivatkozások nélkül is érhetőnek kell 
lennie a lakossági befektetők számára.

(10) A lakossági befektetők igényeinek 
való megfelelés érdekében biztosítani kell, 
hogy a befektetési termékekre vonatkozó 
információk pontosak, helytállóak és 
egyértelműek legyenek, továbbá ne 
legyenek félrevezetőek a befektetők 
számára. Annak érdekében, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
érthető legyen a lakossági befektetők 
számára, ez a rendelet közös standardokat 
állapít meg a dokumentum elkészítésére 
vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy a 
szakértők által alkalmazott pénzügyi 
terminológia megértése a lakossági 
befektetők jelentős része számára 
nehézséget okoz, különös figyelmet kell 
szentelni a dokumentum szövegének 
szókészletére és stílusára. Szabályokat kell 
megállapítani a dokumentum 
elkészítéséhez használt nyelvre 
vonatkozóan is. Továbbá a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumnak 
önmagában, a jelentése értelmezése 
érdekében egyéb információkra való 
hivatkozások nélkül is érhetőnek kell 
lennie a lakossági befektetők számára. A 
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kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumnak jeleznie kell, milyen 
további dokumentumok elérhetőek a 
befektetők számára a teljes körűen 
megalapozott döntés meghozatalához. 
Ezen túlmenően a forgalmazó további, 
személyre szabott információkat is 
megadhat a befektetőnek egy külön 
dokumentumon, és ezért a külön 
dokumentumért a forgalmazónak 
felelősséget kell vállalnia.

Or. en

Módosítás 107
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A lakossági befektetők igényeinek 
való megfelelés érdekében biztosítani kell, 
hogy a befektetési termékekre vonatkozó 
információk pontosak, helytállóak és 
egyértelműek legyenek, továbbá ne 
legyenek félrevezetőek a befektetők 
számára. Annak érdekében, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
érthető legyen a lakossági befektetők 
számára, ez a rendelet közös standardokat 
állapít meg a dokumentum elkészítésére 
vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy a 
szakértők által alkalmazott pénzügyi 
terminológia megértése a lakossági 
befektetők jelentős része számára 
nehézséget okoz, különös figyelmet kell 
szentelni a dokumentum szövegének 
szókészletére és stílusára. Szabályokat kell 
megállapítani a dokumentum 
elkészítéséhez használt nyelvre 
vonatkozóan is. Továbbá a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumnak 
önmagában, egyéb információkra való 
hivatkozások nélkül is érhetőnek kell 

(10) A lakossági befektetők igényeinek 
való megfelelés érdekében biztosítani kell, 
hogy a befektetési termékekre vonatkozó 
információk pontosak, helytállóak és 
egyértelműek legyenek, továbbá ne 
legyenek félrevezetőek a befektetők 
számára. Annak érdekében, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
érthető legyen a lakossági befektetők 
számára, ez a rendelet közös standardokat 
állapít meg a dokumentum elkészítésére 
vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy a 
szakértők által alkalmazott pénzügyi 
terminológia megértése a lakossági 
befektetők jelentős része számára 
nehézséget okoz, különös figyelmet kell 
szentelni a dokumentum szövegének 
szókészletére és stílusára. Szabályokat kell 
megállapítani a dokumentum 
elkészítéséhez használt nyelvre 
vonatkozóan is. Továbbá a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumnak 
önmagában, egyéb információkra való 
hivatkozások nélkül is érhetőnek kell 
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lennie a lakossági befektetők számára. lennie a lakossági befektetők számára. Ez 
azonban nem zárhatja ki a kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumban az olyan másik 
dokumentumokra való 
kereszthivatkozások használatát, 
amelyekben egyes lakossági befektetők 
érdeklődésére számot tartó, további 
információk találhatók.

Or. en

Módosítás 108
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A lakossági befektetők igényeinek 
való megfelelés érdekében biztosítani kell, 
hogy a befektetési termékekre vonatkozó 
információk pontosak, helytállóak és 
egyértelműek legyenek, továbbá ne 
legyenek félrevezetőek a befektetők 
számára. Annak érdekében, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
érthető legyen a lakossági befektetők 
számára, ez a rendelet közös standardokat 
állapít meg a dokumentum elkészítésére 
vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy a 
szakértők által alkalmazott pénzügyi 
terminológia megértése a lakossági 
befektetők jelentős része számára 
nehézséget okoz, különös figyelmet kell 
szentelni a dokumentum szövegének
szókészletére és stílusára. Szabályokat kell 
megállapítani a dokumentum 
elkészítéséhez használt nyelvre 
vonatkozóan is. Továbbá a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumnak 
önmagában, egyéb információkra való 
hivatkozások nélkül is érhetőnek kell 
lennie a lakossági befektetők számára.

(10) A lakossági befektetők igényeinek 
való megfelelés érdekében biztosítani kell, 
hogy a lakossági befektetési 
csomagtermékekre vonatkozó információk 
pontosak, helytállóak és egyértelműek 
legyenek, továbbá ne legyenek 
félrevezetőek a befektetők számára. Annak 
érdekében, hogy a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum érthető legyen a 
lakossági befektetők számára, ez a rendelet 
közös standardokat állapít meg a 
dokumentum elkészítésére vonatkozóan. 
Tekintettel arra, hogy a szakértők által 
alkalmazott pénzügyi terminológia 
megértése a lakossági befektetők jelentős 
része számára nehézséget okoz, különös 
figyelmet kell szentelni a szókészletre és 
stílusra. Szabályokat kell megállapítani a 
dokumentum elkészítéséhez használt 
nyelvre vonatkozóan is. Továbbá a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumnak 
önmagában, egyéb információkra való 
hivatkozások nélkül is érhetőnek kell 
lennie a lakossági befektetők számára. Ez a 
dokumentum azonban kizárja, hogy 
további dokumentumokat vegyenek 
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igénybe a lakossági befektetési 
csomagtermék jellemzőinek személyre 
szabására az ügyfél adott jellemzői vagy 
választása tekintetében.

Or. en

Módosítás 109
Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A lakossági befektetők igényeinek 
való megfelelés érdekében biztosítani kell, 
hogy a befektetési termékekre vonatkozó 
információk pontosak, helytállóak és 
egyértelműek legyenek, továbbá ne 
legyenek félrevezetőek a befektetők 
számára. Annak érdekében, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
érthető legyen a lakossági befektetők 
számára, ez a rendelet közös standardokat 
állapít meg a dokumentum elkészítésére 
vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy a 
szakértők által alkalmazott pénzügyi 
terminológia megértése a lakossági 
befektetők jelentős része számára 
nehézséget okoz, különös figyelmet kell 
szentelni a dokumentum szövegének 
szókészletére és stílusára. Szabályokat kell 
megállapítani a dokumentum 
elkészítéséhez használt nyelvre 
vonatkozóan is. Továbbá a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumnak 
önmagában, egyéb információkra való 
hivatkozások nélkül is érhetőnek kell 
lennie a lakossági befektetők számára.

(10) A lakossági befektetők igényeinek 
való megfelelés érdekében biztosítani kell, 
hogy a befektetési termékekre vonatkozó 
információk pontosak, helytállóak és 
egyértelműek legyenek, továbbá ne 
legyenek félrevezetőek a befektetők 
számára. Annak érdekében, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
érthető legyen a lakossági befektetők 
számára, ez a rendelet közös standardokat 
állapít meg a dokumentum elkészítésére 
vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy a 
szakértők által alkalmazott pénzügyi 
terminológia megértése a lakossági 
befektetők jelentős része számára 
nehézséget okoz, különös figyelmet kell 
szentelni a dokumentum szövegének 
szókészletére és stílusára. Szabályokat kell 
megállapítani a dokumentum 
elkészítéséhez használt nyelvre 
vonatkozóan is. Az esetlegesen felmerülő 
költségek számítását is érthető módon kell 
kifejteni. Továbbá a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumnak önmagában, 
egyéb információkra való hivatkozások 
nélkül is érhetőnek kell lennie a lakossági 
befektetők számára.

Or. en
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Módosítás 110
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A befektetési termékek előállítóinak 
az illetékes hatóság kérésére képesnek kell 
lenniük valamennyi releváns kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
átadására. A kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumhoz nem lehet 
szükség az illetékes hatóság előzetes 
jóváhagyására.

Or. en

Módosítás 111
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A lakossági befektetők részére olyan 
tájékoztatást kell nyújtani, amire szükségük 
van ahhoz, hogy megalapozott befektetési 
döntést tudjanak hozni, és össze tudják 
hasonlítani a különböző befektetési 
termékeket. Ha azonban ez az információ 
nem rövid és tömör, fennáll a kockázata, 
hogy nem fogják használni. A kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
ezért kizárólag kiemelt információkat 
tartalmazhat, konkrétan a termék jellegére 
és jellemzőire vonatkozóan, ideértve 
például azt, hogy a fennáll-e a tőkevesztés 
kockázata a termék esetében, továbbá a 
termék költségeire és kockázati profiljára 
vonatkozó információkat, valamint a 
termék hozamával kapcsolatos 
információkat, illetve bizonyos egyéb 
információkat a termékek egyes típusaira 

(11) A lakossági befektetők részére olyan 
tájékoztatást kell nyújtani, amire szükségük 
van ahhoz, hogy megalapozott befektetési 
döntést tudjanak hozni, és össze tudják 
hasonlítani a különböző befektetési 
termékeket. Ha azonban ez az információ 
nem rövid és tömör, fennáll a kockázata, 
hogy nem fogják használni. A kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
ezért kizárólag kiemelt információkat 
tartalmazhat, konkrétan a termék jellegére 
és jellemzőire vonatkozóan, továbbá arról, 
hogy ki a termék befektetői célközönsége, 
adott esetben egy megfelelő állítást arról, 
hogy minden esetben fennáll a tőkevesztés 
kockázata, továbbá a termék költségeire, 
kockázati profiljára és a termék adózási 
szabályaira vonatkozó információkat egy 
összefoglaló indikátor formájában, 
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vonatkozóan, ideértve például a 
nyugdíjcélú megtakarítási termékeket.

valamint a profilt kontextusba helyező 
szöveges leírást, és a termék hozamával 
kapcsolatos információkat, illetve bizonyos 
egyéb információkat a termékek egyes 
típusaira vonatkozóan, ideértve például a 
nyugdíjcélú megtakarítási termékeket.

Or. en

Módosítás 112
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A lakossági befektetők részére olyan 
tájékoztatást kell nyújtani, amire szükségük 
van ahhoz, hogy megalapozott befektetési 
döntést tudjanak hozni, és össze tudják 
hasonlítani a különböző befektetési 
termékeket. Ha azonban ez az információ 
nem rövid és tömör, fennáll a kockázata, 
hogy nem fogják használni. A kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
ezért kizárólag kiemelt információkat 
tartalmazhat, konkrétan a termék jellegére 
és jellemzőire vonatkozóan, ideértve 
például azt, hogy a fennáll-e a tőkevesztés 
kockázata a termék esetében, továbbá a 
termék költségeire és kockázati profiljára 
vonatkozó információkat, valamint a 
termék hozamával kapcsolatos 
információkat, illetve bizonyos egyéb 
információkat a termékek egyes típusaira 
vonatkozóan, ideértve például a 
nyugdíjcélú megtakarítási termékeket.

(11) A lakossági befektetők részére olyan 
tájékoztatást kell nyújtani, amire szükségük 
van ahhoz, hogy megalapozott befektetési 
döntést tudjanak hozni, és össze tudják 
hasonlítani a különböző lakossági 
befektetési csomagtermékeket. Ha azonban 
ez az információ nem rövid és tömör, 
fennáll a kockázata, hogy nem fogják 
használni. A kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum ezért kizárólag 
kiemelt információkat tartalmazhat, 
konkrétan a termék jellegére és jellemzőire 
vonatkozóan, ideértve például azt, hogy a 
fennáll-e a tőkevesztés kockázata a termék 
esetében, továbbá a termék költségeire és 
kockázati profiljára vonatkozó 
információkat, valamint a termék 
hozamával kapcsolatos információkat, 
illetve bizonyos egyéb információkat a 
termékek egyes típusaira vonatkozóan, 
ideértve például a nyugdíjcélú 
megtakarítási termékeket. A lakossági 
befektetési csomagterméket értékesítő 
vállalkozás azonban – az önálló kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumon 
túlmenően – továbbra is köteles lehet 
további személyre szabott információkat 
és termékszámításokat adni az ügyfél 
részére az ügylet végleges megkötése előtt, 
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a lakossági befektetési csomagtermék 
jellegétől függően.

Or. en

Indokolás

A rendelet a termékek igen széles körét fedi le, és egyesek további termékjellemzők közlését 
fogják szükségessé tenni (pl. felár, futamidő és szolgáltatások), amelyeket a magánszemély 
jellemzői (például az életkor vagy a befektetendő összeg) és/vagy az ügyfél személyes 
választásai (pl. alapválasztás) határoznak meg  Ezért, ha a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumnak lehetővé kell tennie az ügyfelek számára megalapozott befektetési döntések 
meghozatalát, annak más dokumentumokra kell hivatkoznia.

Módosítás 113
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A lakossági befektetők részére olyan 
tájékoztatást kell nyújtani, amire szükségük 
van ahhoz, hogy megalapozott befektetési 
döntést tudjanak hozni, és össze tudják 
hasonlítani a különböző befektetési 
termékeket. Ha azonban ez az információ 
nem rövid és tömör, fennáll a kockázata, 
hogy nem fogják használni. A kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
ezért kizárólag kiemelt információkat 
tartalmazhat, konkrétan a termék jellegére 
és jellemzőire vonatkozóan, ideértve 
például azt, hogy a fennáll-e a tőkevesztés 
kockázata a termék esetében, továbbá a 
termék költségeire és kockázati profiljára 
vonatkozó információkat, valamint a 
termék hozamával kapcsolatos 
információkat, illetve bizonyos egyéb 
információkat a termékek egyes típusaira 
vonatkozóan, ideértve például a 
nyugdíjcélú megtakarítási termékeket.

(11) A lakossági befektetők részére olyan 
tájékoztatást kell nyújtani, amire szükségük 
van ahhoz, hogy megalapozott befektetési 
döntést tudjanak hozni, és össze tudják 
hasonlítani a különböző befektetési 
termékeket. Ha azonban ez az információ 
nem rövid és tömör, fennáll a kockázata, 
hogy nem fogják használni. A kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
ezért kizárólag kiemelt információkat 
tartalmazhat, konkrétan a termék jellegére 
és jellemzőire vonatkozóan, ideértve 
például azt, hogy a fennáll-e a tőkevesztés 
kockázata a termék esetében, továbbá a 
termék költségeire és kockázati profiljára 
vonatkozó információkat, valamint a 
termék hozamával kapcsolatos 
információkat, illetve bizonyos egyéb 
információkat a termékek egyes típusaira 
vonatkozóan, ideértve például a 
nyugdíjcélú megtakarítási termékeket. A 
lakossági befektetési csomagterméket 
értékesítő vagy azzal kapcsolatban 
tanácsadást végző személy által átadandó 
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dokumentumban meg kell adni a 
tanácsadás és a forgalmazás költségeit, és 
az egyéni lakossági befektető adott adózási 
helyzetére vonatkozó további 
információkat.

Or. en

Indokolás

A MiFID II. és az IMD II. fogja meghatározni azokra az információkra vonatkozó 
követelményeket, amelyeket a tanácsadóknak/forgalmazóknak meg kell adniuk 
szolgáltatásaikról, és nincs külön ok arra, hogy a cégeket korlátozzák az információ 
megadásának módját illetően. Például azokban a tagállamokban, ahol a tanácsadók díjat 
számítanak fel jutalék helyett, az általuk adott információknak része lesz egy árszabás, és 
meglehetősen eltérően fog kinézni az egyéb esetekben adott információkhoz képest

Módosítás 114
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A lakossági befektetők részére olyan 
tájékoztatást kell nyújtani, amire szükségük 
van ahhoz, hogy megalapozott befektetési 
döntést tudjanak hozni, és össze tudják 
hasonlítani a különböző befektetési 
termékeket. Ha azonban ez az információ 
nem rövid és tömör, fennáll a kockázata, 
hogy nem fogják használni. A kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
ezért kizárólag kiemelt információkat 
tartalmazhat, konkrétan a termék jellegére 
és jellemzőire vonatkozóan, ideértve 
például azt, hogy a fennáll-e a tőkevesztés 
kockázata a termék esetében, továbbá a 
termék költségeire és kockázati profiljára
vonatkozó információkat, valamint a 
termék hozamával kapcsolatos 
információkat, illetve bizonyos egyéb 
információkat a termékek egyes típusaira 
vonatkozóan, ideértve például a 
nyugdíjcélú megtakarítási termékeket.

(11) A lakossági befektetők részére olyan 
tájékoztatást kell nyújtani, amire szükségük 
van ahhoz, hogy megalapozott befektetési 
döntést tudjanak hozni, és össze tudják 
hasonlítani a különböző befektetési 
termékeket. Ha azonban ez az információ 
nem rövid és tömör, fennáll a kockázata, 
hogy nem fogják használni. A kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
ezért kizárólag kiemelt információkat 
tartalmazhat, konkrétan a termék jellegére 
és jellemzőire vonatkozóan, ideértve 
például azt, hogy a fennáll-e a tőkevesztés 
kockázata a termék esetében, továbbá a 
termék költségeire, a termék kockázatára 
és adózási szabályaira, valamint a 
mögöttes befektetésre vonatkozó 
információkat, valamint a termék 
hozamával kapcsolatos információkat, 
illetve bizonyos egyéb információkat a 
termékek egyes típusaira vonatkozóan, 
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ideértve például a nyugdíjcélú 
megtakarítási termékeket. Az Európai 
Bizottságnak meg kell fontolnia azt a 
lehetőséget, hogy a hitelminősítő 
intézetekről szóló 1060/2009/EK 
rendeletet módosító európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról 
szóló, 2013. január 16-i állásfoglalásban 
említett, hivatalos uniós hitelminősítő 
ügynökség adja meg a kiemelt 
információkat az európai tagállamok által 
kibocsátott államkötvények kockázati 
profiljáról.

Or. en

Módosítás 115
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A befektetőknek egyértelmű képet 
kell kapniuk arról, hogy befektetésük 
során milyen költségek és díjak merülnek 
fel, nem csak az ügyletkötés időpontjában, 
hanem a befektetés időtartama alatt is. A 
díjakat teljes mértékben közölni kell, 
összesített módon. A tanácsadási díjakat 
egyszerűbb módon kell kiszámítani annak 
érdekében, hogy a befektető könnyebben 
megértse, mibe fog neki kerülni a 
tanácsadás, lehetőleg óradíjban kifejezve. 

Or. en

Módosítás 116
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) Az EÉPH-nak ki kell alakítania egy 
online – az Egyesült Államokban a 
FINRA által létrehozotthoz hasonló –
alapelemzőt, amely lehetővé tenné a 
befektetők számára befektetésük – díjak és 
költségek figyelembevétele utáni – végső 
értékének kiszámítását.

Or. en

Módosítás 117
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Tekintettel arra, hogy a fogyasztói 
magatartás és képességek miatt a 
tájékoztatás formátumát, prezentációját és 
tartalmát a közölt információ megértésének 
és felhasználásának maximalizálása 
érdekében kellő körültekintéssel kell 
megválasztani, a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot 
olyan formátumban kell elkészíteni, amely 
lehetővé teszi a lakossági befektetők 
számára, hogy összehasonlítsák a 
különböző befektetési termékeket. A 
témáknak, illetve a témákon belüli 
fejezeteknek minden egyes 
dokumentumban azonos sorrendben kell 
követniük egymást. Ezenfelül az egyes 
termékekre vonatkozó kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumban 
szerepeltetendő információk részleteinek, 
illetve az információk prezentációjának 
további harmonizációját olyan 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokon 
keresztül kell megvalósítani, amelyek 
figyelembe veszik a fogyasztói 
magatartással kapcsolatban rendelkezésre 

(12) Tekintettel arra, hogy a fogyasztói 
magatartás és képességek miatt a 
tájékoztatás formátumát, prezentációját és 
tartalmát a közölt információ megértésének 
és felhasználásának maximalizálása 
érdekében kellő körültekintéssel kell 
megválasztani, a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot 
olyan szabványosított formátumban kell 
elkészíteni, amely lehetővé teszi a 
lakossági befektetők számára, hogy 
összehasonlítsák a különböző lakossági 
befektetési csomagtermékeket. A 
témáknak, illetve a témákon belüli 
fejezeteknek minden egyes 
dokumentumban azonos sorrendben kell 
követniük egymást. Ezenfelül az egyes 
termékekre vonatkozó kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumban 
szerepeltetendő információk részleteinek, 
illetve az információk prezentációjának 
további harmonizációját olyan 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokon 
keresztül kell megvalósítani, amelyek 
figyelembe veszik a fogyasztói 
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álló kutatási eredményeket és a 
folyamatban lévő kutatásokat, ideértve az 
információk fogyasztók felé való 
közvetítésére alkalmazott módszerek 
hatékonyságának kutatására irányuló 
tesztek eredményeit is. Egyes befektetési 
termékek továbbá választási lehetőséget is 
adnak a lakossági befektetőnek a 
különböző mögöttes befektetések között. A 
formátum meghatározásánál ezeket a 
termékeket is figyelembe kell venni.

magatartással kapcsolatban rendelkezésre 
álló kutatási eredményeket és a 
folyamatban lévő kutatásokat, ideértve az 
információk fogyasztók felé való 
közvetítésére alkalmazott módszerek 
hatékonyságának kutatására irányuló 
tesztek eredményeit is. Egyes lakossági 
befektetési csomagtermékek továbbá 
választási lehetőséget is adnak a lakossági 
befektetőnek a különböző mögöttes 
befektetések között. A formátum 
meghatározásánál ezeket a termékeket is 
figyelembe kell venni.

Or. en

Módosítás 118
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Tekintettel arra, hogy a fogyasztói 
magatartás és képességek miatt a 
tájékoztatás formátumát, prezentációját és 
tartalmát a közölt információ megértésének 
és felhasználásának maximalizálása 
érdekében kellő körültekintéssel kell 
megválasztani, a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot 
olyan formátumban kell elkészíteni, amely 
lehetővé teszi a lakossági befektetők 
számára, hogy összehasonlítsák a 
különböző befektetési termékeket. A 
témáknak, illetve a témákon belüli 
fejezeteknek minden egyes 
dokumentumban azonos sorrendben kell 
követniük egymást. Ezenfelül az egyes 
termékekre vonatkozó kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumban 
szerepeltetendő információk részleteinek, 
illetve az információk prezentációjának 
további harmonizációját olyan 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokon 

(12) Tekintettel arra, hogy a fogyasztói 
magatartás és képességek miatt a 
tájékoztatás formátumát, prezentációját és 
tartalmát, a pénzügyi ismeretterjesztés, a
közölt információ megértésének és 
felhasználásának maximalizálása és a 
dokumentum elfogadottsága, ezáltal a 
pénzügyi ismeretek bővítésének 
elősegítése érdekében kellő 
körültekintéssel kell kialakítani és 
megfogalmazni, a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot 
olyan formátumban kell elkészíteni, amely 
lehetővé teszi a lakossági befektetők 
számára, hogy összehasonlítsák a 
különböző befektetési termékeket. A 
témáknak, illetve a témákon belüli 
fejezeteknek minden egyes 
dokumentumban azonos sorrendben kell 
követniük egymást. Ezenfelül az egyes 
termékekre vonatkozó kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumban 
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keresztül kell megvalósítani, amelyek 
figyelembe veszik a fogyasztói 
magatartással kapcsolatban rendelkezésre 
álló kutatási eredményeket és a 
folyamatban lévő kutatásokat, ideértve az 
információk fogyasztók felé való 
közvetítésére alkalmazott módszerek 
hatékonyságának kutatására irányuló 
tesztek eredményeit is. Egyes befektetési 
termékek továbbá választási lehetőséget is 
adnak a lakossági befektetőnek a 
különböző mögöttes befektetések között. A 
formátum meghatározásánál ezeket a 
termékeket is figyelembe kell venni.

szerepeltetendő információk részleteinek, 
illetve az információk prezentációjának 
további harmonizációját olyan 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokon 
keresztül kell megvalósítani, amelyek 
figyelembe veszik a fogyasztói 
magatartással kapcsolatban rendelkezésre 
álló kutatási eredményeket és a 
folyamatban lévő kutatásokat, ideértve az 
információk fogyasztók felé való 
közvetítésére alkalmazott módszerek 
hatékonyságának kutatására irányuló 
tesztek eredményeit is. Egyes befektetési 
termékek továbbá választási lehetőséget is 
adnak a lakossági befektetőnek a 
különböző mögöttes befektetések között, és 
olyan költségeik vagy díjaik lehetnek, 
amelyek az ügyfél személyes jellemzőitől –
így életkorától vagy a befektetés választott 
összegétől – függenek. A formátum 
meghatározásánál ezeket a termékeket is 
figyelembe kell venni.

Or. en

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy a dokumentum az elérhető lakossági befektetési csomagtermékek 
széles skáláját kiszolgálja. Egyes lakossági befektetési csomagtermékek rendelkezhetnek 
különösen olyan további jellemzőkkel, mint az életbiztosítás. Az életbiztosítás költsége az 
egyedi befektető életkorán fog múlni, ezt a fogyasztóval közölni kell, mielőtt megalapozott 
döntést hozhatna a termék megvásárlásáról.

Módosítás 119
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Tekintettel arra, hogy a fogyasztói 
magatartás és képességek miatt a 
tájékoztatás formátumát, prezentációját és 
tartalmát a közölt információ megértésének 
és felhasználásának maximalizálása 

(12) Tekintettel arra, hogy a fogyasztói 
magatartás és képességek miatt a 
tájékoztatás formátumát, prezentációját és 
tartalmát, a pénzügyi ismeretterjesztés, a
közölt információ megértésének és 
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érdekében kellő körültekintéssel kell 
megválasztani, a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot 
olyan formátumban kell elkészíteni, amely 
lehetővé teszi a lakossági befektetők 
számára, hogy összehasonlítsák a 
különböző befektetési termékeket. A 
témáknak, illetve a témákon belüli 
fejezeteknek minden egyes 
dokumentumban azonos sorrendben kell 
követniük egymást. Ezenfelül az egyes 
termékekre vonatkozó kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumban 
szerepeltetendő információk részleteinek, 
illetve az információk prezentációjának 
további harmonizációját olyan 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokon 
keresztül kell megvalósítani, amelyek 
figyelembe veszik a fogyasztói 
magatartással kapcsolatban rendelkezésre 
álló kutatási eredményeket és a 
folyamatban lévő kutatásokat, ideértve az 
információk fogyasztók felé való 
közvetítésére alkalmazott módszerek 
hatékonyságának kutatására irányuló 
tesztek eredményeit is. Egyes befektetési 
termékek továbbá választási lehetőséget is 
adnak a lakossági befektetőnek a 
különböző mögöttes befektetések között. A 
formátum meghatározásánál ezeket a 
termékeket is figyelembe kell venni.

felhasználásának maximalizálása 
érdekében kellő körültekintéssel kell 
megválasztani, a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot 
olyan szabványosított formátumban kell 
elkészíteni, amely lehetővé teszi a 
lakossági befektetők számára, hogy 
összehasonlítsák a különböző lakossági 
befektetési csomagtermékeket. A 
témáknak, illetve a témákon belüli 
fejezeteknek minden egyes 
dokumentumban azonos sorrendben kell 
követniük egymást. Ezenfelül az egyes 
lakossági befektetési csomagtermékekre
vonatkozó kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumban 
szerepeltetendő információk részleteinek, 
illetve az információk prezentációjának 
további harmonizációját olyan 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokon 
keresztül kell megvalósítani, amelyek 
figyelembe veszik a fogyasztói 
magatartással kapcsolatban rendelkezésre 
álló kutatási eredményeket és a 
folyamatban lévő kutatásokat, ideértve az 
információk fogyasztókhoz való 
közvetítésére alkalmazott módszerek 
hatékonyságának kutatására irányuló 
tesztek eredményeit is. Egyes lakossági
befektetési csomagtermékek továbbá 
választási lehetőséget is adnak a lakossági 
befektetőnek a különböző mögöttes 
befektetések között, és olyan változó 
költségeik vagy díjaik lehetnek, amelyek 
az ügyfél személyes jellemzőitől – így 
életkorától vagy a befektetés összegétől –
függenek. A formátum meghatározásánál 
ezeket a termékeket is figyelembe kell 
venni.

Or. en

Módosítás 120
Sharon Bowles
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Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Azon összetett termékeken, 
amelyeket az illetékes hatóság lakossági 
befektetők számára alkalmatlannak tart, a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum tetején figyelmeztető 
címkének kell szerepelnie. Az átláthatóság 
e további eszköze segíteni fog abban, hogy 
az ügyfelek megalapozott döntést 
hozhassanak a vállalt kockázat szintjéről 
és az ügyfeleket megtévesztő értékesítés 
megelőzésében.

Or. en

Módosítás 121
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A lakossági befektetők egyre 
jellemzőbben nemcsak pénzügyi 
megtérülési lehetőségeket mérlegelnek 
befektetési döntéseik során. Gyakran egyéb 
megfontolásokat, például szociális vagy 
környezetvédelmi célokat is követnek. A 
befektetések nem pénzügyi 
vonatkozásaival kapcsolatos információk 
ugyancsak fontosak lehetnek azok számára, 
akik fenntartható, hosszú távú befektetési 
lehetőséget keresnek. A befektetési termék 
előállítója által elérni szándékozott 
szociális, környezetvédelmi vagy felelős 
vállalatirányítási eredményekre vonatkozó 
információk összehasonlítása azonban 
nehézségekbe ütközhet, vagy ezek az 
információk akár teljesen hiányozhatnak is. 
Következésképp célszerűnek tűnik még 
jobban harmonizálni az arra vonatkozó 

(13) A lakossági befektetők egyre 
jellemzőbben nemcsak pénzügyi 
megtérülési lehetőségeket mérlegelnek 
befektetési döntéseik során. Gyakran egyéb 
megfontolásokat, például szociális vagy 
környezetvédelmi célokat is követnek. A 
befektetések nem pénzügyi 
vonatkozásaival kapcsolatos információk 
ugyancsak fontosak lehetnek azok számára, 
akik fenntartható, hosszú távú befektetési 
lehetőséget keresnek. A befektetési termék 
előállítója által elérni szándékozott 
szociális, környezetvédelmi vagy felelős 
vállalatirányítási eredményekre vonatkozó 
információk összehasonlítása azonban 
nehézségekbe ütközhet, vagy ezek az 
információk akár teljesen hiányozhatnak is. 
Következésképp célszerűnek tűnik még 
jobban harmonizálni az arra vonatkozó 
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információk részleteit, hogy a 
környezetvédelmi, szociális vagy felelős 
vállalatirányítási szempontokat figyelembe 
vették-e, és ha igen, milyen módon.

információk részleteit, hogy a 
környezetvédelmi, szociális vagy felelős 
vállalatirányítási szempontokat figyelembe 
vették-e, és ha igen, milyen módon. Ezen 
túlmenően a termék előállítójának a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban meg kell adnia, hogy a 
termék a reálgazdaságba vagy egy 
szintetikus indexbe történő közvetlen 
befektetés-e.

Or. en

Módosítás 122
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban található információk 
megbízhatók legyenek, e rendelet a 
befektetési termékek előállítói számára 
előírja, hogy a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot 
tartsák naprakészen. Ennek érdekében az 
információk frissítésének feltételeire és 
gyakoriságára, valamint a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum
felülvizsgálatára vonatkozó szabályok 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
kerülnek elfogadásra a Bizottság által.

(15) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban található információk 
megbízhatók legyenek, e rendelet a 
befektetési termékek előállítói számára 
előírja, hogy a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot 
tartsák naprakészen. Ugyanígy, a lakossági 
befektetési csomagtermékeket nyújtó vagy 
értékesítő jogalanynak naprakészen kell 
tartania a lakossági befektetőnek adott 
információkat. Ennek érdekében az 
információk frissítésének feltételeire és 
gyakoriságára, valamint a kiemelt 
információkat és a kiemelt 
szolgáltatásokat tartalmazó dokumentum
felülvizsgálatára vonatkozó szabályok 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
kerülnek elfogadásra a Bizottság által.

Or. en
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Módosítás 123
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban található információk 
megbízhatók legyenek, e rendelet a 
befektetési termékek előállítói számára 
előírja, hogy a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot 
tartsák naprakészen. Ennek érdekében az 
információk frissítésének feltételeire és 
gyakoriságára, valamint a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
felülvizsgálatára vonatkozó szabályok 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
kerülnek elfogadásra a Bizottság által.

(15) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban található információk 
megbízhatók legyenek, e rendelet a 
lakossági befektetési csomagtermékek
előállítói számára előírja, hogy a kiemelt 
befektetői információkat tartalmazó 
dokumentumot tartsák naprakészen. Ennek 
érdekében az információk frissítésének 
feltételeire és gyakoriságára, valamint a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum felülvizsgálatára vonatkozó 
szabályok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusban kerülnek elfogadásra a Bizottság 
által.

Or. en

Módosítás 124
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban található információk 
megbízhatók legyenek, e rendelet a 
befektetési termékek előállítói számára 
előírja, hogy a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot 
tartsák naprakészen. Ennek érdekében az 
információk frissítésének feltételeire és 
gyakoriságára, valamint a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
felülvizsgálatára vonatkozó szabályok 

(15) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban található információk 
megbízhatók legyenek, e rendelet a 
befektetési termékek előállítói számára 
előírja, hogy a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot 
tartsák naprakészen. Ennek érdekében az 
információk frissítésének feltételeire és 
gyakoriságára, valamint a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
felülvizsgálatára vonatkozó szabályok 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
kerülnek elfogadásra a Bizottság által.

felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
kerülnek elfogadásra a Bizottság által. A 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot és annak frissített 
változatait jóváhagyás céljából közölni 
kell az illetékes hatósággal, annak 
biztosítására, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum e 
rendeletnek megfeleljen.

Or. en

Módosítás 125
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum a lakossági befektetők 
befektetési döntéseinek alapjául szolgál. 
Emiatt a befektetési termékek előállítóinak 
a lakossági befektetők felé fennálló komoly 
felelőssége, hogy megfeleljenek e rendelet 
szabályainak. Éppen ezért fontos 
biztosítani azt, hogy a befektetési 
döntéseiket a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumra 
alapozó lakossági befektetetők 
rendelkezzenek hatékony jogorvoslati 
lehetőségekkel. Biztosítani kell továbbá, 
hogy a lakossági befektetők uniószerte
azonos kártérítési jogokkal rendelkeznek 
azon károk vonatkozásában, amelyeket a 
befektetési termék előállítójának az e 
rendeletben meghatározott 
követelményeknek való megfelelés 
tekintetében felróható mulasztások miatt 
szenvednek el. Ennek érdekében 
harmonizálni kell a befektetési termékek 
előállítóinak felelősségére vonatkozó 
szabályokat. E rendelet alapján a 
lakossági befektetők számára biztosítani 
kell a lehetőséget arra, hogy a termék 

(16) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum a lakossági befektetők 
befektetési döntéseinek alapjául szolgál. 
Emiatt a befektetési termékek előállítóinak 
a lakossági befektetők felé fennálló komoly 
felelőssége, hogy megfeleljenek e rendelet 
szabályainak. Éppen ezért fontos 
biztosítani azt, hogy a befektetési 
döntéseiket a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumra 
alapozó lakossági befektetetők 
rendelkezzenek hatékony jogorvoslati 
lehetőségekkel. Biztosítani kell továbbá,
hogy a lakossági befektetők Unió-szerte
azonos kártérítési jogokkal rendelkeznek 
azon károk vonatkozásában, amelyeket a 
befektetési termék előállítójának az e 
rendeletben meghatározott 
követelményeknek való megfelelés 
tekintetében felróható mulasztások miatt 
szenvednek el. Ennek érdekében 
harmonizálni kell a befektetési termékek 
előállítóinak felelősségére vonatkozó 
szabályokat.
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előállítóját felelősségre vonhassák a 
rendelet megsértéséért, ha valamilyen 
veszteség a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum használatából 
fakadóan merül fel.

Or. en

Módosítás 126
Elena Băsescu

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum a lakossági befektetők 
befektetési döntéseinek alapjául szolgál. 
Emiatt a befektetési termékek előállítóinak 
a lakossági befektetők felé fennálló komoly 
felelőssége, hogy megfeleljenek e rendelet 
szabályainak. Éppen ezért fontos 
biztosítani azt, hogy a befektetési 
döntéseiket a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumra 
alapozó lakossági befektetetők 
rendelkezzenek hatékony jogorvoslati 
lehetőségekkel. Biztosítani kell továbbá, 
hogy a lakossági befektetők uniószerte
azonos kártérítési jogokkal rendelkeznek 
azon károk vonatkozásában, amelyeket a 
befektetési termék előállítójának az e 
rendeletben meghatározott 
követelményeknek való megfelelés 
tekintetében felróható mulasztások miatt 
szenvednek el. Ennek érdekében 
harmonizálni kell a befektetési termékek 
előállítóinak felelősségére vonatkozó 
szabályokat. E rendelet alapján a lakossági 
befektetők számára biztosítani kell a 
lehetőséget arra, hogy a termék előállítóját 
felelősségre vonhassák a rendelet 
megsértéséért, ha valamilyen veszteség a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum használatából fakadóan merül 

(16) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum a lakossági befektetők 
befektetési döntéseinek alapjául szolgál. 
Emiatt a befektetési termékek előállítóinak 
a lakossági befektetők felé fennálló komoly 
felelőssége, hogy megfeleljenek e rendelet 
szabályainak. Éppen ezért fontos 
biztosítani azt, hogy a befektetési 
döntéseiket a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumra 
alapozó lakossági befektetetők 
rendelkezzenek hatékony jogorvoslati 
lehetőségekkel. Biztosítani kell továbbá, 
hogy a lakossági befektetők Unió-szerte
azonos kártérítési jogokkal rendelkeznek 
azon károk vonatkozásában, amelyeket a 
befektetési termék előállítójának az e 
rendeletben meghatározott 
követelményeknek való megfelelés 
tekintetében felróható mulasztások miatt 
szenvednek el. Ennek érdekében 
harmonizálni kell a befektetési termékek 
előállítóinak felelősségére vonatkozó 
szabályokat. Egyben a következetesség 
biztosítása érdekében be kell vezetni a 
szankciók harmonizált megközelítését. E 
rendelet alapján a lakossági befektetők 
számára biztosítani kell a lehetőséget arra, 
hogy a termék előállítóját felelősségre 
vonhassák a rendelet megsértéséért, ha 
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fel. valamilyen veszteség a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
használatából fakadóan merül fel.

Or. en

Módosítás 127
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum a lakossági befektetők 
befektetési döntéseinek alapjául szolgál. 
Emiatt a befektetési termékek előállítóinak 
a lakossági befektetők felé fennálló komoly 
felelőssége, hogy megfeleljenek e rendelet 
szabályainak. Éppen ezért fontos 
biztosítani azt, hogy a befektetési 
döntéseiket a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumra 
alapozó lakossági befektetetők 
rendelkezzenek hatékony jogorvoslati 
lehetőségekkel. Biztosítani kell továbbá, 
hogy a lakossági befektetők uniószerte
azonos kártérítési jogokkal rendelkeznek 
azon károk vonatkozásában, amelyeket a 
befektetési termék előállítójának az e 
rendeletben meghatározott 
követelményeknek való megfelelés 
tekintetében felróható mulasztások miatt 
szenvednek el. Ennek érdekében 
harmonizálni kell a befektetési termékek 
előállítóinak felelősségére vonatkozó 
szabályokat. E rendelet alapján a lakossági 
befektetők számára biztosítani kell a 
lehetőséget arra, hogy a termék előállítóját 
felelősségre vonhassák a rendelet 
megsértéséért, ha valamilyen veszteség a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum használatából fakadóan merül 
fel.

(16) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum a lakossági befektetők 
befektetési döntéseinek alapjául szolgál. 
Emiatt a befektetési termékek előállítóinak 
a lakossági befektetők felé fennálló komoly 
felelőssége, hogy megfeleljenek e rendelet 
szabályainak. Éppen ezért fontos 
biztosítani azt, hogy a befektetési 
döntéseiket a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumra 
alapozó lakossági befektetetők 
rendelkezzenek hatékony jogorvoslati 
lehetőségekkel. Biztosítani kell továbbá, 
hogy a lakossági befektetők Unió-szerte
azonos kártérítési jogokkal rendelkeznek 
azon károk vonatkozásában, amelyeket a 
befektetési termék előállítójának az e 
rendeletben meghatározott 
követelményeknek való megfelelés 
tekintetében felróható mulasztások miatt 
szenvednek el. Ennek érdekében 
harmonizálni kell a befektetési termékek 
előállítóinak felelősségére vonatkozó 
szabályokat. E rendelet alapján a lakossági 
befektetők számára biztosítani kell a 
lehetőséget arra, hogy a termék előállítóját 
felelősségre vonhassák a rendelet 
megsértéséért, ha valamilyen veszteség a 
félrevezető vagy pontatlan kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
használatából fakadóan merül fel.
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Or. en

Módosítás 128
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum a lakossági befektetők 
befektetési döntéseinek alapjául szolgál. 
Emiatt a befektetési termékek előállítóinak 
a lakossági befektetők felé fennálló komoly 
felelőssége, hogy megfeleljenek e rendelet 
szabályainak. Éppen ezért fontos 
biztosítani azt, hogy a befektetési
döntéseiket a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumra 
alapozó lakossági befektetetők 
rendelkezzenek hatékony jogorvoslati 
lehetőségekkel. Biztosítani kell továbbá, 
hogy a lakossági befektetők uniószerte
azonos kártérítési jogokkal rendelkeznek 
azon károk vonatkozásában, amelyeket a 
befektetési termék előállítójának az e 
rendeletben meghatározott 
követelményeknek való megfelelés 
tekintetében felróható mulasztások miatt 
szenvednek el. Ennek érdekében 
harmonizálni kell a befektetési termékek
előállítóinak felelősségére vonatkozó 
szabályokat. E rendelet alapján a lakossági 
befektetők számára biztosítani kell a 
lehetőséget arra, hogy a termék előállítóját 
felelősségre vonhassák a rendelet 
megsértéséért, ha valamilyen veszteség a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum használatából fakadóan merül 
fel.

(16) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum a lakossági befektetők 
befektetési döntéseinek alapjául szolgál. 
Emiatt a lakossági befektetési 
csomagtermékek előállítóinak a lakossági 
befektetők felé fennálló komoly 
felelőssége, hogy megfeleljenek e rendelet 
szabályainak. Éppen ezért fontos 
biztosítani azt, hogy a befektetési 
döntéseiket a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumra 
alapozó lakossági befektetetők 
rendelkezzenek hatékony jogorvoslati 
lehetőségekkel. Biztosítani kell továbbá, 
hogy a lakossági befektetők Unió-szerte
azonos kártérítési jogokkal rendelkeznek 
azon károk vonatkozásában, amelyeket a 
lakossági befektetési csomagtermék
előállítójának az e rendeletben 
meghatározott követelményeknek való 
megfelelés tekintetében felróható 
mulasztások miatt szenvednek el. Ennek 
érdekében harmonizálni kell a lakossági 
befektetési csomagtermékek előállítóinak 
felelősségére vonatkozó szabályokat. E 
rendelet alapján a lakossági befektetők 
számára biztosítani kell a lehetőséget arra, 
hogy a termék előállítóját felelősségre 
vonhassák a rendelet megsértéséért, ha 
valamilyen veszteség a félrevezető vagy 
pontatlan, illetve a kibocsátási 
tájékoztatónak – vagy ha ilyen tájékoztató 
nem készült, a termék feltételeinek – nem 
megfelelő kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum használatából 
fakadóan merül fel.
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Or. en

Indokolás

Ez a pontosítás annak egyértelműsítése érdekében került a szövegbe, hogy a termék előállítója 
a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumért csak annyiban felel, ha az félrevezető, 
pontatlan, vagy nem felel meg a kibocsátási tájékoztatónak vagy a termékre vonatkozó 
feltételeknek.

Módosítás 129
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Tekintettel arra, hogy a lakossági 
befektetők általában nem látják át 
részleteiben a befektetési termékek 
előállítóinak belső folyamatait, fordított 
bizonyítási teher kerül megállapításra. A 
termék előállítójának kell majd 
bizonyítania azt, hogy a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot 
e rendelettel összhangban készítette el. Azt 
viszont, hogy a lakossági befektető 
vesztesége a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumban szereplő 
információ felhasználásából kifolyólag 
keletkezett, a lakossági befektetőnek kell 
majd bizonyítania, hiszen ez a kérdés a 
lakossági befektető közvetlen érdekkörébe 
tartozik.

törölve

Or. en

Módosítás 130
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Tekintettel arra, hogy a lakossági 
befektetők általában nem látják át 
részleteiben a befektetési termékek 
előállítóinak belső folyamatait, fordított 
bizonyítási teher kerül megállapításra. A 
termék előállítójának kell majd 
bizonyítania azt, hogy a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot 
e rendelettel összhangban készítette el. Azt 
viszont, hogy a lakossági befektető 
vesztesége a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumban szereplő 
információ felhasználásából kifolyólag 
keletkezett, a lakossági befektetőnek kell 
majd bizonyítania, hiszen ez a kérdés a 
lakossági befektető közvetlen érdekkörébe 
tartozik.

törölve

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 131
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Tekintettel arra, hogy a lakossági 
befektetők általában nem látják át 
részleteiben a befektetési termékek 
előállítóinak belső folyamatait, fordított 
bizonyítási teher kerül megállapításra. A 
termék előállítójának kell majd 
bizonyítania azt, hogy a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot 

törölve



PE504.397v02-00 66/186 AM\927693HU.doc

HU

e rendelettel összhangban készítette el. Azt 
viszont, hogy a lakossági befektető 
vesztesége a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumban szereplő 
információ felhasználásából kifolyólag 
keletkezett, a lakossági befektetőnek kell 
majd bizonyítania, hiszen ez a kérdés a 
lakossági befektető közvetlen érdekkörébe 
tartozik.

Or. en

Módosítás 132
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Tekintettel arra, hogy a lakossági 
befektetők általában nem látják át 
részleteiben a befektetési termékek 
előállítóinak belső folyamatait, fordított 
bizonyítási teher kerül megállapításra. A 
termék előállítójának kell majd 
bizonyítania azt, hogy a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot 
e rendelettel összhangban készítette el. Azt 
viszont, hogy a lakossági befektető 
vesztesége a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumban szereplő 
információ felhasználásából kifolyólag 
keletkezett, a lakossági befektetőnek kell 
majd bizonyítania, hiszen ez a kérdés a 
lakossági befektető közvetlen érdekkörébe 
tartozik.

törölve

Or. en

Módosítás 133
Jean-Paul Gauzès
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Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tekintettel arra, hogy a lakossági 
befektetők általában nem látják át 
részleteiben a befektetési termékek 
előállítóinak belső folyamatait, fordított 
bizonyítási teher kerül megállapításra. A 
termék előállítójának kell majd 
bizonyítania azt, hogy a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot e 
rendelettel összhangban készítette el. Azt 
viszont, hogy a lakossági befektető 
vesztesége a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumban szereplő 
információ felhasználásából kifolyólag 
keletkezett, a lakossági befektetőnek kell 
majd bizonyítania, hiszen ez a kérdés a 
lakossági befektető közvetlen érdekkörébe 
tartozik.

Tekintettel arra, hogy a lakossági 
befektetők általában nem látják át 
részleteiben a befektetési termékek 
előállítóinak belső folyamatait, a 
bizonyítási teher nem hárulhat kizárólag a 
befektetőre. A lakossági befektetőnek meg 
kell jelölnie, hogy mi alapján véli úgy, 
hogy a kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentum nem felel meg az 
e rendeletben foglalt követelményeknek.
Ekkor a termék előállítójának feladata, 
hogy válaszoljon e kifogásra.

Or. fr

Indokolás

Anélkül is biztosítható a megfelelő felelősségi rendszer, hogy megsértenének egy alapvető 
eljárási elvet, a bizonyítási teher elvét. Lásd a hitelminősítő intézetekről elfogadott szöveget.

Módosítás 134
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Tekintettel arra, hogy a lakossági 
befektetők általában nem látják át 
részleteiben a befektetési termékek 
előállítóinak belső folyamatait, fordított 
bizonyítási teher kerül megállapításra. A 
termék előállítójának kell majd 
bizonyítania azt, hogy a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot e 

(17) Tekintettel arra, hogy a lakossági 
befektetők általában nem látják át 
részleteiben a befektetési termékek 
előállítóinak belső folyamatait, fordított 
bizonyítási teher kerül megállapításra. A 
termék előállítójának kell majd 
bizonyítania azt, hogy a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot e 
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rendelettel összhangban készítette el. Azt 
viszont, hogy a lakossági befektető 
vesztesége a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumban szereplő 
információ felhasználásából kifolyólag 
keletkezett, a lakossági befektetőnek kell 
majd bizonyítania, hiszen ez a kérdés a 
lakossági befektető közvetlen érdekkörébe 
tartozik.

rendelettel összhangban készítette el.

Or. de

Módosítás 135
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A befektetési termék előállítójának 
polgári jogi felelősségének azon kérdései 
tekintetében, amelyek nem tartoznak a 
rendelet hatálya alá, a nemzetközi 
magánjog vonatkozó szabályai alapján 
irányadónak tekinthető nemzeti jog 
alkalmazandó. A lakossági befektető által 
előterjesztett polgári jogi követelés 
elbírálásának tekintetében illetékes 
bíróságot a nemzetközi joghatóságra 
vonatkozó szabályok alapján kell kijelölni.

(1) A lakossági befektetési csomagtermék
előállítójának polgári jogi felelősségének 
tekintetében a nemzetközi magánjog 
vonatkozó szabályai alapján irányadónak 
tekinthető nemzeti jog alkalmazandó. A 
lakossági befektető által előterjesztett 
polgári jogi követelés elbírálásának 
tekintetében illetékes bíróságot a 
nemzetközi joghatóságra vonatkozó 
szabályok alapján kell kijelölni.

Or. en

Indokolás

Lásd a fenti indokolást.

Módosítás 136
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A befektetési termék előállítójának
polgári jogi felelősségének azon kérdései
tekintetében, amelyek nem tartoznak a
rendelet hatálya alá, a nemzetközi 
magánjog vonatkozó szabályai alapján 
irányadónak tekinthető nemzeti jog 
alkalmazandó. A lakossági befektető által 
előterjesztett polgári jogi követelés 
elbírálásának tekintetében illetékes 
bíróságot a nemzetközi joghatóságra 
vonatkozó szabályok alapján kell kijelölni.

(1) A befektetési termék előállítója polgári 
jogi felelősségének tekintetében a 
nemzetközi magánjog vonatkozó szabályai 
alapján irányadónak tekinthető nemzeti jog 
alkalmazandó. A lakossági befektető által 
előterjesztett polgári jogi követelés 
elbírálásának tekintetében illetékes 
bíróságot a nemzetközi joghatóságra 
vonatkozó szabályok alapján kell kijelölni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összehangolja a lakossági befektetési csomagtermékek felelősségi nyelvezetét 
az ÁÉKBV-k megfelelő szabályozásával

Módosítás 137
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Annak érdekében, hogy a lakossági 
befektető megalapozott befektetési döntést 
hozhasson, a befektetési terméket 
értékesítő személyek számára elő kell írni, 
hogy a kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentumot jóval az 
esetleges ügylet megkötését megelőzően 
rendelkezésre kell bocsátani. E 
követelménynek általában az ügylet 
lebonyolítási helyétől és módjától 
függetlenül eleget kell tenni. Az értékesítő 
személy fogalma magában foglalja mind a 
forgalmazókat, mind magukat a befektetési 
termékek előállítóit abban az esetben, ha 
úgy döntenek, hogy a terméket közvetlenül 
értékesítik a lakossági befektetőknek. A 

(19) Annak érdekében, hogy a lakossági 
befektető megalapozott befektetési döntést 
hozhasson, a befektetési terméket 
értékesítő személyek számára elő kell írni, 
hogy a kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentumot jóval az 
esetleges ügylet megkötését megelőzően 
rendelkezésre kell bocsátani. E 
követelménynek az ügylet lebonyolítási 
helyétől és módjától függetlenül eleget kell 
tenni. Az értékesítő személy fogalma 
magában foglalja mind a forgalmazókat, 
mind magukat a befektetési termékek 
előállítóit abban az esetben, ha úgy 
döntenek, hogy a terméket közvetlenül 
értékesítik a lakossági befektetőknek. A 
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szükséges rugalmasság és arányosság 
biztosítása érdekében biztosítani kell 
annak lehetőségét, hogy azon lakossági 
befektetőknek, akik valamilyen távközlési 
eszközön keresztül kívánnak ügyletet 
kötni, lehetőségük legyen hozzájutni a 
kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentumhoz az ügylet 
megkötését követően. A kiemelt befektetői 
információk még ilyenkor is hasznosak 
lehetnek a befektető számára, például 
arra, hogy a befektető össze tudja 
hasonlítani a megvásárolt terméket a 
kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentumban leírtakkal. A 
rendelet a 2002/65/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv sérelme nélkül 
alkalmazandó.

rendelet a 2002/65/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv sérelme nélkül 
alkalmazandó.

Or. de

Módosítás 138
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak érdekében, hogy a lakossági 
befektető megalapozott befektetési döntést 
hozhasson, a befektetési terméket 
értékesítő személyek számára elő kell írni, 
hogy a kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentumot jóval az 
esetleges ügylet megkötését megelőzően 
rendelkezésre kell bocsátani. E 
követelménynek általában az ügylet 
lebonyolítási helyétől és módjától 
függetlenül eleget kell tenni. Az értékesítő 
személy fogalma magában foglalja mind a 
forgalmazókat, mind magukat a befektetési 
termékek előállítóit abban az esetben, ha 
úgy döntenek, hogy a terméket közvetlenül 
értékesítik a lakossági befektetőknek. A 
szükséges rugalmasság és arányosság 

(1) Annak érdekében, hogy a lakossági 
befektető megalapozott befektetési döntést 
hozhasson, a befektetési terméket 
értékesítő személyek számára elő kell írni, 
hogy a kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentumot jóval az 
esetleges ügylet megkötését megelőzően 
rendelkezésre kell bocsátani. A 
befektetőnek személyes vagy elektronikus 
aláírással igazolnia kell, hogy megkapta 
és elolvasta a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot. E 
követelménynek általában az ügylet 
lebonyolítási helyétől és módjától 
függetlenül eleget kell tenni. Az értékesítő 
személy fogalma magában foglalja mind a 
forgalmazókat, mind magukat a befektetési 
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biztosítása érdekében biztosítani kell 
annak lehetőségét, hogy azon lakossági 
befektetőknek, akik valamilyen távközlési 
eszközön keresztül kívánnak ügyletet 
kötni, lehetőségük legyen hozzájutni a 
kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentumhoz az ügylet 
megkötését követően. A kiemelt befektetői 
információk még ilyenkor is hasznosak 
lehetnek a befektető számára, például 
arra, hogy a befektető össze tudja 
hasonlítani a megvásárolt terméket a 
kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentumban leírtakkal. A 
rendelet a 2002/65/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv sérelme nélkül 
alkalmazandó.

termékek előállítóit abban az esetben, ha 
úgy döntenek, hogy a terméket közvetlenül 
értékesítik a lakossági befektetőknek. Ez a 
rendelet a 2002/65/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv sérelme nélkül 
alkalmazandó. Amennyiben ez lehetséges, 
a befektetőnek türelmi időt kell 
biztosítani, amely alatt dönthetnek az 
ügylet törléséről.

Or. en

Módosítás 139
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Annak érdekében, hogy a lakossági 
befektető megalapozott befektetési döntést 
hozhasson, a befektetési terméket
értékesítő személyek számára elő kell írni, 
hogy a kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentumot jóval az 
esetleges ügylet megkötését megelőzően 
rendelkezésre kell bocsátani. E 
követelménynek általában az ügylet 
lebonyolítási helyétől és módjától 
függetlenül eleget kell tenni. Az értékesítő 
személy fogalma magában foglalja mind a 
forgalmazókat, mind magukat a befektetési 
termékek előállítóit abban az esetben, ha 
úgy döntenek, hogy a terméket közvetlenül 
értékesítik a lakossági befektetőknek. A 
szükséges rugalmasság és arányosság 
biztosítása érdekében biztosítani kell annak 

(19) Annak érdekében, hogy a lakossági 
befektető megalapozott befektetési döntést 
hozhasson, a lakossági befektetési 
csomagterméket értékesítő személyek 
számára elő kell írni, hogy a kiemelt 
befektetői információkat tartalmazó 
dokumentumot jóval az esetleges ügylet 
megkötését megelőzően rendelkezésre kell 
bocsátani. E követelménynek általában az 
ügylet lebonyolítási helyétől és módjától 
függetlenül eleget kell tenni. Az értékesítő 
személy fogalma magában foglalja mind a 
forgalmazókat, mind magukat a befektetési 
termékek előállítóit abban az esetben, ha 
úgy döntenek, hogy a lakossági befektetési 
csomagterméket közvetlenül értékesítik a 
lakossági befektetőknek. A szükséges 
rugalmasság és arányosság biztosítása 
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lehetőségét, hogy azon lakossági 
befektetőknek, akik valamilyen távközlési 
eszközön keresztül kívánnak ügyletet 
kötni, lehetőségük legyen hozzájutni a 
kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentumhoz az ügylet 
megkötését követően. A kiemelt befektetői 
információk még ilyenkor is hasznosak 
lehetnek a befektető számára, például arra, 
hogy a befektető össze tudja hasonlítani a 
megvásárolt terméket a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumban 
leírtakkal. A rendelet a 2002/65/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
sérelme nélkül alkalmazandó.

érdekében biztosítani kell annak 
lehetőségét, hogy azon lakossági 
befektetőknek, akik valamilyen távközlési 
eszközön keresztül kívánnak ügyletet 
kötni, lehetőségük legyen hozzájutni a 
kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentumhoz az ügylet 
megkötését követően. A kiemelt befektetői 
információk még ilyenkor is hasznosak 
lehetnek a befektető számára, például arra, 
hogy a befektető össze tudja hasonlítani a 
megvásárolt terméket a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumban 
leírtakkal. A rendelet a 2002/65/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
sérelme nélkül alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 140
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Annak érdekében, hogy a lakossági 
befektető megalapozott befektetési döntést 
hozhasson, a befektetési terméket 
értékesítő személyek számára elő kell írni, 
hogy a kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentumot jóval az 
esetleges ügylet megkötését megelőzően 
rendelkezésre kell bocsátani. E 
követelménynek általában az ügylet 
lebonyolítási helyétől és módjától 
függetlenül eleget kell tenni. Az értékesítő 
személy fogalma magában foglalja mind a 
forgalmazókat, mind magukat a befektetési 
termékek előállítóit abban az esetben, ha 
úgy döntenek, hogy a terméket közvetlenül 
értékesítik a lakossági befektetőknek. A 
szükséges rugalmasság és arányosság 
biztosítása érdekében biztosítani kell annak 
lehetőségét, hogy azon lakossági 

(19) Annak érdekében, hogy a lakossági 
befektető megalapozott befektetési döntést 
hozhasson, a befektetési terméket 
értékesítő vagy azzal kapcsolatban 
tanácsadást végző személyek számára elő 
kell írni, hogy a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumot 
jóval az esetleges ügylet megkötését 
megelőzően rendelkezésre kell bocsátani. E 
követelménynek általában az ügylet 
lebonyolítási helyétől és módjától 
függetlenül eleget kell tenni. A tanácsadást 
végző vagy az értékesítő személy fogalma 
magában foglalja mind a forgalmazókat, 
mind magukat a befektetési termékek 
előállítóit abban az esetben, ha úgy 
döntenek, hogy a terméket közvetlenül 
értékesítik vagy azzal kapcsolatban 
közvetlenül végeznek tanácsadást a 
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befektetőknek, akik valamilyen távközlési 
eszközön keresztül kívánnak ügyletet 
kötni, lehetőségük legyen hozzájutni a 
kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentumhoz az ügylet 
megkötését követően. A kiemelt befektetői 
információk még ilyenkor is hasznosak 
lehetnek a befektető számára, például arra, 
hogy a befektető össze tudja hasonlítani a 
megvásárolt terméket a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumban 
leírtakkal. A rendelet a 2002/65/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
sérelme nélkül alkalmazandó.

lakossági befektetőknek. A szükséges 
rugalmasság és arányosság biztosítása 
érdekében biztosítani kell annak 
lehetőségét, hogy azon lakossági 
befektetőknek, akik valamilyen távközlési 
eszközön keresztül kívánnak ügyletet 
kötni, lehetőségük legyen hozzájutni a 
kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentumhoz az ügylet 
megkötését követően. A kiemelt befektetői 
információk még ilyenkor is hasznosak 
lehetnek a befektető számára, például arra, 
hogy a befektető össze tudja hasonlítani a 
megvásárolt terméket a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumban 
leírtakkal. A rendelet a 2002/65/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
sérelme nélkül alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 141
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egységes szabályokat kell meghatározni 
annak érdekében, hogy a befektetési 
terméket értékesítő személynek legyen 
lehetősége megválasztani, hogy milyen 
közvetítő csatornát vesz igénybe a kiemelt 
információknak a lakossági befektetőkhöz 
való eljuttatására, ideértve az elektronikus 
kommunikációs eszközök használatát is 
azokban az esetekben, amikor az ügylet 
körülményeire való tekintettel ez 
helyénvaló. A lakossági befektető számára 
ugyanakkor biztosítani kell a lehetőséget, 
hogy a kiemelt információkat papíron 
kapja meg. A fogyasztók információhoz 
való hozzáférését biztosítandó, a kiemelt 
információkat minden esetben ingyenesen 
kell rendelkezésre bocsátani.

Egységes szabályokat kell meghatározni 
annak érdekében, hogy a lakossági 
befektetési csomagterméket értékesítő 
személynek legyen lehetősége 
megválasztani, hogy milyen közvetítő 
csatornát vesz igénybe a kiemelt 
információknak a lakossági befektetőkhöz 
való eljuttatására, ideértve az elektronikus 
kommunikációs eszközök használatát is 
azokban az esetekben, amikor az ügylet 
körülményeire való tekintettel ez 
helyénvaló. A lakossági befektető számára 
ugyanakkor biztosítani kell a lehetőséget, 
hogy a kiemelt információkat papíron 
kapja meg. A fogyasztók információhoz 
való hozzáférését biztosítandó, a kiemelt 
információkat minden esetben ingyenesen 
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kell rendelkezésre bocsátani.

Or. en

Módosítás 142
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egységes szabályokat kell meghatározni 
annak érdekében, hogy a befektetési 
terméket értékesítő személynek legyen 
lehetősége megválasztani, hogy milyen 
közvetítő csatornát vesz igénybe a kiemelt 
információknak a lakossági befektetőkhöz 
való eljuttatására, ideértve az elektronikus 
kommunikációs eszközök használatát is 
azokban az esetekben, amikor az ügylet 
körülményeire való tekintettel ez 
helyénvaló. A lakossági befektető számára 
ugyanakkor biztosítani kell a lehetőséget, 
hogy a kiemelt információkat papíron 
kapja meg. A fogyasztók információhoz 
való hozzáférését biztosítandó, a kiemelt 
információkat minden esetben ingyenesen 
kell rendelkezésre bocsátani.

Egységes szabályokat kell meghatározni 
annak érdekében, hogy a befektetési 
terméket értékesítő vagy azzal 
kapcsolatban tanácsadást végző 
személynek legyen lehetősége 
megválasztani, hogy milyen közvetítő 
csatornát vesz igénybe a kiemelt 
információknak a lakossági befektetőkhöz 
való eljuttatására, ideértve az elektronikus 
kommunikációs eszközök használatát is 
azokban az esetekben, amikor az ügylet 
körülményeire való tekintettel ez 
helyénvaló. A lakossági befektető számára 
ugyanakkor biztosítani kell a lehetőséget, 
hogy a kiemelt információkat papíron 
kapja meg. A fogyasztók információhoz 
való hozzáférését biztosítandó, a kiemelt 
információkat minden esetben ingyenesen 
kell rendelkezésre bocsátani.

Or. en

Módosítás 143
Elena Băsescu

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A lakossági befektetők befektetési 
termékekbe vetett bizalmának biztosítása 

(21) A lakossági befektetők befektetési 
termékekbe és a pénzpiacok egészébe 
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érdekében meg kell határozni azon belső 
eljárásokra vonatkozó követelményeket, 
amelyek garantálják, hogy a lakossági 
befektetők érdemi választ kapjanak 
panaszaikra a befektetési termék 
előállítójától.

vetett bizalmának biztosítása érdekében 
meg kell határozni azon belső eljárásokra 
vonatkozó követelményeket, amelyek 
garantálják, hogy a lakossági befektetők 
érdemi választ kapjanak panaszaikra a 
befektetési termék előállítójától.

Or. en

Módosítás 144
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A lakossági befektetők befektetési 
termékekbe vetett bizalmának biztosítása 
érdekében meg kell határozni azon belső
eljárásokra vonatkozó követelményeket, 
amelyek garantálják, hogy a lakossági 
befektetők érdemi választ kapjanak 
panaszaikra a befektetési termék 
előállítójától.

(21) A lakossági befektetők lakossági 
befektetési csomagtermékekbe vetett 
bizalmának biztosítása érdekében meg kell 
határozni azon belső eljárásokra vonatkozó 
követelményeket, amelyek garantálják, 
hogy a lakossági befektetők érdemi választ 
kapjanak panaszaikra a befektetési termék 
előállítójától.

Or. en

Módosítás 145
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Noha a befektetési termékekre 
vonatkozó tájékoztatás javítása 
létfontosságú a lakossági befektetők 
pénzügyi piacokba vetett bizalmának 
helyreállítása szempontjából, a 
termékkialakítás szabályai ugyanennyire 
fontosak a lakossági befektetők tényleges 
védelmének biztosításához. A pénzügyi 
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tanácsadóktól származó hibás tanácsok, a 
döntéshozatalbeli elfogultságok és az arra 
vonatkozó bizonyítékok, hogy a pénzügyi 
magatartás elsősorban pszichológiai 
jellemzőktől függ, olyan kérdések, 
amelyeket a befektetési termékek 
„csomagolása” összetettségének 
csökkentése révén kell kezelni.

Or. en

Módosítás 146
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) A befektetői érdekek védelme 
érdekében szükséges az azon eszközöket 
meghatározó szabályok megállapítása, 
amelyekbe a lakossági befektetőknek 
értékesített befektetési termékek 
befektethetnek. Ez biztosítani fogja, hogy 
szokatlan és/vagy szabályozatlan 
eszközosztályokat ne kínáljanak lakossági 
befektetőknek. Korlátozni kell egyben a 
termékek névértékükhöz viszonyított 
legnagyobb kockázati kitettségét is. A 
származtatott eszközök vonatkozásában 
követelményeket kell meghatározni az 
eszközök elfogadhatósága, a származtatott 
eszközök használatának a közönséges 
származtatott eszközökre, átlagáropciókra 
és első generációs korlátos opciókra 
korlátozása tekintetében. Az egyszerű 
származtatott eszközökre történő ilyen 
korlátozás nem szűkítené a befektetők 
választási lehetőségeit, hanem megelőzné, 
hogy nem intézményi befektetőknek 
kínáljanak alkalmatlan és túlzottan 
összetett kockázati kitettségeket és 
„csomagolási” jellemzőket.

Or. en
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Módosítás 147
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az alternatív vitarendezési eljárások 
lehetővé teszik a vitáknak a bírósági 
eljáráshoz képest gyorsabb és kevésbé 
költséges rendezését, egyúttal enyhítik a 
bírósági rendszer leterheltségét. Ennek 
érdekében a befektetési termékek előállítói
és a befektetési termékek értékesítői 
számára elő kell írni a lakossági 
befektetők által az e rendeletben fogalt 
jogokkal és kötelezettségekkel 
kapcsolatosan kezdeményezett 
eljárásokban való részvételi kötelezettséget.
Az alternatív vitarendezési eljárások nem 
sérthetik például az ilyen eljárásokban 
részt vevő felek azon jogát, amelynek 
értelmében a bírósághoz fordulhatnak 
jogorvoslatért.

(22) Az alternatív vitarendezési eljárások 
lehetővé teszik a vitáknak a bírósági 
eljáráshoz képest gyorsabb és kevésbé 
költséges rendezését, egyúttal enyhítik a 
bírósági rendszer leterheltségét. Ennek 
érdekében a befektetési termékek 
előállítóinak és a befektetési termékek 
értékesítőinek a lakossági befektetők által 
az e rendeletben fogalt jogokkal és 
kötelezettségekkel kapcsolatosan 
kezdeményezett eljárásokban részt kell 
venniük, az alternatív vitarendezésről 
szóló [...] irányelvben megállapított 
szabályoknak megfelelően.

Or. en

Módosítás 148
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az alternatív vitarendezési eljárások 
lehetővé teszik a vitáknak a bírósági 
eljáráshoz képest gyorsabb és kevésbé 
költséges rendezését, egyúttal enyhítik a 
bírósági rendszer leterheltségét. Ennek 
érdekében a befektetési termékek előállítói 
és a befektetési termékek értékesítői 
számára – a hatékony jogi védelem elvének 

(22) Az alternatív vitarendezési eljárások 
lehetővé teszik a vitáknak a bírósági 
eljáráshoz képest gyorsabb és kevésbé 
költséges rendezését, egyúttal enyhítik a 
bírósági rendszer leterheltségét. Ennek 
érdekében a lakossági befektetési 
csomagtermékek előállítói és a befektetési 
termékek értékesítői számára – a hatékony 
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megfelelő bizonyos biztosítékok kikötése 
mellett – elő kell írni a lakossági 
befektetők által az e rendeletben fogalt 
jogokkal és kötelezettségekkel 
kapcsolatosan kezdeményezett 
eljárásokban való részvételi 
kötelezettséget. Az alternatív vitarendezési 
eljárások nem sérthetik például az ilyen 
eljárásokban részt vevő felek azon jogát, 
amelynek értelmében a bírósághoz 
fordulhatnak jogorvoslatért.

jogi védelem elvének megfelelő bizonyos 
biztosítékok kikötése mellett – elő kell írni 
a lakossági befektetők által az e 
rendeletben fogalt jogokkal és 
kötelezettségekkel kapcsolatosan 
kezdeményezett eljárásokban való 
részvételi kötelezettséget. Az alternatív 
vitarendezési eljárások nem sérthetik 
például az ilyen eljárásokban részt vevő 
felek azon jogát, amelynek értelmében a 
bírósághoz fordulhatnak jogorvoslatért.

Or. en

Módosítás 149
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az alternatív vitarendezési eljárások 
lehetővé teszik a vitáknak a bírósági 
eljáráshoz képest gyorsabb és kevésbé 
költséges rendezését, egyúttal enyhítik a 
bírósági rendszer leterheltségét. Ennek 
érdekében a befektetési termékek előállítói 
és a befektetési termékek értékesítői 
számára – a hatékony jogi védelem 
elvének megfelelő bizonyos biztosítékok 
kikötése mellett – elő kell írni a lakossági 
befektetők által az e rendeletben fogalt 
jogokkal és kötelezettségekkel 
kapcsolatosan kezdeményezett 
eljárásokban való részvételi 
kötelezettséget. Az alternatív vitarendezési 
eljárások nem sérthetik például az ilyen 
eljárásokban részt vevő felek azon jogát, 
amelynek értelmében a bírósághoz 
fordulhatnak jogorvoslatért.

(22) Az alternatív vitarendezési eljárások 
lehetővé teszik a vitáknak a bírósági 
eljáráshoz képest gyorsabb és kevésbé 
költséges rendezését, egyúttal enyhítik a 
bírósági rendszer leterheltségét. Ennek 
érdekében a lakossági befektetési 
csomagtermékek előállítói és a lakossági 
befektetési csomagtermékek értékesítői 
számára elő kell írni a lakossági befektetők 
által az e rendeletben fogalt jogokkal és 
kötelezettségekkel kapcsolatosan 
kezdeményezett eljárásokban való 
részvételi kötelezettséget. Az alternatív 
vitarendezési eljárások nem sérthetik 
például az ilyen eljárásokban részt vevő 
felek azon jogát, amelynek értelmében a 
bírósághoz fordulhatnak jogorvoslatért. 
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 ezen 
irányelvre is kötelezőnek kell lennie.
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Or. en

Módosítás 150
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Tekintettel arra, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot a 
pénzügyi piacok banki, biztosítási, 
értékpapír- és alapkezelői ágazataiban 
tevékenykedő jogalanyok által előállított 
befektetési termékekre vonatkozóan kell 
elkészíteni, létfontosságú a befektetési 
termékek előállítóinak felügyeletét ellátó 
különböző hatóságok közötti 
zökkenőmentes együttműködés biztosítása 
annak érdekében, hogy egységes 
megközelítést kövessenek e rendelet 
alkalmazása tekintetében.

(23) Tekintettel arra, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot a 
pénzügyi piacok banki, biztosítási, 
értékpapír- és alapkezelői ágazataiban 
tevékenykedő jogalanyok által előállított 
lakossági befektetési csomagtermékekre
vonatkozóan kell elkészíteni, létfontosságú 
a lakossági befektetési csomagtermékek
előállítóinak felügyeletét ellátó különböző 
hatóságok közötti zökkenőmentes 
együttműködés biztosítása annak 
érdekében, hogy egységes megközelítést 
kövessenek e rendelet alkalmazása 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 151
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A pénzügyi szolgáltatások ágazatában 
a szankciórendszerek megerősítéséről szóló 
2010 decemberi bizottsági közleménnyel 
összhangban, illetve az e rendeletben 
meghatározott előírásoknak való 
megfelelés biztosítása érdekében fontos, 
hogy a tagállamok megtegyék a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy e 
rendelet megsértése megfelelő 

(24) A pénzügyi szolgáltatások ágazatában 
a szankciórendszerek megerősítéséről szóló 
2010. decemberi bizottsági közleménnyel 
összhangban, illetve az e rendeletben 
meghatározott előírásoknak való 
megfelelés biztosítása érdekében fontos, 
hogy a tagállamok megtegyék a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy e 
rendelet megsértése megfelelő 
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közigazgatási szankciókat és 
intézkedéseket vonjon maga után. A 
szankciók visszatartó erejének biztosítása 
és a befektetővédelemnek az e rendelet 
szabályait megsértő befektetési termékekre 
való figyelmeztetésen keresztül történő 
megerősítése érdekében a szankciókat és 
intézkedéseket – bizonyos jól 
meghatározott körülmények esetének 
kivételével – mindig közzé kell tenni.

közigazgatási szankciókat és 
intézkedéseket vonjon maga után.

Or. en

Módosítás 152
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A pénzügyi szolgáltatások ágazatában 
a szankciórendszerek megerősítéséről szóló 
2010 decemberi bizottsági közleménnyel 
összhangban, illetve az e rendeletben 
meghatározott előírásoknak való 
megfelelés biztosítása érdekében fontos, 
hogy a tagállamok megtegyék a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy e 
rendelet megsértése megfelelő 
közigazgatási szankciókat és
intézkedéseket vonjon maga után. A 
szankciók visszatartó erejének biztosítása 
és a befektetővédelemnek az e rendelet 
szabályait megsértő befektetési termékekre 
való figyelmeztetésen keresztül történő 
megerősítése érdekében a szankciókat és 
intézkedéseket – bizonyos jól 
meghatározott körülmények esetének 
kivételével – mindig közzé kell tenni.

(24) A pénzügyi szolgáltatások ágazatában 
a szankciórendszerek megerősítéséről szóló 
2010. decemberi bizottsági közleménnyel 
összhangban, illetve az e rendeletben 
meghatározott előírásoknak való 
megfelelés biztosítása érdekében fontos, 
hogy a tagállamok megtegyék a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy e 
rendelet megsértése megfelelő 
közigazgatási szankciókat és 
intézkedéseket vonjon maga után. A 
szankciók visszatartó erejének biztosítása 
és a befektetővédelemnek az e rendelet 
szabályait megsértő befektetési termékekre 
való figyelmeztetésen keresztül történő 
megerősítése érdekében a szankciókat és 
intézkedéseket közzé kell tenni.

Or. en
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Módosítás 153
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A rendelet céljainak teljesítése 
érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerinti jogi aktusokat fogadjon el a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum prezentációja és formátuma 
tekintetében alkalmazandó 
részletszabályokra, a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumban
szerepeltetendő információk tartalmára, a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum rendelkezésre bocsátásának 
időzítésével kapcsolatos részletes 
szabályokra, valamint a dokumentum 
felülvizsgálatára és módosítására 
vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság megfelelő konzultációkat 
folytasson az előkészítő munka során. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elkészítésekor és megszövegezésekor a 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
a vonatkozó dokumentumokat egyidejűleg, 
kellő időben és megfelelően továbbítsák az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(25) A rendelet céljainak teljesítése 
érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerinti jogi aktusokat fogadjon el a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum prezentációja és formátuma 
tekintetében alkalmazandó 
részletszabályokra, a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumban 
szerepeltetendő információk tartalmára, a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum rendelkezésre bocsátásának 
időzítésével kapcsolatos részletes 
szabályokra, valamint a dokumentum 
felülvizsgálatára és módosítására 
vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság megfelelő konzultációkat 
folytasson és fogyasztói tesztelést végezzen 
az előkészítő munka során. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elkészítésekor és megszövegezésekor a 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
a vonatkozó dokumentumokat egyidejűleg, 
kellő időben és megfelelően továbbítsák az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 154
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Jóllehet az ÁÉKBV-k e rendelet (28) Jóllehet az ÁÉKBV-k e rendelet 
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alkalmazásában befektetési terméknek 
minősülnek, a kiemelt befektetői 
információkra vonatkozó 
követelményeknek a 2009/65/EK irányelv 
alapján nemrégiben történt megállapítása 
miatt az ÁÉKBV-k tekintetében az
arányosság elve alapján célszerű egy, ezen 
rendelet hatálybalépésétől számított ötéves 
átmeneti időszakot biztosítani, amely 
időszak alatt e rendelet hatálya az 
ÁÉKBV-kre nem terjed ki. Amennyiben az 
átmeneti időszak nem kerül 
meghosszabbításra, a szóban forgó időszak 
lejártát követően az ÁÉKBV-k bekerülnek 
a rendelet hatálya alá.

alkalmazásában befektetési terméknek 
minősülnek, a kiemelt befektetői 
információkra vonatkozó 
követelményeknek a 2009/65/EK irányelv 
alapján nemrégiben történt megállapítása 
miatt az ÁÉKBV-k tekintetében az 
arányosság elve alapján célszerű egy, ezen 
rendelet hatálybalépésétől számított ötéves 
átmeneti időszakot biztosítani, amely 
időszak alatt e rendelet hatálya az 
ÁÉKBV-kre nem terjed ki. Amennyiben az 
átmeneti időszak nem kerül 
meghosszabbításra, a szóban forgó időszak 
lejártát követően az ÁÉKBV-k bekerülnek 
a rendelet hatálya alá. Ugyanennek a 
mentességnek kell vonatkoznia az 
ÁÉKBV-nek nem minősülő alapokra is, 
amennyiben ezek a nemzeti jog alapján 
már a 2009/65/EK irányelv 78–81. 
cikkében meghatározott formátumnak 
megfelelően a kiemelt befektetői 
információk elkészítésére kötelesek.

Or. en

Módosítás 155
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A piaci fejlemények, például új típusú 
befektetési termékek megjelenése, 
valamint az uniós jog egyéb területeinek 
fejleményei, illetve a tagállami 
tapasztalatok figyelembevétele érdekében 
négy évvel a rendelet hatálybalépését 
követően el kell végezni a rendelet 
felülvizsgálatát. A felülvizsgálat keretében 
meg kell vizsgálni, hogy a rendelet által 
bevezetett intézkedéseknek köszönhetően 
az átlagos lakossági befektető jobban 
átlátja-e a befektetési termékeket, és javult-
e a termékek összehasonlíthatósága. A 

(29) A piaci fejlemények, például új típusú 
lakossági befektetési csomagtermékek
megjelenése, valamint az uniós jog egyéb 
területeinek fejleményei, illetve a tagállami 
tapasztalatok figyelembevétele érdekében 
négy évvel a rendelet hatálybalépését 
követően el kell végezni a rendelet 
felülvizsgálatát. A felülvizsgálat keretében 
meg kell vizsgálni, hogy a rendelet által 
bevezetett intézkedéseknek köszönhetően 
az átlagos lakossági befektető jobban 
átlátja-e a lakossági befektetési 
csomagtermékeket, és javult-e a termékek 
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felülvizsgálatnak arra is ki kell terjednie, 
hogy indokolt-e az ÁÉKBV-k tekintetében 
alkalmazott átmeneti időszak 
meghosszabbítása, illetve felmerülhet-e 
másfajta megoldás az ÁÉKBV-k 
kezelésére. A felülvizsgálat eredménye 
alapján a Bizottság jelentést nyújt be –
szükség esetén a megfelelő jogalkotási 
javaslatok kíséretében – az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

összehasonlíthatósága. A felülvizsgálatnak 
arra is ki kell terjednie, hogy indokolt-e az 
ÁÉKBV-k tekintetében alkalmazott 
átmeneti időszak meghosszabbítása, illetve 
felmerülhet-e másfajta megoldás az 
ÁÉKBV-k kezelésére. A felülvizsgálat 
eredménye alapján a Bizottság jelentést 
nyújt be – szükség esetén a megfelelő 
jogalkotási javaslatok kíséretében – az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
felülvizsgálat azt is megvizsgálhatja, hogy 
a lakossági befektetők védelme érdekét 
szolgálná-e a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum kiterjesztése, 
vagy egy ahhoz hasonló dokumentum 
kialakítása más olyan lakossági 
termékekre is, amelyek nem 
csomagtermék formájúak, úgy mint a 
közönséges betétszámlák, részvények és 
kötvények.

Or. en

Módosítás 156
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A piaci fejlemények, például új típusú 
befektetési termékek megjelenése, 
valamint az uniós jog egyéb területeinek 
fejleményei, illetve a tagállami 
tapasztalatok figyelembevétele érdekében 
négy évvel a rendelet hatálybalépését 
követően el kell végezni a rendelet 
felülvizsgálatát. A felülvizsgálat keretében 
meg kell vizsgálni, hogy a rendelet által 
bevezetett intézkedéseknek köszönhetően 
az átlagos lakossági befektető jobban 
átlátja-e a befektetési termékeket, és 
javult-e a termékek 
összehasonlíthatósága. A felülvizsgálatnak 
arra is ki kell terjednie, hogy indokolt-e az 

(29) A piaci fejlemények, például új típusú 
lakossági befektetési csomagtermékek
megjelenése, valamint az uniós jog egyéb 
területeinek fejleményei, illetve a tagállami 
tapasztalatok figyelembevétele érdekében 
négy évvel a rendelet hatálybalépését 
követően el kell végezni a rendelet 
felülvizsgálatát. A felülvizsgálat keretében 
meg kell vizsgálni, hogy a rendelet által 
bevezetett intézkedéseknek köszönhetően 
az átlagos lakossági befektető jobban 
átlátja-e a lakossági befektetési 
csomagtermékeket, és a rendelet segített-e 
a termék-összehasonlítási képességük 
javításában . A felülvizsgálatnak arra is ki 
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ÁÉKBV-k tekintetében alkalmazott 
átmeneti időszak meghosszabbítása, illetve 
felmerülhet-e másfajta megoldás az 
ÁÉKBV-k kezelésére. A felülvizsgálat 
eredménye alapján a Bizottság jelentést 
nyújt be – szükség esetén a megfelelő 
jogalkotási javaslatok kíséretében – az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

kell terjednie, hogy indokolt-e az ÁÉKBV-
k tekintetében alkalmazott átmeneti 
időszak meghosszabbítása, illetve 
felmerülhet-e másfajta megoldás az 
ÁÉKBV-k kezelésére. A felülvizsgálat 
eredménye alapján a Bizottság jelentést 
nyújt be – szükség esetén a megfelelő 
jogalkotási javaslatok kíséretében – az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
felülvizsgálat azt is megvizsgálhatja, hogy 
a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum esetlegesen kiterjeszthető-e 
a csomagterméknek nem minősülő 
lakossági termékekre, úgy mint a 
közönséges megtakarítási és 
folyószámlákra, részvényekre és 
kötvényekre.

Or. en

Indokolás

A felülvizsgálatnak részletesen meg kell vizsgálnia, hogy e többi termék esetében miféle 
közzététel lenne helyénvaló. A 8. cikkben ismertetett, kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum az egyszerű betétekre vagy részvényekre nem lenne megfelelő. Ezen túlmenően 
figyelembe kell azt is venni, hogy e termékeket – különösen a részvényeket és kötvényeket –
miként forgalmazzák.

Módosítás 157
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A piaci fejlemények, például új típusú 
befektetési termékek megjelenése, 
valamint az uniós jog egyéb területeinek 
fejleményei, illetve a tagállami 
tapasztalatok figyelembevétele érdekében 
négy évvel a rendelet hatálybalépését 
követően el kell végezni a rendelet 
felülvizsgálatát. A felülvizsgálat keretében 
meg kell vizsgálni, hogy a rendelet által 
bevezetett intézkedéseknek köszönhetően 

(29) A piaci fejlemények, például új típusú 
befektetési termékek megjelenése, 
valamint az uniós jog egyéb területeinek 
fejleményei, illetve a tagállami 
tapasztalatok figyelembevétele érdekében 
négy évvel a rendelet hatálybalépését 
követően el kell végezni a rendelet 
felülvizsgálatát. A felülvizsgálat keretében 
meg kell vizsgálni, hogy a rendelet által 
bevezetett intézkedéseknek köszönhetően 
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az átlagos lakossági befektető jobban 
átlátja-e a befektetési termékeket, és javult-
e a termékek összehasonlíthatósága. A 
felülvizsgálatnak arra is ki kell terjednie, 
hogy indokolt-e az ÁÉKBV-k tekintetében 
alkalmazott átmeneti időszak 
meghosszabbítása, illetve felmerülhet-e 
másfajta megoldás az ÁÉKBV-k 
kezelésére. A felülvizsgálat eredménye 
alapján a Bizottság jelentést nyújt be –
szükség esetén a megfelelő jogalkotási 
javaslatok kíséretében – az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

az átlagos lakossági befektető jobban 
átlátja-e a befektetési termékeket, és javult-
e a termékek összehasonlíthatósága. A 
felülvizsgálatnak arra is ki kell terjednie, 
hogy indokolt-e az ÁÉKBV-k tekintetében 
alkalmazott átmeneti időszak 
meghosszabbítása, illetve felmerülhet-e 
másfajta megoldás az ÁÉKBV-k 
kezelésére. A felülvizsgálat eredménye 
alapján a Bizottság jelentést nyújt be –
szükség esetén a megfelelő jogalkotási 
javaslatok kíséretében – az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
felülvizsgálat kitérhetne arra is, hogy a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum esetleg kiterjeszthető-e, vagy 
kiindulási alapként használható-e a 
lakossági befektetők más lakossági 
termékekről – úgy mint a lakossági 
befektetőknek nem csomagtermékként 
értékesített részvényekről és kötvényekről 
– való tájékoztatásában, illetve az e 
termékosztályokra megfelelő, konkrét 
közzétételi követelmények kialakításához.

Or. en

Módosítás 158
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Annak érdekében, hogy a befektetési 
termékek előállítóinak és értékesítőinek 
elegendő idő álljon rendelkezésükre ahhoz, 
hogy felkészüljenek e rendelet előírásainak 
gyakorlati alkalmazására, e rendelet 
előírásai leghamarabb a rendelet 
hatálybalépését követő két év elteltével 
válnak alkalmazandóvá.

(30) Annak érdekében, hogy a lakossági 
befektetési csomagtermékek előállítóinak 
és értékesítőinek elegendő idő álljon 
rendelkezésükre ahhoz, hogy 
felkészüljenek e rendelet előírásainak 
gyakorlati alkalmazására, e rendelet 
előírásai leghamarabb a rendelet 
hatálybalépését követő két év elteltével 
válnak alkalmazandóvá.
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Or. en

Módosítás 159
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Annak érdekében, hogy a befektetési 
termékek előállítóinak és értékesítőinek 
elegendő idő álljon rendelkezésükre ahhoz, 
hogy felkészüljenek e rendelet előírásainak 
gyakorlati alkalmazására, e rendelet 
előírásai leghamarabb a rendelet 
hatálybalépését követő két év elteltével 
válnak alkalmazandóvá.

(30) Annak érdekében, hogy a befektetési 
termékek előállítóinak és értékesítőinek 
elegendő idő álljon rendelkezésükre ahhoz, 
hogy felkészüljenek e rendelet előírásainak 
gyakorlati alkalmazására, e rendelet 
előírásai leghamarabb a rendelet 
hatálybalépését követő egy év elteltével 
válnak alkalmazandóvá.

Or. de

Módosítás 160
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Annak érdekében, hogy a befektetési 
termékek előállítóinak és értékesítőinek 
elegendő idő álljon rendelkezésükre ahhoz, 
hogy felkészüljenek e rendelet előírásainak 
gyakorlati alkalmazására, e rendelet 
előírásai leghamarabb a rendelet 
hatálybalépését követő két év elteltével 
válnak alkalmazandóvá.

(30) Annak érdekében, hogy a befektetési 
termékek előállítóinak és értékesítőinek 
elegendő idő álljon rendelkezésükre ahhoz, 
hogy felkészüljenek e rendelet előírásainak 
gyakorlati alkalmazására, e rendelet 
előírásai leghamarabb a rendelet 
hatálybalépését követő két év elteltével 
válnak alkalmazandóvá. Ez a rendelet nem 
fog vonatkozni a múltban végbement 
ügyletekre.

Or. en
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Módosítás 161
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Tekintettel arra, hogy meghozandó 
intézkedés célja – nevezetesen a lakossági 
befektetők védelmének fokozása és a 
befektetési termékekbe vetett bizalmának 
erősítése, ideértve azokat az eseteket is, 
amikor ezeket a termékeket határokon 
átnyúlóan értékesítik – egymástól 
elkülönülten fellépő tagállamok által nem 
valósítható meg kielégítő módon, és csak 
európai szintű fellépés alkalmas a feltárt 
hiányosságok kezelésére, következésképp 
az intézkedés annak hatásaiból fakadóan 
uniós szinten jobban megvalósítható, az 
Unió az Európai Unióról szóló szerződés 
5. cikkében megállapított szubszidiaritás 
elvével összhangban intézkedéseket 
hozhat. Az ebben a cikkben meghatározott 
arányosság elvének megfelelően e rendelet 
nem lépi túl az e célok eléréséhez 
szükséges mértéket,

(32) Tekintettel arra, hogy meghozandó 
intézkedés célja – nevezetesen a lakossági 
befektetők védelmének fokozása és a 
lakossági befektetési csomagtermékekbe
vetett bizalmának erősítése, ideértve azokat 
az eseteket is, amikor ezeket a termékeket 
határokon átnyúlóan értékesítik –
egymástól elkülönülten fellépő tagállamok 
által nem valósítható meg kielégítő módon, 
és csak európai szintű fellépés alkalmas a 
feltárt hiányosságok kezelésére, 
következésképp az intézkedés annak 
hatásaiból fakadóan uniós szinten jobban 
megvalósítható, az Unió az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében 
megállapított szubszidiaritás elvével 
összhangban intézkedéseket hozhat. Az 
ebben a cikkben meghatározott arányosság 
elvének megfelelően e rendelet nem lépi 
túl az e célok eléréséhez szükséges 
mértéket,

Or. en

Módosítás 162
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ez a rendelet a befektetési termékek 
előállítói által elkészítendő, kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
formájára és tartalmára, illetve a 
dokumentumnak a lakossági befektetők 

Ez a rendelet a befektetési termékek 
előállítói és közvetítői által elkészítendő, 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum formájára és tartalmára, 
illetve a dokumentumnak a lakossági 
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rendelkezésére bocsátására vonatkozó 
egységes szabályokat állapítja meg.

befektetők rendelkezésére bocsátására 
vonatkozó egységes szabályokat állapítja 
meg.

Or. en

Módosítás 163
Elena Băsescu

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ez a rendelet a befektetési termékek 
előállítói által elkészítendő, kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
formájára és tartalmára, illetve a 
dokumentumnak a lakossági befektetők 
rendelkezésére bocsátására vonatkozó 
egységes szabályokat állapítja meg.

Ez a rendelet a befektetési termékek 
előállítói által elkészítendő, kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
formájára és tartalmára, illetve a 
dokumentumnak a lakossági befektetők 
rendelkezésére bocsátására vonatkozó 
egységes szabályokat állapítja meg. A 
javaslat célja annak garantálása, hogy a 
lakossági befektetők képesek legyenek 
megérteni a lakossági befektetési 
termékek legfontosabb jellemzőit és 
kockázatait, és képesek legyenek 
összehasonlítani a különböző termékek 
tulajdonságait. 

Or. en

Módosítás 164
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet a befektetési termékek 
előállítói által elkészítendő, kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
formájára és tartalmára, illetve a 
dokumentumnak a lakossági befektetők 

Ez a rendelet a befektetési termékek 
előállítói által elkészítendő, kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
formájára és tartalmára, illetve a 
dokumentumnak a lakossági befektetők 
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rendelkezésére bocsátására vonatkozó 
egységes szabályokat állapítja meg.

rendelkezésére bocsátására vonatkozó 
egységes szabályokat állapítja meg. A 
termék előállítójának kell a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumért 
a kizárólagos felelősséget viselnie.

Or. en

Módosítás 165
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet a befektetési termékek
előállítói által elkészítendő, kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
formájára és tartalmára, illetve a 
dokumentumnak a lakossági befektetők 
rendelkezésére bocsátására vonatkozó 
egységes szabályokat állapítja meg.

Ez a rendelet a kizárólag a lakossági 
befektetési csomagtermékek előállítói által 
elkészítendő kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum formájára és 
tartalmára, illetve a befektetési termékeket 
értékesítő személyek által a lakossági
befektetőknek az [átdolgozott MiFID] 
irányelv és az [átdolgozott 
biztosításközvetítési irányelv] szerint 
megadandó tájékoztatásra, és e 
dokumentumoknak a lakossági befektetők 
rendelkezésére bocsátására vonatkozó 
egységes szabályokat állapítja meg.

Or. en

Indokolás

E rendelet értelmében a befektetési terméket előállító személy az a személy, aki befektetési 
terméket állít elő, vagy valamely meglévő befektetési termék kockázati vagy költségszerkezetét 
érdemben megváltoztatta. A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum előállításáért való 
felelősséget egyértelműen a termék így meghatározott előállítójára kell ruházni.

Módosítás 166
Pervenche Berès

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

Ez a rendelet a befektetési termékek 
előállítói által elkészítendő, kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
formájára és tartalmára, illetve a 
dokumentumnak a lakossági befektetők 
rendelkezésére bocsátására vonatkozó 
egységes szabályokat állapítja meg.

Ez a rendelet a befektetési termékek 
előállítói és a befektetési termékeket 
értékesítő személyek által elkészítendő, 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum, és annak a befektetési 
terméket értékesítő személy által 
elkészítendő mellékletei formájára és 
tartalmára, illetve a dokumentumnak a 
lakossági befektetők rendelkezésére 
bocsátására vonatkozó egységes 
szabályokat állapítja meg.

Or. en

Módosítás 167
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet a befektetési termékek 
előállítói által elkészítendő, kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
formájára és tartalmára, illetve a 
dokumentumnak a lakossági befektetők 
rendelkezésére bocsátására vonatkozó 
egységes szabályokat állapítja meg.

Ez a rendelet a befektetési termékek 
előállítói által elkészítendő, kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
formájára és tartalmára, illetve a 
dokumentumnak a lakossági befektetők 
rendelkezésére bocsátására vonatkozó 
egységes szabályokat állapítja meg. A 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum elkészítésének követelménye 
nem vonatkozik a befektetési terméket 
lakossági befektetőnek forgalomba hozó, 
forgalmazó vagy értékesítő közvetítőkre.

Or. en

Indokolás

Az előadó javaslata szerint azon követelmény, hogy a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot a befektetési terméket értékesítő személy készítse el, összemossa a 
felelősségeket és szabályozási átfedést teremt, mivel a közvetítőket a MiFID és az IMD 
szabályozza.
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Módosítás 168
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet a befektetési termékek 
előállítói által elkészítendő, kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
formájára és tartalmára, illetve a 
dokumentumnak a lakossági befektetők 
rendelkezésére bocsátására vonatkozó 
egységes szabályokat állapítja meg.

Ez a rendelet a befektetési termékek 
előállítói által elkészítendő, kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
formájára és tartalmára, illetve a 
dokumentumnak a lakossági befektetők 
rendelkezésére bocsátására vonatkozó 
egységes szabályokat állapítja meg. A 
befektetési termékek forgalmazásával 
kapcsolatos konkrét szempontokat 
szabályozó egyéb közösségi jogi aktus 
elsőbbséget élvez e rendelet 
rendelkezéseivel szemben.

Or. de

Módosítás 169
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet a befektetési termékek
előállítására és értékesítésére kell 
alkalmazni.

Ezt a rendeletet a lakossági befektetési 
csomagtermékek előállítására és 
értékesítésére kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Noha értékes lehet a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum követelményének a 
befektetési termékek más típusaira történő kiterjesztése, nem lenne bölcs dolog a hatálynak e 
rendeletben történő kiterjesztése. Teljes körű és alapos felülvizsgálat elvégzése szükséges 
annak megértéséhez, hogy ez a gyakorlatban megvalósítható-e. A kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumról szóló rendelet jelenlegi szövegezésében nem alkalmas más 
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befektetési termékekre.

Módosítás 170
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ezt a rendeletet a befektetési termékek
előállítására és értékesítésére kell 
alkalmazni.

Ezt a rendeletet a lakossági befektetési 
csomagtermékek előállítására és 
értékesítésére kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 171
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendelet ugyanakkor nem 
alkalmazandó a következő termékekre:

törölve

a) a visszaváltási értékkel nem rendelkező 
biztosítási termékek, illetve, ha ez a 
visszaváltási érték nem függ teljes 
mértékben vagy részben, közvetlenül vagy 
közvetve a piaci ingadozástól;
b) valamilyen kamatláb függvényében 
megállapított hozammal rendelkező 
betétek;
c) a 2003/71/EK irányelv 1. cikke 
(2) bekezdésének b)–g), i) és j) pontjában 
említett értékpapírok;
d) származtatott elemet nem tartalmazó 
egyéb értékpapírok;
e) a 2003/41/EK irányelv vagy a 
2009/138/EK irányelv hatálya alá tartozó 
foglalkoztatói nyugdíjrendszerek; és
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f) olyan nyugdíjelőtakarékossági 
termékek, amelyeknél a nemzeti 
szabályozás alapján a munkáltató 
pénzügyi hozzájárulásra kötelezett, és 
amelyek esetében a munkavállalónak 
nincs választási lehetősége a 
nyugdíjelőtakarékossági termék 
szolgáltatója tekintetében.

Or. de

Módosítás 172
Corien Wortmann-Kool

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) A közvetlenül tartott és befektetési 
csomagterméknek nem minősülő 
eszközök, beleértve a vállalati 
részvényeket és államkötvényeket;

Or. en

Módosítás 173
Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a visszaváltási értékkel nem rendelkező
biztosítási termékek, illetve, ha ez a 
visszaváltási érték nem függ teljes 
mértékben vagy részben, közvetlenül vagy 
közvetve a piaci ingadozástól;

a) azok az életbiztosítási termékek, 
amelyek esetében a befektetési kockázatot 
nem a kötvénytulajdonos viseli.

Or. en
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Indokolás

Még mindig nem indokolt, hogy a hatályba beletartozzanak a hagyományos vegyes 
életbiztosítási termékek, amelyek többlethozamot fizetnek. Az ilyen típusú biztosítási 
szerződések esetében a kötvénytulajdonos semmiféle kockázatot nem visel: csak a 
többlethozam változhat a befektetés teljesítményétől függően. Ez a többlethozam csak egy 
többlet bónusz, nem pedig a biztosítási szerződés lényegi része, elhanyagolható a biztosítási 
díjhoz és a biztosítási összeghez képest. A kötvénytulajdonos ebben az esetben nem tekinthető 
lakossági befektetőnek. Ez a megközelítés összhangban áll a Szolvencia II. irányelvvel.

Módosítás 174
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a visszaváltási értékkel nem rendelkező
biztosítási termékek, illetve, ha ez a 
visszaváltási érték nem függ teljes 
mértékben vagy részben, közvetlenül vagy 
közvetve a piaci ingadozástól;

a) életbiztosítási termékek –
nyereségmegosztással vagy anélkül –, 
amelyek esetében a befektetési kockázatot 
nem a kötvénytulajdonos viseli, és 
amelyek a 2002/83/EK irányelv I. 
mellékletének I. része és a 2009/138/EK 
irányelv II. mellékletének I. része hatálya 
alá tartoznak;

Or. en

Módosítás 175
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a visszaváltási értékkel nem rendelkező
biztosítási termékek, illetve, ha ez a 
visszaváltási érték nem függ teljes 
mértékben vagy részben, közvetlenül vagy 
közvetve a piaci ingadozástól;

a) életbiztosítási termékek –
nyereségmegosztással vagy anélkül –, 
amelyek esetében a befektetési kockázatot 
nem a kötvénytulajdonos viseli, és 
amelyek a 2002/83/EK irányelv I. 
mellékletének I. része és a 2009/138/EK 
irányelv II. mellékletének I. része hatálya 
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alá tartoznak;

Or. en

Módosítás 176
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a visszaváltási értékkel nem rendelkező
biztosítási termékek, illetve, ha ez a 
visszaváltási érték nem függ teljes 
mértékben vagy részben, közvetlenül vagy 
közvetve a piaci ingadozástól;

a) életbiztosítási termékek –
nyereségmegosztással vagy anélkül –, 
amelyek esetében a befektetési kockázatot 
nem a kötvénytulajdonos viseli, és 
amelyek a 2002/83/EK irányelv I. 
mellékletének I. része és a 2009/138/EK 
irányelv II. mellékletének I. része hatálya 
alá tartoznak;

Or. en

Módosítás 177
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a visszaváltási értékkel nem rendelkező
biztosítási termékek, illetve, ha ez a 
visszaváltási érték nem függ teljes 
mértékben vagy részben, közvetlenül vagy 
közvetve a piaci ingadozástól;

a) biztosítási termékek, ha a szolgáltatás 
nem függ a mögöttes befektetés értékének 
ingadozásától;

Or. en

Módosítás 178
Sirpa Pietikäinen



PE504.397v02-00 96/186 AM\927693HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) valamilyen kamatláb függvényében 
megállapított hozammal rendelkező
betétek;

b) betétek, a [MiFID] 4. cikkében 
meghatározott strukturált betétek 
kivételével;

Or. en

Módosítás 179
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) valamilyen kamatláb függvényében 
megállapított hozammal rendelkező
betétek;

b) betétek, a (MiFID) 4. cikkében 
meghatározott strukturált betétek 
kivételével;

Or. en

Indokolás

A rendelet célja, hogy lehetővé tegye a lakossági befektetők számára az összetett jellegükkel 
jellemzett befektetési csomagtermékek megértését és fő jellemzőik összehasonlítását. Az 
egyszerű bankbetétek és takarékbetétkönyvek nem ilyen összetett jellegűek, ennélfogva az 
egyszerű megtakarítási termékeket a rendelet hatálya alól ki kell zárni. Mindazonáltal a 
strukturált betéteknek – összetettebb jellegüknél fogva – a rendelet hatálya alá kell tartozniuk.

Módosítás 180
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) valamilyen kamatláb függvényében 
megállapított hozammal rendelkező
betétek;

b) betétek, a [MiFID II.] 4. cikkében 
meghatározott strukturált betétek 
kivételével;
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Or. en

Indokolás

A módosítás a rendelet hatálya és az új MiFID-rendszer strukturált termékekre vonatkozó 
hatálya közötti összhang biztosítására törekszik.

Módosítás 181
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) valamilyen kamatláb függvényében 
megállapított hozammal rendelkező 
betétek;

b) valamilyen kamatláb függvényében 
megállapított hozammal rendelkező 
betétek. Fel kell azonban sorolni a betétre 
fedezetet nyújtó betétgarancia 
rendszereket, pontosan részletezve, hogy a 
rendszer adott esetben mely kockázatokra 
nyújt fedezetet;

Or. en

Módosítás 182
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 2003/71/EK irányelv 1. cikke 
(2) bekezdésének b)–g), i) és j) pontjában 
említett értékpapírok;

törölve

Or. en

Indokolás

Mivel nem teljesen egyértelmű, hogy a d) pont mire vonatkozik, azt el kell hagyni.
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Módosítás 183
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) származtatott elemet nem tartalmazó 
egyéb értékpapírok;

d) származtatott elemet nem tartalmazó 
egyéb értékpapírok, a vállalati kötvények 
és a céltársaságok által kibocsátott 
eszközök kivételével;

Or. en

Indokolás

A csomagtermékeket nem szabad indokolatlanul népszerűsíteni a reálgazdaságot finanszírozó 
egyszerű termékekkel szemben. A céltársaságoknak a hatály alá kell tartozniuk annak 
biztosítására, hogy az eszközkezelők a rendeletet ne kerüljék meg a termékeknek a tényleges 
termékszolgáltató helyett a holdingtársaság általi értékesítése révén.

Módosítás 184
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) származtatott elemet nem tartalmazó 
egyéb értékpapírok; 

törölve

Or. en

Módosítás 185
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) származtatott elemet nem tartalmazó d) valamilyen kamatláb függvényében 
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egyéb értékpapírok; megállapított hozammal rendelkező és 
közvetlenül tartott értékpapírok;

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a lakossági befektetési csomagtermék fogalommeghatározása igazodjon a CEBS, 
a CESR és a CEIOPS alkotta 3. szintű munkacsoport útmutatásához. A közönséges kötvények 
a szakértői ügynökségek által megállapított fogalommeghatározás alapján nem minősülnek 
összetettnek, és azokat nem szabad lakossági befektetési csomagtermékként besorolni.

Módosítás 186
Sharon Bowles

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) részvények;

Or. en

Módosítás 187
Alfredo Pallone

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) olyan értékpapírok, amelyek 
egységenkénti címletértéke legalább 
100 000 EUR;

Or. en

Módosítás 188
Burkhard Balz
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) valamilyen kamatláb függvényében 
megállapított hozammal rendelkező, 
közvetlenül tartott értékpapírok;

Or. en

Módosítás 189
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a 2003/41/EK irányelv vagy a 
2009/138/EK irányelv hatálya alá tartozó 
foglalkoztatói nyugdíjrendszerek; és

törölve

Or. en

Indokolás

Az alkalmazottak nyugdíjtermékének vállalat általi kiválasztására vonatkozó befektetési 
döntést különösen a kkv-k esetében kell a kiemelt befektetői információkat tartalmazó 
dokumentum átadásához kötni, mivel ezeket a döntéseket gyakorta az egyszerű fogyasztóéval 
megegyező pénzügyi ismeretekkel rendelkező magánszemélyek hozzák meg. E módosítás 
alapja az FW (Németország) javaslata.

Módosítás 190
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) olyan nyugdíjelőtakarékossági termékek, 
amelyeknél a nemzeti szabályozás alapján 

f) az alábbi mindkét feltételnek megfelelő 
nyugdíjelőtakarékossági termékek:
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a munkáltató pénzügyi hozzájárulásra 
kötelezett, és amelyek esetében a 
munkavállalónak nincs választási 
lehetősége a nyugdíjelőtakarékossági 
termék szolgáltatója tekintetében.

- nem tartozik a 2009/138/EK irányelv 
vagy a 2003/41/EK irányelv hatálya alá; 
és
- amelyek esetében a nyugellátás mértéke 
a gyakorlatban a munkáltató által a 
munkavállaló számára tett ígéret vagy 
ajánlat.
Az olyan nyugdíj-előtakarékossági 
termékek esetében, amelyek nem 
tartoznak a 2009/138/EK irányelv vagy a 
2003/41/EK irányelv vagy e rendelet 
hatálya alá, a tagállamok egyenértékű 
tájékoztatási követelményeket határoznak 
meg.

Or. en

Indokolás

Számos tagállamban léteznek olyan különféle típusú nyugdíjrendszerek, amelyek nem 
tartoznak a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények körébe, és nem is 
magánjellegűek. E rendszerek közül egyesek a bizottsági javaslat 2. cikkének f) pontja alapján 
mentességet kapnának, és így ezekre nem vonatkoznának az uniós szintű tájékoztatási 
követelmények, más, hasonló rendszerek viszont nem kapnának mentességet, mert a 
munkáltatót a nemzeti jog nem kötelezi pénzügyi hozzájárulásra. Fontos az Európai Unión 
belül a következetlenség kerülése.

Módosítás 191
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) olyan nyugdíjelőtakarékossági termékek, 
amelyeknél a nemzeti szabályozás alapján 
a munkáltató pénzügyi hozzájárulásra 
kötelezett, és amelyek esetében a 
munkavállalónak nincs választási 

f) a 4. cikk d) pontjában meghatározott 
valamennyi nyugdíjelőtakarékossági 
termék, amelyeknél a nemzeti szabályozás 
alapján a munkáltató pénzügyi 
hozzájárulásra kötelezett, és amelyek 
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lehetősége a nyugdíjelőtakarékossági 
termék szolgáltatója tekintetében.

esetében a munkáltató választott a 
nyugdíjelőtakarékossági termék 
szolgáltatója tekintetében; és

Or. en

Indokolás

A nyugdíj-előtakarékossági termékek tekintetében nincsen az összes EU-tagállamban 
elfogadott, egyetlen fogalommeghatározás. Tekintve, hogy a Bizottság jelenleg végzi a 
tagállami nyugdíjrendszerek alapos vizsgálatát, nem lenne helyénvaló e munkának olyan 
követelmények bevezetésével elébe menni, amelyek arra engednek következtetni, hogy egy 
ilyen fogalommeghatározás már létezik.

Módosítás 192
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) olyan nyugdíjelőtakarékossági termékek, 
amelyeknél a nemzeti szabályozás alapján 
a munkáltató pénzügyi hozzájárulásra 
kötelezett, és amelyek esetében a 
munkavállalónak nincs választási 
lehetősége a nyugdíjelőtakarékossági 
termék szolgáltatója tekintetében.

f) olyan foglalkoztatói nyugdíjrendszerek 
és egyéni nyugdíjelőtakarékossági 
termékek, amelyeknél a nemzeti 
szabályozás alapján a munkáltató pénzügyi 
hozzájárulásra kötelezett, és amelyek 
esetében a munkáltatónak és a 
munkavállalónak nincs választási 
lehetősége a nyugdíjelőtakarékossági 
termék szolgáltatója tekintetében.

Or. en

Indokolás

Különösen a kkv-k esetében az alkalmazottak nyugdíjtermékének vállalat általi kiválasztására 
vonatkozó befektetési döntést a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum 
átadásához kell kötni, mivel ezeket a döntéseket gyakorta az egyszerű fogyasztóéval 
megegyező pénzügyi ismeretekkel rendelkező magánszemélyek hozzák meg. E módosítás 
alapja az FW (Németország) javaslata.
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Módosítás 193
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) olyan nyugdíjelőtakarékossági termékek, 
amelyeknél a nemzeti szabályozás alapján 
a munkáltató pénzügyi hozzájárulásra 
kötelezett, és amelyek esetében a 
munkavállalónak nincs választási 
lehetősége a nyugdíjelőtakarékossági 
termék szolgáltatója tekintetében.

f) nemzeti vagy uniós jog hatálya alá 
tartozó, hivatalosan elismert 
nyugdíjelőtakarékossági termékek és 
szociális biztonsági rendszerek.

Or. en

Módosítás 194
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) olyan nyugdíjelőtakarékossági termékek, 
amelyeknél a nemzeti szabályozás alapján 
a munkáltató pénzügyi hozzájárulásra 
kötelezett, és amelyek esetében a 
munkavállalónak nincs választási 
lehetősége a nyugdíjelőtakarékossági 
termék szolgáltatója tekintetében.

f) a 4. cikk d) pontjában meghatározott 
összes nyugdíjelőtakarékossági termék

Or. en

Módosítás 195
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

f) olyan nyugdíjelőtakarékossági
termékek, amelyeknél a nemzeti 
szabályozás alapján a munkáltató 
pénzügyi hozzájárulásra kötelezett, és 
amelyek esetében a munkavállalónak 
nincs választási lehetősége a 
nyugdíjelőtakarékossági termék 
szolgáltatója tekintetében.

f) olyan nyugdíj-előtakarékossági
termékek, amelyeknél a pénzügyi 
megállapodások nem tartoznak a 
2003/41/EK irányelv vagy a 2009/138/EK 
irányelv hatálya alá; és amelyek esetében 
a nyugellátás mértéke ténylegesen a 
munkáltató által a munkavállaló számára 
tett ígéret vagy ajánlat Az olyan nyugdíj-
előtakarékossági termékek esetében, 
amelyek nem tartoznak a 2003/41/EK 
irányelv vagy a 2009/138/EK irányelv 
vagy e rendelet hatálya alá, a tagállamok 
egyenértékű tájékoztatási követelményeket 
határoznak meg.

Or. en

Indokolás

Számos tagállamban léteznek olyan különféle típusú nyugdíjrendszerek, amelyek nem 
tartoznak a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények körébe, és nem is 
magánjellegűek. E rendszerek közül egyesek a bizottsági javaslat 2. cikkének f) pontja alapján 
mentességet kapnának, és így ezekre nem vonatkoznának az uniós szintű tájékoztatási 
követelmények, más, hasonló rendszerek viszont nem kapnának mentességet, mert a 
munkáltatót a nemzeti jog nem kötelezi pénzügyi hozzájárulásra. Fontos az Európai Unión 
belül a következetlenség kerülése.

Módosítás 196
Ildikó Gáll-Pelcz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) nemzeti vagy uniós jog hatálya alá 
tartozó, hivatalosan elismert nyugdíj-
előtakarékossági termékek és szociális 
biztonsági rendszerek.

Or. en
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Módosítás 197
Alfredo Pallone

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) nemzeti vagy európai uniós jog 
hatálya alá tartozó, hivatalosan elismert 
nyugdíj-előtakarékossági termékek és 
szociális biztonsági rendszerek.

Or. en

Módosítás 198
Syed Kamall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) nemzeti vagy európai uniós jogban 
meghatározott, hivatalosan elismert 
nyugdíj-előtakarékossági termékek és 
szociális biztonsági rendszerek.

Or. en

Indokolás

A nyugdíj-előtakarékossági termékek tekintetében nincsen az összes EU-tagállamban 
elfogadott, egyetlen fogalommeghatározás. Tekintve, hogy a Bizottság jelenleg végzi a 
tagállami nyugdíjrendszerek alapos vizsgálatát, nem lenne helyénvaló e munkának olyan 
követelmények bevezetésével elébe menni, melyek arra engednek következtetni, hogy egy ilyen 
fogalommeghatározás már létezik.

Módosítás 199
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

fa) nemzeti vagy uniós jog hatálya alá 
tartozó, hivatalosan elismert szociális 
biztonsági rendszerek.

Or. en

Módosítás 200
Sharon Bowles

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) államkötvények

Or. en

Módosítás 201
Sharon Bowles

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) takarékbetétkönyvek és 
takarékszámlák. E termékek 
forgalmazóinak biztosítaniuk kell, hogy a 
termék szabályozójára vonatkozó 
információkat jól láthatóan feltüntessék 
az átadott információkon. 

Or. en

Módosítás 202
Alfredo Pallone
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a befektetési termék e 
rendelet hatálya alá tartozó előállítója 
egyben a 2003/71/EK irányelv hatálya alá 
is tartozik, mind ezt a rendeletet, mind a 
2003/71/EK irányelvet alkalmazni kell.

(1) Az e rendeletben megállapított 
követelményeknek megfelelően elkészített, 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot úgy kell tekinteni, hogy 
megfelel a 486/2012/EU rendelettel 
módosított 809/2004/EK rendelet 24. 
cikkének (3) bekezdésében és a 
2010/73/EK irányelvvel módosított 
2003/71/EK irányelv 17. cikkének (1) 
bekezdésében, 18. és 19. cikkében 
megállapított követelményeknek.

Or. en

Módosítás 203
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a befektetési termék e 
rendelet hatálya alá tartozó előállítója 
egyben a 2003/71/EK irányelv hatálya alá 
is tartozik, mind ezt a rendeletet, mind a 
2003/71/EK irányelvet alkalmazni kell.

(1) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumnak csak ennek a 
rendeletnek kell megfelelnie, és azt az 
illetékes hatóságoknak a kockázatok és 
költségek tekintetében megfelelő 
tájékoztatásnak kell tekinteniük, és úgy 
kell tekinteni, hogy azok megfelelnek a 
2003/71/EK irányelv 5. cikkének (2) 
bekezdésében a kiemelt információk 
említett irányelv 2. cikke (1) bekezdése s) 
pontjának ii. és iii. alpontjában 
meghatározott tartalmára vonatkozó 
követelményeknek.

Or. en

Indokolás

A lakossági befektetési csomagtermékekre vonatkozó kezdeményezés céljával ellentétes lenne 
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az a követelmény, hogy értékpapírokra vonatkozó, lakossági befektetőknek történő ajánlattétel 
esetében egyaránt meg kell adni a lakossági befektetési csomagtermékek kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumát és a kibocsátási tájékoztatóról szóló irányelv 
kibocsátásspecifikus összefoglalóját. A befektetők számára zavaró, ha két összefoglaló 
dokumentumot kapnak.

Módosítás 204
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a befektetési termék e 
rendelet hatálya alá tartozó előállítója 
egyben a 2003/71/EK irányelv hatálya alá 
is tartozik, mind ezt a rendeletet, mind a 
2003/71/EK irányelvet alkalmazni kell.

(1) Amennyiben a lakossági befektetési 
csomagtermék e rendelet hatálya alá 
tartozó előállítója egyben a 2003/71/EK 
irányelv hatálya alá is tartozik, mind ezt a 
rendeletet, mind a 2003/71/EK irányelvet 
alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 205
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a befektetési termék e 
rendelet hatálya alá tartozó előállítója 
egyben a 2003/71/EK irányelv hatálya alá 
is tartozik, mind ezt a rendeletet, mind a 
2003/71/EK irányelvet alkalmazni kell.

(1) Amennyiben a befektetési termék e 
rendelet hatálya alá tartozó előállítója 
egyben a 2003/71/EK irányelv hatálya alá 
is tartozik – annak 4. cikke (2) 
bekezdésének v. pontja kivételével –, mind 
ezt a rendeletet, mind a 2003/71/EK 
irányelvet alkalmazni kell.

Or. en
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Módosítás 206
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a befektetési termék e 
rendelet hatálya alá tartozó előállítója 
egyben a 2009/138/EK irányelv hatálya 
alá is tartozik, mind ezt a rendeletet, mind 
a 2009/138/EK irányelvet alkalmazni kell.

(2) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban szereplő információkat 
az illetékes hatóságoknak a 
kötvénytulajdonos által vállalt szerződés 
mögöttes kockázatai tekintetében 
megfelelő tájékoztatásnak, és a 
2009/138/EK irányelv 185. cikkének (4) 
bekezdésében megállapított 
követelményeknek megfelelőnek kell 
tekinteni.

Or. en

Indokolás

A lakossági befektetési csomagtermékekre vonatkozó kezdeményezés kinyilvánított céljával 
alapjaiban ellentétes lenne az a követelmény, hogy értékpapírokra vonatkozó, lakossági 
befektetőknek történő ajánlattétel esetében egyaránt meg kell adni a lakossági befektetési 
csomagtermékek kiemelt információkat tartalmazó dokumentumát és a kibocsátási 
tájékoztatóról szóló irányelv kibocsátásspecifikus összefoglalóját. A befektetők számára 
zavaró, ha két összefoglaló dokumentumot kapnak; ellentétes továbbá a szabályozási 
harmonizáció céljával, egyenlőtlen versenyfeltételeket hoz létre a kibocsátási tájékoztató 
hatálya alá tartozó értékpapír lakossági befektetési csomagtermékek és a többi lakossági 
befektetési csomagtermék között

Módosítás 207
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a befektetési termék e 
rendelet hatálya alá tartozó előállítója 
egyben a 2009/138/EK irányelv hatálya alá 
is tartozik, mind ezt a rendeletet, mind a 
2009/138/EK irányelvet alkalmazni kell.

(2) Amennyiben a lakossági befektetési 
csomagtermék e rendelet hatálya alá 
tartozó előállítója egyben a 2009/138/EK 
irányelv értelmében a 
kötvénytulajdonosoknak szóló 
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tájékoztatási követelmény hatálya alá is 
tartozik, ezeket a követelményeket –
amennyiben egyenértékűek – az e rendelet 
szerinti információk átadása teljesíti.

Or. en

Módosítás 208
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a befektetési termék e 
rendelet hatálya alá tartozó előállítója 
egyben a 2009/138/EK irányelv hatálya alá 
is tartozik, mind ezt a rendeletet, mind a 
2009/138/EK irányelvet alkalmazni kell.

(2) Amennyiben a befektetési termék e 
rendelet hatálya alá tartozó előállítója 
egyben a 2009/138/EK irányelv hatálya alá 
is tartozik, mind ezt a rendeletet, mind a 
2009/138/EK irányelvet alkalmazni kell. A 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban szereplő információkat 
úgy kell tekinteni, hogy teljesítik a 
2009/138/EK irányelv 185. cikkének (4) 
bekezdésében megállapított különös 
tájékoztatásra vonatkozó követelményeket.

Or. en

Módosítás 209
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a befektetési termék e 
rendelet hatálya alá tartozó előállítója 
egyben a 2009/138/EK irányelv hatálya 
alá is tartozik, mind ezt a rendeletet, mind 
a 2009/138/EK irányelvet alkalmazni kell.

(2) Az e rendeletben megállapított 
követelményeknek megfelelően elkészített, 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot úgy kell tekinteni, hogy 
megfelel a 2009/138/EK irányelv 185. 
cikkének (4) bekezdésében megállapított 
követelményeknek.
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Or. en

Módosítás 210
Alfredo Pallone

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 23. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyekben további követelményeket 
határoz meg annak biztosítása érdekében, 
hogy a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum tartalma és a kapcsolódó 
szabályok lehetővé tegyék a 2003/71/EK 
irányelvben és a 2009/138/EK irányelvben 
meghatározott, említett kötelezettségek 
teljesítését.

Or. en

Módosítás 211
Saïd El Khadraoui

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „befektetési termék”: olyan befektetés, 
amelynél a befektetés jogi formájától
függetlenül a befektető részére
visszafizetendő összeg valamilyen 
referenciaérték ingadozásától vagy a 
befektető által nem közvetlenül 
megvásárolt egy vagy több eszköz 
hozamának ingadozásától függ;

a) „befektetési termék”: olyan termék, 
amelynek révén egy személy pénzügyi 
befektetést tehet, függetlenül a befektetés 
jogi formájától és attól, hogy a
visszafizetendő összeg rögzített vagy
változó;

Or. en
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Módosítás 212
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „befektetési termék”: olyan befektetés, 
amelynél a befektetés jogi formájától 
függetlenül a befektető részére 
visszafizetendő összeg valamilyen 
referenciaérték ingadozásától vagy a 
befektető által nem közvetlenül 
megvásárolt egy vagy több eszköz 
hozamának ingadozásától függ;

a) „befektetési termék”: olyan befektetés, 
amelynél a befektetés jogi formájától 
függetlenül a befektető részére 
visszafizetendő összeg valamilyen 
referenciaérték ingadozásától vagy egy 
vagy több eszköz hozamának 
ingadozásától függ;

Or. en

Módosítás 213
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „befektetési termék”: olyan befektetés, 
amelynél a befektetés jogi formájától 
függetlenül a befektető részére 
visszafizetendő összeg valamilyen 
referenciaérték ingadozásától vagy a 
befektető által nem közvetlenül 
megvásárolt egy vagy több eszköz 
hozamának ingadozásától függ;

a) „lakossági befektetési csomagtermék”: 
olyan befektetés, amelynél a befektetés
jogi formájától függetlenül a befektető 
részére visszafizetendő összeg ingadozik, 
mivel valamilyen referenciaértéktől vagy a 
befektető által nem közvetlenül 
megvásárolt egy vagy több eszköz
hozamától függ;

Or. en

Indokolás

E kisebb módosítások célja a fogalommeghatározás egyértelművé és pontosabbá tétele.

Módosítás 214
Syed Kamall
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „befektetési termék”: olyan befektetés, 
amelynél a befektetés jogi formájától 
függetlenül a befektető részére 
visszafizetendő összeg valamilyen 
referenciaérték ingadozásától vagy a 
befektető által nem közvetlenül 
megvásárolt egy vagy több eszköz 
hozamának ingadozásától függ;

a) „lakossági befektetési csomagtermék”: 
olyan befektetés, amelynél a befektetés 
jogi formájától függetlenül a befektető 
részére visszafizetendő összeg valamilyen 
referenciaérték ingadozásától vagy a 
befektető által nem közvetlenül 
megvásárolt egy vagy több eszköz 
hozamának ingadozásától függ;

Or. en

Módosítás 215
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „befektetési termék”: olyan befektetés, 
amelynél a befektetés jogi formájától 
függetlenül a befektető részére 
visszafizetendő összeg valamilyen 
referenciaérték ingadozásától vagy a 
befektető által nem közvetlenül 
megvásárolt egy vagy több eszköz 
hozamának ingadozásától függ;

a) „befektetési termék”: olyan befektetés, 
amelynél a befektetés jogi formájától 
függetlenül a befektető részére 
visszafizetendő összeg valamilyen 
referenciaérték ingadozásától, illetve egy
vagy több eszköz hozamának 
ingadozásától függ;

Or. de

Módosítás 216
Alfredo Pallone

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

a) „befektetési termék”: olyan befektetés, 
amelynél a befektetés jogi formájától 
függetlenül a befektető részére 
visszafizetendő összeg valamilyen 
referenciaérték ingadozásától vagy a 
befektető által nem közvetlenül 
megvásárolt egy vagy több eszköz 
hozamának ingadozásától függ;

a) „befektetési termék”: olyan befektetés, 
amelynél a befektetés jogi formájától 
függetlenül a befektető részére fizetendő
összeg valamilyen – kamatlábtól eltérő –
referenciaérték ingadozásától vagy a 
befektető által nem közvetlenül 
megvásárolt egy vagy több eszköz 
hozamának ingadozásától függ, a 
kockázat/hozam-profilja vagy a befektetési 
termékben foglalt befektetés költségeinek 
megváltoztatása révén; 

Or. en

Módosítás 217
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „befektetési termék”: olyan befektetés, 
amelynél a befektetés jogi formájától 
függetlenül a befektető részére 
visszafizetendő összeg valamilyen 
referenciaérték ingadozásától vagy a 
befektető által nem közvetlenül 
megvásárolt egy vagy több eszköz 
hozamának ingadozásától függ;

a) „befektetési termék”: olyan, lakossági 
befektetőknek forgalmazott befektetés 
vagy megtakarítási termék, amelynél a 
jogi formától függetlenül a befektető 
részére visszafizetendő összeg valamilyen 
referenciaérték ingadozásától vagy a 
befektető által nem közvetlenül 
megvásárolt egy vagy több eszköz 
hozamának ingadozásától függ; 
Amennyiben a befektetési terméktől való 
függés oka céltársaságok vagy 
holdingtársaságok részvényeinek vagy 
befektetési jegyeinek közvetlen tartása, az 
ilyen részvényeket vagy befektetési 
jegyeket e fogalommeghatározás szerinti 
befektetési terméknek kell tekinteni;

Or. en
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Indokolás

Mivel a befektető által közvetlenül tartott részvények a bizottsági javaslat szerint e rendelet 
hatályán kívül esnek, biztosítani kell, hogy a befektetési termékek előállítói ne kerüljék meg a 
kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum lakossági befektetőknek történő 
átadására vonatkozó kötelezettséget azzal, hogy csomagtermékeit egy céltársaságon vagy 
holdingtársaságon keresztül strukturálják. Ezért az „áttekintés” elvét kell alkalmazni a 
kijátszási stratégiák és joghézagok megelőzése érdekében. E módosítás alapja a francia 
szabályozó hatóságok javaslata.

Módosítás 218
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „befektetési termék előállítója”: b) „lakossági befektetési csomagtermék
előállítója”:

Or. en

Módosítás 219
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. amennyiben a befektetési termék 
kizárólag a 2003/71/EK irányelv 
rendelkezései szerint nyilvánosan 
kibocsátott vagy valamely szabályozott 
piacra bevezetett és a befektetők által 
közvetlenül tartott, átruházható 
értékpapírból áll, az értékpapír 
kibocsátója

Or. en
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Módosítás 220
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a 2003/71/EK irányelv rendelkezései 
szerint nyilvánosan kibocsátott vagy 
valamely szabályozott piacra bevezetett és 
a befektetők által közvetlenül tartott, 
átruházható értékpapír kibocsátója

Or. en

Indokolás

A rendelet hatályának le kell fednie a befektetők által közvetlenül tartott, közönséges 
átruházható értékpapírokat, feltéve, hogy azokat elsődleges piacon szerezték meg. A 
„befektetési termék előállítója” fogalommeghatározását ennek megfelelően ki kell igazítani, 
hogy lefedje ezt a helyzetet.

Módosítás 221
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a 2004/39/EK irányelv 4. cikke 
(1) bekezdésének 12. pontjában 
meghatározott lakossági ügyfelek;

i. a 2004/39/EK irányelv 4. cikke 
(1) bekezdésének 12. pontjában 
meghatározott lakossági ügyfelek, 
amennyiben a befektetési termék az 
említett irányelv I. mellékletének C. 
szakaszában meghatározott pénzügyi 
eszköz;

Or. en

Módosítás 222
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a 2002/92/EK irányelv szerinti ügyfél; ii. olyan ügyfél, amely az [IMD irányelv I. 
mellékletében ] meghatározottak szerint 
[...] nem hivatásos befektető;

Or. en

Módosítás 223
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a 2002/92/EK irányelv szerinti ügyfél; ii. a 2002/92/EK irányelv szerinti ügyfél,
amennyiben a befektetési termék a 
2009/138/EK irányelv értelmében vett 
biztosítási kötvény;

Or. en

Módosítás 224
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) „értékesítő személy”: olyan személy, 
aki befektetési terméket javasol egy 
lakossági befektető számára vagy egy 
lakossági befektetés közvetítőjeként lép 
fel.

Or. en
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Módosítás 225
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) „elfogadható eszköz”: a 13a. cikkben 
meghatározott, engedélyezett eszköz;

Or. en

Módosítás 226
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) „közönséges kamatswap”: olyan 
származtatott eszköz, amelyben az egyik 
fél – a rögzített kamatot fizető – rögzített 
kifizetéseket teljesít, és a másik fél – a 
változó kamatot fizető – kifizetései a 
jövőbeni kamatlábszintektől függenek. A 
kamatfizetés alapja a névérték, a tőke nem 
kerül átadásra és nincsenek további 
jellemzők;

Or. en

Módosítás 227
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fc) „közönséges határidős kamatláb-
szerződés”: olyan szerződés, amelyben az 
egyik fél előre meghatározott összegű 
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mögöttes eszközt ad el, amelyet a másik fél 
megvesz egy előre meghatározott áron és 
egy előre meghatározott jövőbeni 
időpontban, további jellemzők nélkül;

Or. en

Módosítás 228
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fd) „hagyományos opció”: a 
legegyszerűbb opciótípus, egyszerű 
lejárati időponttal és kötési árral, további 
jellemzők nélkül;

Or. en

Módosítás 229
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fe) „egyszerű korlátos opció”: olyan 
opció, amelyet csak akkor lehet beváltani, 
ha i. a mögöttes eszköz ára nem érte el 
vagy haladta meg az előre meghatározott 
szintet; vagy ii. ha a mögöttes eszköz ára 
elérte vagy meghaladta az előre 
meghatározott szintet;

Or. en

Módosítás 230
Arlene McCarthy
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ff) „bináris opció”: olyan pénzügyi 
szerződés, amely egy előre meghatározott 
konkrét feltétel bekövetkezésekor egy 
előre meghatározott összeget fizet, 
egyébként pedig nem fizet semmit;

Or. en

Módosítás 231
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fg) „átlagáropció”: olyan opció, amelyben 
a kötési árat a mögöttes eszköz előre 
meghatározott időszak alatt elért 
átlagáraként számítják ki;

Or. en

Módosítás 232
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f h pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fh) „forward start opció”: olyan 
közönséges opció, amelynek kötési árát a 
kereskedési nap után határozzák meg;

Or. en
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Módosítás 233
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fi) „halasztott kiegyenlítésű opciók”:
olyan közönséges opció, amelynek 
kiegyenlítési napja a lejárati napot követő 
2 munkanapnál későbbi;

Or. en

Módosítás 234
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f j pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fj) „életpályafüggő kifizetés”: befektetési 
termék azon hozama, amely nem csak a 
mögöttes eszköz lejáratkori értékéhez 
kötött, hanem az eszközöknek a 
befektetési termék élete során több ponton 
mért értékéhez is;

Or. en

Módosítás 235
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A befektetési termék előállítója az e 
rendeletben meghatározott 
követelményekkel összhangban az általa 

A befektetési termék előállítója az e 
rendeletben meghatározott 
követelményekkel összhangban az általa 



PE504.397v02-00 122/186 AM\927693HU.doc

HU

előállított összes befektetési termék 
vonatkozásában elkészíti a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot, 
és saját választása szerinti weboldalon
közzéteszi a dokumentumot még azt 
megelőzően, hogy a termék a lakossági 
befektetők által megvásárolható lenne.

előállított összes befektetési termék 
vonatkozásában elkészíti a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot –
a kibocsátási tájékoztatóval együtt –, és 
saját weboldalán közzéteszi a 
dokumentumot még azt megelőzően, hogy 
a termék a piacon forgalmazható és a 
lakossági befektetők által megvásárolható 
lenne. A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot adott esetben a 
forgalmazónak ki kell egészítenie.

Or. en

Módosítás 236
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A befektetési termék előállítója az e 
rendeletben meghatározott 
követelményekkel összhangban az általa 
előállított összes befektetési termék 
vonatkozásában elkészíti a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot, 
és saját választása szerinti weboldalon
közzéteszi a dokumentumot még azt 
megelőzően, hogy a termék a lakossági 
befektetők által megvásárolható lenne.

A befektetési termék előállítója az e 
rendeletben meghatározott 
követelményekkel összhangban az általa 
előállított összes befektetési termék 
vonatkozásában elkészíti a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot, 
és saját weboldalán közzéteszi a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot 
még azt megelőzően, hogy a termék a
lakossági befektetők által megvásárolható 
lenne.

Or. en

Indokolás

Pontosítás. A befektetési termék előállítójának weboldala az a hely, ahol a potenciális 
lakossági befektetők a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot keresni fogják, így azt 
ott kell közzétenni.

Módosítás 237
Thomas Händel
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A befektetési termék előállítója az e 
rendeletben meghatározott 
követelményekkel összhangban az általa 
előállított összes befektetési termék 
vonatkozásában elkészíti a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot, 
és saját választása szerinti weboldalon 
közzéteszi a dokumentumot még azt 
megelőzően, hogy a termék a lakossági 
befektetők által megvásárolható lenne.

A befektetési termék előállítója az e 
rendeletben meghatározott 
követelményekkel összhangban és a 
mellékletben megadott mintának 
megfelelően az általa előállított összes 
befektetési termék vonatkozásában 
elkészíti a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot, és a saját 
választása szerinti weboldalon, valamint 
központilag az EKB és az érintett nemzeti 
felügyeleti hatóság által létrehozandó 
weboldalon közzéteszi a dokumentumot 
még azt megelőzően, hogy a termék a 
lakossági befektetők által megvásárolható 
lenne.

Or. de

Módosítás 238
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A befektetési termék előállítója az e 
rendeletben meghatározott 
követelményekkel összhangban az általa 
előállított összes befektetési termék 
vonatkozásában elkészíti a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot, 
és saját választása szerinti weboldalon 
közzéteszi a dokumentumot még azt 
megelőzően, hogy a termék a lakossági 
befektetők által megvásárolható lenne.

A befektetési termék előállítója az e 
rendeletben meghatározott 
követelményekkel összhangban az általa 
előállított összes befektetési termék 
vonatkozásában elkészíti a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot, 
és saját választása szerinti weboldalon 
közzéteszi a dokumentumot még azt 
megelőzően, hogy a termék a lakossági 
befektetők által megvásárolható lenne. A 
befektetési termék előállítója felel e 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum tartalmáért. Az értékesítő 
felelőssége lehet az, hogy ezt az 
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információt átadja a lakossági 
befektetőnek. 

Or. en

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 239
Marianne Thyssen

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A befektetési termék előállítója az e 
rendeletben meghatározott 
követelményekkel összhangban az általa 
előállított összes befektetési termék 
vonatkozásában elkészíti a kiemelt 
befektetői információkat tartalmazó 
dokumentumot, és saját választása szerinti 
weboldalon közzéteszi a dokumentumot 
még azt megelőzően, hogy a termék a 
lakossági befektetők által megvásárolható 
lenne.

A befektetési termék előállítója az e 
rendeletben meghatározott 
követelményekkel összhangban az általa 
előállított összes befektetési termék 
vonatkozásában elkészíti a kiemelt 
befektetői információkat tartalmazó 
dokumentumot, és saját választása szerinti 
weboldalon közzéteszi a dokumentumot 
még azt megelőzően, hogy a termék a 
lakossági befektetők által megvásárolható 
lenne. A befektetési termék előállítója 
minden időben felelősséggel tartozik 
ennek a kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentumnak a 
tartalmáért.

Or. nl

Indokolás

Egyértelműnek kell lennie, hogy kizárólag a befektetési termék előállítója felelős a kiemelt 
befektetői információkat tartalmazó dokumentum elkészítéséért, és tartalma valós voltáért.
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Módosítás 240
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A befektetési termék előállítója az e 
rendeletben meghatározott 
követelményekkel összhangban az általa 
előállított összes befektetési termék 
vonatkozásában elkészíti a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot, 
és saját választása szerinti weboldalon 
közzéteszi a dokumentumot még azt 
megelőzően, hogy a termék a lakossági 
befektetők által megvásárolható lenne.

A befektetési termék előállítója az e 
rendeletben meghatározott 
követelményekkel összhangban az általa 
előállított összes befektetési termék 
vonatkozásában elkészíti a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot, 
és saját választása szerinti weboldalon 
közzéteszi a dokumentumot még azt 
megelőzően, hogy a termék a lakossági 
befektetők által megvásárolható lenne.

Az első albekezdéstől eltérve, amennyiben 
nem áll rendelkezésre kész kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum, a 
lakossági befektető továbbra is befektethet 
ilyen termékbe, ha az eladás a lakossági 
befektető saját kezdeményezésén alapul, a 
lakossági befektető kifejezetten hozzájárul 
ehhez és a befektetési terméket értékesítő 
közvetítő a 2004/39/EK irányelv vagy 
2002/92/EK irányelv szerint tanácsot ad a 
lakossági befektetőnek.

Or. en

Módosítás 241
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A befektetési termék előállítója az e 
rendeletben meghatározott 
követelményekkel összhangban az általa 
előállított összes befektetési termék 
vonatkozásában elkészíti a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot, 

A befektetési termék előállítója az e 
rendeletben meghatározott 
követelményekkel összhangban az általa 
előállított összes befektetési termék 
vonatkozásában elkészíti a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot, 
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és saját választása szerinti weboldalon
közzéteszi a dokumentumot még azt 
megelőzően, hogy a termék a lakossági 
befektetők által megvásárolható lenne.

és saját weboldalán közzéteszi a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot 
még azt megelőzően, hogy a termék a 
lakossági befektetők által megvásárolható 
lenne. A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot adott esetben a befektetési 
terméket értékesítő személy az általa 
készített melléklettel egészíti ki.

Or. en

Módosítás 242
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A befektetési termék előállítója az e 
rendeletben meghatározott 
követelményekkel összhangban az általa 
előállított összes befektetési termék 
vonatkozásában elkészíti a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot, 
és saját választása szerinti weboldalon
közzéteszi a dokumentumot még azt 
megelőzően, hogy a termék a lakossági
befektetők által megvásárolható lenne.

A lakossági befektetési csomagtermék
előállítója az e rendeletben meghatározott 
követelményekkel összhangban az általa 
előállított összes befektetési termék 
vonatkozásában elkészíti a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot, 
és saját weboldalán közzéteszi a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot 
még azt megelőzően, hogy a lakossági 
befektetési csomagtermék a lakossági 
befektetőknek értékesíthető lenne. A 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot ki kell egészíteni a 
lakossági befektetési csomagterméket 
értékesítő személy által készített, 
szolgáltatásokat tartalmazó 
dokumentummal, amely feltünteti a 
lakossági befektetőnek nyújtott 
szolgáltatásokat.

Or. en

Indokolás

Beres képviselő 21. módosítását támogatja, az utolsó mondat kivételével. A befektetési 
termékeket értékesítő személyeknek nincsenek megbízható információik a termékről. Ezért 
nem lehet megengedni, hogy ők készítsék a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot. 
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Ezen túlmenően ez a megközelítés alátámasztja a felelősségi rendszert is, mivel a felelősségek 
tekintetében nem merülne fel kétség. A termékbe való befektetésre vonatkozó megalapozott 
döntéshez szükséges valamennyi információt egyszerre kell a lakossági befektető számára 
elérhetővé tenni.

Módosítás 243
Elena Băsescu

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A befektetési termék előállítója az e 
rendeletben meghatározott 
követelményekkel összhangban az általa 
előállított összes befektetési termék 
vonatkozásában elkészíti a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot, 
és saját választása szerinti weboldalon 
közzéteszi a dokumentumot még azt 
megelőzően, hogy a termék a lakossági 
befektetők által megvásárolható lenne.

A befektetési termék előállítója az e 
rendeletben meghatározott 
követelményekkel összhangban az általa 
előállított összes befektetési termék 
vonatkozásában elkészíti a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot, 
és saját választása szerinti weboldalon 
közzéteszi a dokumentumot még azt 
megelőzően, hogy a termék a lakossági 
befektetők által megvásárolható lenne. A 
dokumentumnak nyomtatott formában is 
elérhetőnek kell lennie.

Or. en

Módosítás 244
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A termék-jóváhagyási eljárás

(1) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum 5. cikk szerint való 
kidolgozása előtt a termék előállítója 
dokumentált termék-jóváhagyási eljárás 
létrehozásával értékeli a befektetési 
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termék megfelelését a lakossági befektető 
érdekeinek.
(2) A termék-jóváhagyási eljárás 
biztosítja, hogy valamennyi befektetési 
termék megfeleljen a meghatározott 
célpiac igényeinek, továbbá biztosítja, 
hogy a termék előállítója a meghatározott 
célpiac igényeire vonatkozó valamennyi 
valószínű releváns kockázat értékelését 
elvégzi. Ez az értékelés magában foglalja 
a befektetési termék stressztesztjét.
(3) A termék-jóváhagyási eljárás 
biztosítja, hogy a már értékesített 
befektetési termékeket rendszeresen 
felülvizsgálják annak érdekében, hogy a 
termék továbbra is megfeleljen az 
azonosított célpiac érdekeinek.
(4) A termék-jóváhagyási eljárást évente 
felülvizsgálják. A befektetési termék 
előállítójának bármikor az érintett 
illetékes hatóság rendelkezésére kell tudni 
bocsátani a termék-jóváhagyási eljárás 
részleteit és az eljárás jellegére vonatkozó 
naprakész és részletes leírást.

Or. en

Módosítás 245
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A termék-jóváhagyási eljárás

(1) A befektetési termékek előállítóinak 
megfelelő eljárásokkal és
szabályozásokkal kell rendelkezniük 
annak biztosítására, hogy a lakossági 
befektetők, ügyfelek és a befektetési 
termékek kedvezményezettjének érdekeit a 
befektetési termékek kialakításakor 
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kiegyensúlyozottan figyelembe vegyék, és 
hogy a pénzügyi termék igazolhatóan az 
érdekek e figyelembevételének eredménye 
lehet.
(2) A befektetési termékek és pénzügyi 
eszközök piaci forgalomba hozatala vagy 
forgalmazása előtt e termékeket és 
eszközöket a termékkialakítási eljárás 
alapján jóvá kell hagyni. Minden 
vonatkozó kockázatot gondosan 
mérlegelni kell, a termékeket és 
eszközöket pedig csak akkor lehet 
forgalomba hozni vagy forgalmazni, ha az 
a célzott ügyfélcsoport érdekét szolgálja.
(3) A befektetési termék előállítója 
teszteket végez annak megállapítására, 
hogy a befektetési termék egészében 
miként teljesít, illetve a pénzügyi termék 
különálló elemei különféle 
forgatókönyvek esetében miként 
teljesítenek. E teszteknek biztosítaniuk 
kell, hogy a pénzügyi termékek – a termék 
jellegére figyelemmel – ne ütközzenek a 
megcélzott ügyfélcsoport érdekeivel.
(4) A termékkialakítási eljárás biztosítja, 
hogy a meglévő termékeket rendszeresen 
felülvizsgálják annak biztosítása 
érdekében, hogy az adott termék továbbra 
is megfeleljen az azonosított célpiac 
igényeinek. A termékkialakítási eljárást 
évente felülvizsgálják. A befektetési 
termék előállítójának mindenkor 
naprakész és részletes tájékoztatással kell 
tudnia szolgálni az illetékes hatósága 
számára termékkialakítási eljárásának 
természetét és részleteit illetően.
(5) Abban az esetben, ha a pénzügyi 
termék a megcélzott ügyfélcsoport 
érdekeit sérti, a befektetési termék 
előállítójának a terméket a lehető 
gyorsabban ki kell igazítania, vagy pedig 
be kell szüntetnie a pénzügyi termékre 
vonatkozó ajánlattételt vagy a termék 
előállítását, és ki kell vonnia a pénzügyi 
terméket a piacról.
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Or. en

Módosítás 246
Olle Schmidt, Wolf Klinz, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumnak pontosnak, helytállónak, 
egyértelműnek és nem félrevezetőnek kell 
lennie.

(1) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum szerződéskötést megelőző 
tájékoztatást jelent. Annak pontosnak, 
helytállónak, egyértelműnek és nem 
félrevezetőnek kell lennie.

Or. en

Módosítás 247
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumnak pontosnak, helytállónak, 
egyértelműnek és nem félrevezetőnek kell 
lennie.

(1) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumnak pontosnak, helytállónak, 
egyértelműnek és nem félrevezetőnek kell 
lennie. A kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum nem 
tartalmazhat reklámot vagy befektetési 
ajánlást.

Or. en

Módosítás 248
Syed Kamall

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

(2) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum önálló, a marketing célú 
anyagoktól jól elkülöníthető dokumentum.

(2) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum önálló, a marketing célú 
anyagoktól jól elkülöníthető dokumentum,
és nem tartalmaz marketingcélokat 
szolgáló anyagot vagy befektetési ajánlást.

Or. en

Módosítás 249
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum önálló, a marketing célú 
anyagoktól jól elkülöníthető dokumentum.

(2) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum önálló, a marketing célú 
anyagoktól jól elkülöníthető és semmilyen 
termékreklámot nem tartalmazó
dokumentum.

Or. de

Módosítás 250
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum önálló, a marketing célú 
anyagoktól jól elkülöníthető dokumentum.

(2) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum önálló, a marketing célú 
anyagoktól jól elkülöníthető dokumentum. 
A más dokumentumokra történő 
kereszthivatkozások megengedettek. 
Kereszthivatkozással csak olyan 
információkra szabad hivatkozni, amelyek 
kiegészítik az e rendelet alapján a kiemelt 
információkat tartalmazó 
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dokumentumban szerepeltetendő 
információkat. A marketing célú 
anyagokra történő kereszthivatkozások 
nem megengedettek.

Or. en

Módosítás 251
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum önálló, a marketing célú 
anyagoktól jól elkülöníthető dokumentum.

(2) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum önálló, a marketing célú 
anyagoktól jól elkülöníthető, de azoknál 
nem rosszabb minőségű dokumentum. E 
dokumentum nem tartalmazhat 
marketingüzenetet vagy befektetési 
ajánlást.

Or. en

Módosítás 252
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum nem tartalmazhat reklámot 
vagy befektetési ajánlást.

Or. en

Módosítás 253
Syed Kamall
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Azon lakossági befektetési 
csomagtermékek esetében, amelyek a 
befektetők részére befektetési szempontból 
eltérő változatokat, konkrét 
szolgáltatásokat vagy fizetési változatokat 
vagy többféle választható mögöttes alapot 
kínálnak, vagy azon lakossági befektetési 
csomagtermékek esetében, amelyekre 
vonatkozóan konkrét információk 
egyébként változhatnak az egyéni 
lakossági befektető személyes jellemzőitől 
vagy választásától függően, a 8. cikk (2) 
bekezdésében előírt információk 
meghatározhatóak összefoglalóan vagy 
indikatív módon, például egy 
értéktartomány megadásával. Ezekben az 
esetekben a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumban feltűnően 
kell megjelölni azokat a további 
dokumentumokat, melyeket a lakossági 
befektetőnek a személyes körülményeire 
vonatkozó információkért 
tanulmányoznia kell.

Or. en

Indokolás

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum számos esetben nem fog elegendő 
információt adni ahhoz, hogy a fogyasztók megalapozott döntést hozhassanak. Ez különösen 
igaz, amennyiben a termék díjaira olyan tényezők vannak hatással, mint az életkor vagy a 
befektetett összeg. Ezért alapvető fontosságúnak tekintjük, hogy a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum feltüntethessen más dokumentumokat, és módosításokat javasolunk e 
cikkhez és a vonatkozó (12) preambulumbekezdéshez.

Módosítás 254
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

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

(2a) Amennyiben a lakossági befektetési 
csomagtermék választási lehetőséget 
biztosít a lakossági befektetőnek a 
befektetés időtartamával, a szolgáltatások 
megválasztásával vagy a fizetendő 
összegekkel kapcsolatban, vagy pedig a 
választható mögöttes befektetések skáláját 
kínálja, illetve ha a lakossági befektetési 
csomagtermékre vonatkozó információk 
elemei az egyéni lakossági befektetőre 
jellemző tényezőktől függően változnak, 
illetve ezektől függenek, a 8. cikk (2) 
bekezdése szerinti információkat általános 
jelleggel vagy példákkal szemléltetve is 
meg lehet adni. Amennyiben ez a helyzet 
merül fel, a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumnak egyértelműen 
fel kell tüntetnie, hogy a konkrétabb 
információkat melyik dokumentumban 
adják meg.

Or. en

Indokolás

Még ha a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum személyes információkat igényel is, 
annak általános példák formájában elérhetőnek kell lennie, hogy segítsen a fogyasztónak 
annak eldöntésében, hogy kíván-e további információkat beszerezni.

Módosítás 255
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Amennyiben a befektetési termék 
választási lehetőséget biztosít a lakossági 
befektetőnek a befektetés időtartamának, 
a konkrét szolgáltatások vagy a fizetendő 
összegek megválasztásával kapcsolatban, 
vagy pedig választást a mögöttes 
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befektetések skálájából, illetve ha a 
termékre vonatkozó kiemelt információk 
elemei valamely más módon az egyéni 
lakossági befektetőre jellemző tényezőktől 
függenek, a 8. cikk (2) bekezdése szerinti 
információkat általános jelleggel vagy 
reprezentatív példákkal is meg lehet adni. 
Ebben a helyzetben a kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumnak egyértelműen fel kell 
tüntetnie, hogy a melyik dokumentum 
tartalmaz konkrétabb információkat.

Or. en

Indokolás

A megalapozott befektetési döntés meghozatala érdekében számos lakossági befektetési 
csomagterméket az egyéni befektetőre kell majd igazítani. Mindazonáltal fontos, hogy a 
befektetők a termékeket magas szinten tudják összehasonlítani, mielőtt további információk 
bekérése mellett döntenek. Ide tartozhatnak például egy adott befektetett összeg, befektetési 
időtartam és alapválasztás átlagos díjai; vagy egy adott életbiztosítási szolgáltatás 
tekintetében a tipikus befektető havi biztosítási díja.

Módosítás 256
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumnak egyértelműen meg kell 
adnia, hogy hol és hogyan lehet 
beszerezni a javasolt befektetésre 
vonatkozó további információkat, 
beleértve azt is, hogy hol és hogyan 
szerezhető be a kibocsátási tájékoztató 
kérésre ingyenesen és bármikor, és azt,
hogy ezek az információk milyen nyelven 
érhetőek el a befektetők számára;

Or. en
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Módosítás 257
Elena Băsescu

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum egy rövid dokumentum, 
amely:

(3) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum egy rövid dokumentum, 
amely előmozdítja az 
összehasonlíthatóságot és amely:

Or. en

Módosítás 258
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum egy rövid dokumentum, 
amely:

(3) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum egy rövid, legfeljebb 2 DIN 
A4-es oldal terjedelmű dokumentum, 
amely:

Or. de

Módosítás 259
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum egy rövid dokumentum, 
amely:

(3) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum egy rövid és tömör stílusban 
íródott dokumentum, amely:

Or. en
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Módosítás 260
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) világosan megfogalmazott és olyan 
nyelvezettel megírt, amelynek közlésmódja 
megkönnyíti a lakossági befektető számára 
a közölt információ megértését, különösen 
a következők révén:

b) világosan megfogalmazott és olyan 
stílusú, amelyet a lakossági befektetői 
célközönség könnyen megért. Ennek 
érdekében:

Or. en

Módosítás 261
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a használt nyelvezet világos, tömör és 
érthető;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 262
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a használt nyelvezet világos, tömör és 
érthető;

i. világos és tömör nyelvezetet használ;

Or. en
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Módosítás 263
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. mellőzi a zsargon használatát; ii. kerüli a zsargon használatát;

Or. en

Módosítás 264
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. kerüli a szakkifejezéseket, ha helyettük 
hétköznapi szavak is használhatók.

iii. kerüli a betűszavakat és a 
szakkifejezéseket, ha helyettük hétköznapi 
szavak is használhatók.

Or. en

Módosítás 265
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. kerüli a szakkifejezéseket, ha helyettük 
hétköznapi szavak is használhatók.

iii. kerüli a betűszavakat és a 
szakkifejezéseket, ha helyettük hétköznapi 
szavak is használhatók.

Or. en
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Módosítás 266
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b pont –  iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. kerüli a szakkifejezéseket, ha helyettük 
hétköznapi szavak is használhatók.

iii. kerüli a szakkifejezéseket.

Or. de

Módosítás 267
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. kerüli a szakkifejezéseket, ha helyettük 
hétköznapi szavak is használhatók.

iii. kerüli a betűszavakat és a 
szakkifejezéseket, ha helyettük hétköznapi 
szavak is használhatók.

Or. en

Módosítás 268
Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a költségszámítás részletesen 
kifejtésre kerül.

Or. en

Módosítás 269
Syed Kamall
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) azokra a kiemelt információkra 
összpontosít, amelyekre a befektetőknek 
szükségük van.

Or. en

Módosítás 270
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) azokra a kiemelt információkra 
összpontosít, amelyekre a befektetőknek 
szükségük van.

Or. en

Módosítás 271
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum csak akkor készülhet 
színesben, ha a színek miatt az információk 
érthetősége fekete-fehér nyomtatásban 
vagy fénymásolva sem csökken.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en
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Módosítás 272
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A befektetési termék előállítójának 
vagy csoportjának vállalati márkajelzése 
vagy logója csak akkor szerepelhet a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban, ha nem vonja el a 
lakossági befektető figyelmét a 
dokumentumban foglalt információktól, és 
nem takarja el a szöveget.

(5) A lakossági befektetési csomagtermék
előállítójának vagy csoportjának vállalati 
márkajelzése vagy logója csak akkor 
szerepelhet a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumban, ha nem vonja 
el a lakossági befektető figyelmét a 
dokumentumban foglalt információktól, és 
nem takarja el a szöveget.

Or. en

Módosítás 273
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Európai Bankhatóság (EBA), az 
Európai Biztosítási és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) 
és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 
(ESMA) szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum hosszát és 
formátumát.
A szabályozástechnikai 
standardtervezeteknek figyelembe kell 
venniük a lakossági befektetési 
csomagtermékek különböző típusait. Az 
említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket az európai felügyeleti 
hatóságok […]-ig benyújtják a 
Bizottságnak.
A Bizottság felhatalmazást kap 
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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 megfelelő rugalmasság biztosítása és annak lehetővé tétele érdekében, hogy az ágazat és az 
európai felügyeleti hatóságok gyorsan tudjanak reagálni a piaci fejleményekre, ezeknek az 
intézkedéseknek olyan formában kell megvalósulniuk, hogy a három európai felügyeleti 
hatóságot együttesen felhatalmazzák arra, hogy közös szabályozástechnikai standardokat 
dolgozzanak ki, ahelyett hogy a Bizottságot hatalmaznák fel felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására.

Módosítás 274
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot a befektetési termék 
értékesítésének helye szerinti tagállam 
valamely hivatalos nyelvén vagy a szóban 
forgó tagállam illetékes hatóságai által 
elfogadott valamely nyelven kell 
megfogalmazni, vagy – amennyiben ettől 
eltérő nyelven fogalmazták meg – le kell 
fordítani ezen nyelvek valamelyikére.

A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot a befektetési termék 
értékesítésének helye szerinti tagállam 
valamely hivatalos nyelvén kell 
megfogalmazni, vagy – amennyiben ettől 
eltérő nyelven fogalmazták meg – le kell 
fordítani e nyelvek valamelyikére.

Or. de

Módosítás 275
Saïd El Khadraoui

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

A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot a befektetési termék 
értékesítésének helye szerinti tagállam 
valamely hivatalos nyelvén vagy a szóban 
forgó tagállam illetékes hatóságai által 
elfogadott valamely nyelven kell 
megfogalmazni, vagy – amennyiben ettől 
eltérő nyelven fogalmazták meg – le kell 
fordítani ezen nyelvek valamelyikére.

A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot a befektetési termék 
forgalmazásának helye szerinti tagállam 
hivatalos nyelvein vagy a tagállam 
valamely részén használt hivatalos 
nyelvek egyikén vagy a szóban forgó 
tagállam illetékes hatóságai által elfogadott 
nyelven kell megfogalmazni, vagy –
amennyiben ettől eltérő nyelven 
fogalmazták meg – le kell fordítani ezen 
nyelvek valamelyikére.

Or. en

Módosítás 276
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot a befektetési termék 
értékesítésének helye szerinti tagállam 
valamely hivatalos nyelvén vagy a szóban 
forgó tagállam illetékes hatóságai által 
elfogadott valamely nyelven kell 
megfogalmazni, vagy – amennyiben ettől 
eltérő nyelven fogalmazták meg – le kell 
fordítani ezen nyelvek valamelyikére.

A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot a befektetési termék 
értékesítésének helye szerinti tagállam 
valamely hivatalos nyelvén kell 
megfogalmazni.

Or. en

Módosítás 277
Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Biztosítási termék kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentuma esetében a 
biztosítónak csak a kötvénytulajdonos 
irányában áll fenn kötelezettsége, de a 
kedvezményezett vagy a biztosított 
irányában nem.

Or. en

Indokolás

A rendeletben ki kell mondani, hogy biztosítási termék kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentuma esetében a biztosítónak csak a kötvénytulajdonos irányában áll fenn 
kötelezettsége, de a kedvezményezett vagy a biztosított irányában nem.

Módosítás 278
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Kiemelt befektetői információk” 
címet szembetűnően, a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
első oldalának tetején kell feltüntetni. 
Magyarázó nyilatkozatot kell 
megjeleníteni közvetlenül a cím alatt. A 
nyilatkozat szövege a következő:

(1) A kiemelt befektetői tájékoztató 
dokumentum tartalmát a következő 
bekezdésekben meghatározott sorrendben 
kell bemutatni.

Or. en

Módosítás 279
Petru Constantin Luhan

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

(1) A „Kiemelt befektetői információk” 
címet szembetűnően, a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum első 
oldalának tetején kell feltüntetni. 
Magyarázó nyilatkozatot kell megjeleníteni 
közvetlenül a cím alatt. A nyilatkozat 
szövege a következő:

(1) A „Kiemelt befektetői információk” 
címet szembetűnően, a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum első 
oldalának tetején kell feltüntetni. A kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot 
egy félnek kell elkészíteni. Valamennyi 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumon fel kell tüntetni egy 
személy vagy jogalany nevét, amely 
egyértelműen kijelenti, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
tartalmáért felelős. Magyarázó 
nyilatkozatot kell megjeleníteni 
közvetlenül a cím alatt. A nyilatkozat 
szövege a következő:

Or. en

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 280
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) „E dokumentumnak nem célja annak 
kifejtése, hogy a termék alkalmas-e az Ön 
számára. El kell olvasnia az átadott többi 
információt is.

Or. en



PE504.397v02-00 146/186 AM\927693HU.doc

HU

Módosítás 281
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Ez a dokumentum kiemelt információkat 
nyújt erről a befektetési termékről. A 
dokumentum nem marketing célokat 
szolgál. Az információközlésre jogszabály 
alapján kerül sor, annak célja, hogy 
segítséget nyújtson Önnek e befektetési 
termék jellegének és a termékbe való 
befektetés kockázatainak megismerésében.
Annak érdekében, hogy megalapozott 
befektetési döntést hozhasson arról, hogy 
be kíván-e fektetni a termékbe, kérjük, 
olvassa el az alábbi információkat.”

„Ez a dokumentum kiemelt információkat 
nyújt erről a befektetési termékről. A 
dokumentum nem marketing célokat 
szolgál. Az információközlésre jogszabály 
alapján kerül sor, annak célja, hogy 
segítséget nyújtson Önnek e befektetési 
termék jellegének, előnyeinek és 
kockázatainak megismerésében, és segítse 
Önt e termék és az alternatív befektetési 
termékek összehasonlításában.

A végleges befektetési döntés meghozatala 
előtt gondosan mérlegelnie kell e 
dokumentum mellett a befektetés 
feltételeit részletező összes dokumentumot.
Ez a dokumentum csak tájékoztatást 
nyújt, és ezért nem tünteti fel, hogy a 
termék az Ön konkrét, személyes 
körülményeire megfelelő-e.”

Or. en

Indokolás

A kibocsátási tájékoztató és/vagy a termék szerződési feltételei fontosak a befektetés 
valamennyi jellemzőjének és kockázatának megértésében. A befektető számára a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum legfőbb haszna, hogy összefoglalja a legfontosabb 
jellemzőket és kockázatokat. A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum szerepe az, 
hogy segítsen a befektetőknek a termék jogi feltételeinek, illetve e feltételek befektetési 
javaslatra, kockázatra, hozamra és díjakra gyakorolt hatásainak megismerésében.

Módosítás 282
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Ez a dokumentum kiemelt információkat 
nyújt erről a befektetési termékről. A 
dokumentum nem marketing célokat 
szolgál. Az információközlésre jogszabály 
alapján kerül sor, annak célja, hogy 
segítséget nyújtson Önnek e befektetési 
termék jellegének és a termékbe való
befektetés kockázatainak 
megismerésében. Annak érdekében, hogy 
megalapozott befektetési döntést 
hozhasson arról, hogy be kíván-e fektetni 
a termékbe, kérjük, olvassa el az alábbi 
információkat.”

„Ez a dokumentum kiemelt információkat 
nyújt erről a befektetési termékről. A 
dokumentum nem marketing célokat 
szolgál. Az információközlésre jogszabály 
alapján kerül sor, annak célja, hogy 
segítséget nyújtson Önnek e befektetési 
termék jellegének, kockázatainak és
hozamának megismerésében, és annak 
más befektetési termékekkel való
összehasonlításában.

Or. en

Módosítás 283
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Ez a dokumentum kiemelt információkat 
nyújt erről a befektetési termékről. A 
dokumentum nem marketing célokat 
szolgál. Az információközlésre jogszabály 
alapján kerül sor, annak célja, hogy 
segítséget nyújtson Önnek e befektetési 
termék jellegének és a termékbe való 
befektetés kockázatainak 
megismerésében. Annak érdekében, hogy 
megalapozott befektetési döntést 
hozhasson arról, hogy be kíván-e fektetni 
a termékbe, kérjük, olvassa el az alábbi 
információkat.”

„Ez a dokumentum kiemelt információkat 
nyújt erről a befektetési termékről. A 
dokumentum nem marketing célokat 
szolgál. Az információközlésre jogszabály 
alapján kerül sor, annak célja, hogy 
segítséget nyújtson Önnek e befektetési 
termék jellegének, kockázati szintjének és 
összes költségének a befektetési döntés 
meghozatala előtti elmagyarázásában.

Or. en
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Indokolás

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum az előállítóra hárítja annak felelősségét, 
hogy a befektetési termékről egyértelmű, tömör és átfogó információkat nyújtson, és nem 
felelősség alóli felmentés arra az esetre, ha az ügyfél nem olvasta el a dokumentumot, és nem 
is az előállító felelőssége, hogy az ügyfél ezt megtegye.

Módosítás 284
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Ez a dokumentum kiemelt információkat 
nyújt erről a befektetési termékről. A 
dokumentum nem marketing célokat 
szolgál. Az információközlésre jogszabály 
alapján kerül sor, annak célja, hogy 
segítséget nyújtson Önnek e befektetési 
termék jellegének és a termékbe való 
befektetés kockázatainak megismerésében.
Annak érdekében, hogy megalapozott 
befektetési döntést hozhasson arról, hogy 
be kíván-e fektetni a termékbe, kérjük, 
olvassa el az alábbi információkat.”

„Ez a dokumentum kiemelt információkat 
nyújt erről a lakossági befektetési 
csomagtermékről. A dokumentum nem 
marketing célokat szolgál. Az 
információközlésre jogszabály alapján 
kerül sor, annak célja, hogy segítséget 
nyújtson Önnek e lakossági befektetési 
csomagtermék jellegének, kockázatainak
és hozamának megismerésében, és annak 
más lakossági befektetési 
csomagtermékekkel való 
összehasonlításában.

Or. en

Módosítás 285
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Ez a dokumentum kiemelt információkat 
nyújt erről a befektetési termékről. A 
dokumentum nem marketing célokat 
szolgál. Az információközlésre jogszabály 
alapján kerül sor, annak célja, hogy 
segítséget nyújtson Önnek e befektetési 

„Ez a dokumentum kiemelt információkat 
nyújt erről a befektetési termékről és az Ön 
közvetítőjének díjazásáról. A dokumentum 
nem marketing célokat szolgál. Az 
információközlésre jogszabály alapján 
kerül sor, annak célja, hogy segítséget 
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termék jellegének és a termékbe való 
befektetés kockázatainak megismerésében. 
Annak érdekében, hogy megalapozott 
befektetési döntést hozhasson arról, hogy 
be kíván-e fektetni a termékbe, kérjük, 
olvassa el az alábbi információkat.”

nyújtson Önnek e befektetési termék 
jellegének és a termékbe való befektetés 
kockázatainak megismerésében. Annak 
érdekében, hogy megalapozott befektetési 
döntést hozhasson arról, hogy be kíván-e 
fektetni a termékbe, kérjük, olvassa el az 
alábbi információkat.”

Or. de

Módosítás 286
Marianne Thyssen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentumnak tartalmaznia 
kell a kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentum elkészítéséért 
felelős nevét, továbbá egy kifejezett 
nyilatkozatot, hogy kizárólag ez a személy 
vagy szervezet felelős e dokumentum 
tartalmáért.

Or. nl

Indokolás

Ez a módosítás rávilágít arra, hogy kizárólag egy adott személy, azaz a termék előállítója 
felelős ennek a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumnak az elkészítéséért 
és annak tartalmáért.

Módosítás 287
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kiemelt információk között az alábbi (2) A „Kiemelt befektetői információk” 
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információkat kell közölni: címet szembetűnően, a dokumentum első 
oldalának tetején kell feltüntetni.

a) Magyarázó nyilatkozatot kell 
megjeleníteni közvetlenül a cím alatt. A 
nyilatkozat szövege a következő:
„Ez a dokumentum kiemelt befektetői 
információkat nyújt erről a befektetési 
termékről. A dokumentum nem marketing 
célokat szolgál. Az információközlésre 
jogszabály alapján kerül sor, annak célja, 
hogy segítséget nyújtson Önnek az e 
termékbe való befektetés jellegének és 
kockázatainak megismerésében. Annak 
érdekében, hogy megalapozott befektetési 
döntést hozhasson arról, hogy be kíván-e 
fektetni a termékbe, kérjük, olvassa el az 
alábbi információkat.”

a) a dokumentum elején elhelyezett 
szakaszban a befektetési termék nevét és a 
befektetési termék előállítójának adatait;

b) Jól láthatóan fel kell tüntetni a termék 
nevét és adott esetben a részvényosztályt 
vagy annak befektetési részalapját. A 
termék teljes nevét jól láthatóan fel kell 
tüntetni. Amennyiben van a terméket 
azonosító kódszám, ennek is a megnevezés 
részét kell képeznie
c) Fel kell tüntetni a termék kezeléséért 
felelős alapkezelő nevét.
d) Ezen túlmenően, amennyiben az 
alapkezelő jogi, igazgatási vagy 
forgalmazási célokra vállalatcsoport 
részét képezi, e csoport nevét fel lehet 
tüntetni. A vállalat márkajelzése 
feltüntethető, feltéve, hogy az nem gátolja 
a befektetőt a befektetés kulcselemeinek 
megértésében, illetve nem csökkenti a 
befektetési termék összehasonlítására 
vonatkozó képességét.

b) a „Milyen befektetésről van szó?” című 
szakaszban a befektetési termék jellegét és 
legfontosabb jellemzőit, ideértve: 

e) A kiemelt befektetői információkat
tartalmazó dokumentum egyik 
szakaszában ismertetni kell a „Befektetési 
politika célkitűzését”, és adott esetben a 
tájékoztatásnak legalább az alábbiakra 
kell kiterjednie:

i. a befektetési termék típusát; i. a befektetési termék típusa;
ii. a befektetési termék céljait és a célok ii. a befektetési termék céljai és a célok 



AM\927693HU.doc 151/186 PE504.397v02-00

HU

eléréséhez használt eszközöket; eléréséhez használt eszközök; 
iii. tájékoztatást arról, hogy a befektetési 
termék előállítója törekszik-e valamilyen 
sajátos környezeti, szociális vagy felelős 
vállalatirányítási eredmény elérésére akár 
az üzleti folyamatai, akár a befektetési 
termék tekintetében, és amennyiben 
törekszik ilyen eredmény elérésére, az 
elérni kívánt eredmények leírását, illetve 
ezek elérésének módját;

iii. tájékoztatás arról, hogy a befektetési 
termék előállítója törekszik-e valamilyen 
sajátos környezeti, szociális vagy felelős 
vállalatirányítási eredmény elérésére akár 
az üzleti folyamatai, akár a befektetési 
termék tekintetében, és amennyiben 
törekszik ilyen eredmény elérésére, az 
elérni kívánt eredmények leírását, illetve 
ezek elérésének módját;

iv. amennyiben a befektetési termék 
biztosítási szolgáltatást is kínál, ezen 
biztosítási szolgáltatások részleteit;

iv. amennyiben a befektetési termék 
biztosítási szolgáltatást is kínál, ezen 
biztosítási szolgáltatások részletei;

v. a befektetési termék futamidejét, ha 
ismert;

v. a befektetési termék futamideje, ha 
ismert; 

vi. a várható hozamra vonatkozó 
forgatókönyveket, ha ez a termék 
jellegének fényében relevánsnak 
tekinthető;

vi. a várható hozamra vonatkozó 
forgatókönyvek, ha ez a termék jellegének 
fényében relevánsnak tekinthető;

c) a „Veszíthetek-e pénzt a befektetéssel?” 
című fejezetben rövid tájékoztatást arról, 
hogy előfordulhat-e tőkeveszteség, 
ideértve

f) A kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentum egyik 
szakaszában ismertetni kell a
„Kockázat/hozam-profil”-t, amelynek 
tartalmát az EÉPH szabályozástechnikai 
standardban határozza meg. E szakasz 
adott esetben a következőkkel foglalkozik:

i. az esetleges garanciák vagy tőkevédelem 
bemutatását, illetve ezek korlátait;

i. az esetleges garanciák vagy tőkevédelem 
bemutatása, illetve ezek korlátai; 

ii. a tájékoztatást arról, hogy a termék 
mögött áll-e bármilyen kártalanítási 
rendszer vagy garanciarendszer;

ii. a tájékoztatás arról, hogy a termék 
mögött áll-e bármilyen kártalanítási 
rendszer vagy garanciarendszer;

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

g) A kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentum egyik 
szakaszában ismertetni kell a 
„Költségek”-et, amelyben az ügyfél a 
fizetendő díjakról, jutalékokról kap 
tájékoztatást, a kiemelt információk 
tartalma és kialakítása tekintetében az 
EÉPH szabályozástechnikai standardokat 
dolgoz ki.
g) A kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentum egyik 
szakaszában ismertetni kell a „Termék 
múltbeli teljesítményét”, amennyiben a 
terméket legalább 12 hónapja hozták 
létre, a múltbeli teljesítmény szükséges 
minimális tartalma és kialakítása 
tekintetében az EÉPH 
szabályozástechnikai standardokat dolgoz 
ki.

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;

f) A kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentum egyik 
szakaszában ismertetni kell a „Gyakorlati 
információk”-at, a szükséges információk 
tartalma és terjedelme tekintetében az 
EÉPH szabályozástechnikai standardokat 
dolgoz ki.

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

j) Az engedélyezésre vonatkozó adatok a 
következő nyilatkozatból állnak:

„Ezt a terméket [a tagállam neve] 
engedélyezte és [az illetékes hatóság neve] 
szabályozza”, ha van ilyen.
k) A közzétételi tájékoztatásnak a 
következő nyilatkozatból kell állnia:
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„Ez a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum [a közzététel napja]-án/én 
helytálló.”

Or. en

Indokolás

Az ÁÉKBV-k kiemelt befektetői tájékoztatást tartalmazó dokumentumának elkészítése sok 
erőfeszítést és időt igényelt, mindez más termékekre is átvihető, a különféle hivatkozások 
megnevezése nagyrészt újból felhasználható a lakossági befektetési csomagtermékek körében. 
Ezen túlmenően – ha nem használnak túlzott szakzsargont – a pénzügyi termékek 
hitelesebbnek tűnhetnek a szakmaibb szóhasználat mellett.

Módosítás 288
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a dokumentum elején elhelyezett 
szakaszban a befektetési termék nevét és a 
befektetési termék előállítójának adatait;

törölve

Or. en

Módosítás 289
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a dokumentum elején elhelyezett 
szakaszban a befektetési termék nevét és a 
befektetési termék előállítójának adatait;

a) a dokumentum elején elhelyezett 
szakaszban a befektetési termék nevét és a 
befektetési termék előállítójának adatait és 
a jogi felelősséget viselő nevét;

Or. en
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Módosítás 290
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a dokumentum elején elhelyezett 
szakaszban a befektetési termék nevét és a 
befektetési termék előállítójának adatait;

a) a dokumentum elején elhelyezett 
szakaszban a lakossági befektetési 
csomagtermék nevét és a lakossági 
befektetési csomagtermék előállítójának 
adatait (székhely neve és címe);

Or. en

Módosítás 291
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a dokumentum elején elhelyezett 
szakaszban a befektetési termék nevét és a 
befektetési termék előállítójának adatait;

a) a dokumentum elején elhelyezett 
szakaszban a lakossági befektetési 
csomagtermék nevét és a lakossági 
befektetési csomagtermék előállítójának 
adatait;

Or. en

Módosítás 292
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a dokumentum elején elhelyezett 
szakaszban a befektetési termék nevét és a 

a) a dokumentum elején elhelyezett 
szakaszban a befektetési termék nevét és a 
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befektetési termék előállítójának adatait; befektetési termék előállítójának adatait 
(székhely neve és címe); ugyanígy közzé 
kell tenni – a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum mellékletében –
a befektetési terméket értékesítő személy 
nevét.

Or. en

Módosítás 293
Sharon Bowles

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. A dokumentum vége felé elhelyezett 
szakaszban a „Tájékoztatás a termékről” 
című szakasz, amely (adott esetben) 
tartalmazza a termék:
i. nemzetközi értékpapír-azonosító szám 
(ISIN)
ii. a nemzetközi könyvvizsgálati 
standardok (ISA-k) száma
iii. kamatláb,
iv. a termékhez kapcsolódó tőzsde;
v. pénznem; és
vi. kibocsátás napja.

Or. en

Módosítás 294
Sharon Bowles

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a terméket szabályozó illetékes 
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hatóság neve és elérhetősége

Or. en

Módosítás 295
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a „Kinek szól a befektetés?” című 
szakaszban tájékoztatás a befektetés 
célpiacáról;

Or. en

Indokolás

Ez lehetővé tenné a befektetők számára, hogy azonnal meggyőződjenek arról, hogy a termék 
nekik való-e vagy sem.

Módosítás 296
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a „Kinek szól a befektetés?” című 
szakaszban tájékoztatás a befektetés 
célpiacáról;

Or. en

Módosítás 297
Sirpa Pietikäinen

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

ab) a „Mit választhatok?” című 
szakaszban tájékoztatás a fogyasztó által 
meghozandó különféle döntésekről, pl. az 
alap, a futamidő és a biztosítási díj 
kiválasztása. Ennek a szakasznak kell 
ismertetnie, hogy milyen más 
szolgáltatások vagy biztosítási események 
vannak;

Or. en

Indokolás

Ez a szakasz foglalkozna az olyan vonatkozásokkal, mint az alapválasztás vagy biztosítási 
választási lehetőségek. Ez számos lakossági befektetési csomagtermék esetében alapvető 
információ, és e nélkül a befektető nem tud megalapozott befektetői döntést hozni.

Módosítás 298
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a „Mit választhatok?” című 
szakaszban tájékoztatás a fogyasztó által 
meghozandó különféle döntésekről, pl. az 
alap, a futamidő és a biztosítási díj 
kiválasztása. Ennek a szakasznak kell 
ismertetnie, hogy milyen más 
szolgáltatások vagy biztosítási események 
vannak

Or. en

Módosítás 299
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

ac) a „Mennyire rugalmas a termék?” 
című szakaszban tájékoztatás arra 
vonatkozóan, hogy a termék kezdő 
időpontja után a termék vagy a d) pont 
szerinti választások (pl. befektetési alapok, 
futamidő, biztosítási díj) módosíthatóak-e;

Or. en

Módosítás 300
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a „Milyen befektetésről van szó?” című 
szakaszban a befektetési termék jellegét és 
legfontosabb jellemzőit, ideértve:

törölve

i. a befektetési termék típusát;
ii. a befektetési termék céljait és a célok 
eléréséhez használt eszközöket;
iii. tájékoztatást arról, hogy a befektetési 
termék előállítója törekszik-e valamilyen 
sajátos környezeti, szociális vagy felelős 
vállalatirányítási eredmény elérésére akár 
az üzleti folyamatai, akár a befektetési 
termék tekintetében, és amennyiben 
törekszik ilyen eredmény elérésére, az 
elérni kívánt eredmények leírását, illetve 
ezek elérésének módját;
iv. amennyiben a befektetési termék 
biztosítási szolgáltatást is kínál, ezen 
biztosítási szolgáltatások részleteit;
v. a befektetési termék futamidejét, ha 
ismert;
vi. a várható hozamra vonatkozó 
forgatókönyveket, ha ez a termék 
jellegének fényében relevánsnak 
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tekinthető;

Or. en

Módosítás 301
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a „Milyen befektetésről van szó?” című 
szakaszban a befektetési termék jellegét és 
legfontosabb jellemzőit, ideértve:

b) a „Milyen típusú befektetésről van szó, 
mik a célja és milyen a befektetési 
politika?” című szakaszban a befektetési 
termék jellegét és legfontosabb jellemzőit, 
ideértve:

Or. en

Módosítás 302
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a „Milyen befektetésről van szó?” című 
szakaszban a befektetési termék jellegét és 
legfontosabb jellemzőit, ideértve:

b) a „Milyen befektetésről van szó?” című 
szakaszban a lakossági befektetési 
csomagtermék jellegét és legfontosabb 
jellemzőit, ideértve:

Or. en

Módosítás 303
Olle Schmidt

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

b) a „Milyen befektetésről van szó?” című 
szakaszban a befektetési termék jellegét és 
legfontosabb jellemzőit, ideértve:

b) a „Milyen befektetésről van szó?” című 
szakaszban a lakossági befektetési 
csomagtermék jellegét és legfontosabb 
jellemzőit, ideértve:

Or. en

Módosítás 304
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a befektetési termék típusát; törölve

Or. en

Módosítás 305
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a befektetési termék típusát; i. a lakossági befektetési csomagtermék
típusát;

Or. en

Módosítás 306
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – i alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a befektetési termék típusát; i. a lakossági befektetési csomagtermék
típusát;

Or. en

Módosítás 307
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a befektetési termék típusát; i. a befektetési termék típusát és a 
kockázatot magas, közepes vagy alacsony 
besorolás szerint.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a kockázati szint indikátorának feltüntetése. Ez már szerepel a bizottsági 
javaslat 8. cikkének (5) bekezdésében: „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(..)”

Módosítás 308
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a befektetési termék céljait és a célok 
eléréséhez használt eszközöket;

törölve

Or. en
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Módosítás 309
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a befektetési termék céljait és a célok 
eléréséhez használt eszközöket;

ii. a befektetési termék céljait és a célok 
eléréséhez használt eszközöket, beleértve a 
mögöttes eszközök vagy változók, és a 
hozam meghatározása módjának 
ismertetését

Or. en

Módosítás 310
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a befektetési termék céljait és a célok 
eléréséhez használt eszközöket;

ii. a befektetési termék céljait és a célok 
eléréséhez használt eszközöket, beleértve a 
mögöttes eszközök vagy változók, és a 
hozam meghatározása módjának 
ismertetését

Or. en

Módosítás 311
Syed Kamall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a lakossági befektetési 
csomagterméket megvásárló befektető 
mögöttes várakozásait egyszerűen leíró 
mondat;
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Or. en

Indokolás

A lakossági befektetők számára nehéznek bizonyul a termék megvásárlásakor a piaci 
fejlemények ismerete. Ezért a terméket megvásárló befektető mögöttes álláspontját 
összefoglaló egyszerű mondat segítene neki annak megértésében, hogy mi is a termék.

Módosítás 312
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. tájékoztatást arról, hogy a befektetési 
termék előállítója törekszik-e valamilyen 
sajátos környezeti, szociális vagy felelős 
vállalatirányítási eredmény elérésére akár 
az üzleti folyamatai, akár a befektetési 
termék tekintetében, és amennyiben 
törekszik ilyen eredmény elérésére, az 
elérni kívánt eredmények leírását, illetve 
ezek elérésének módját;

törölve

Or. en

Módosítás 313
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. tájékoztatást arról, hogy a befektetési 
termék előállítója törekszik-e valamilyen 
sajátos környezeti, szociális vagy felelős 
vállalatirányítási eredmény elérésére akár 
az üzleti folyamatai, akár a befektetési 
termék tekintetében, és amennyiben 
törekszik ilyen eredmény elérésére, az 
elérni kívánt eredmények leírását, illetve 

törölve
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ezek elérésének módját;

Or. en

Módosítás 314
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. tájékoztatás arról, hogy a befektetési 
termék előállítója törekszik-e valamilyen 
sajátos környezeti, szociális vagy felelős 
vállalatirányítási eredmény elérésére akár 
az üzleti folyamatai, akár a befektetési 
termék tekintetében, és amennyiben 
törekszik ilyen eredmény elérésére, az 
elérni kívánt eredmények leírását, illetve 
ezek elérésének módját;

iii. tájékoztatás arról, hogy a befektetési 
termék előállítója törekszik-e valamilyen 
sajátos környezeti, szociális vagy felelős 
vállalatirányítási eredmény elérésére akár 
az üzleti folyamatai, akár a befektetési 
termék tekintetében, és amennyiben 
törekszik ilyen eredmény elérésére, az 
elérni kívánt eredmények leírását, illetve 
ezek elérésének módját, illetve tájékoztatás 
arról, hogy a termék a reálgazdaságba 
való közvetlen befektetést képez-e, vagy 
pedig egy szintetikus index;

Or. en

Módosítás 315
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. tájékoztatás arról, hogy a befektetési 
termék előállítója törekszik-e valamilyen 
sajátos környezeti, szociális vagy felelős 
vállalatirányítási eredmény elérésére akár 
az üzleti folyamatai, akár a befektetési 
termék tekintetében, és amennyiben 
törekszik ilyen eredmény elérésére, az 
elérni kívánt eredmények leírását, illetve 
ezek elérésének módját;

iii. tájékoztatás arról, hogy a befektetési 
termék törekszik-e valamilyen sajátos 
környezeti, szociális vagy felelős 
vállalatirányítási eredmény elérésére;
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Or. en

Módosítás 316
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. tájékoztatás arról, hogy a befektetési 
termék előállítója törekszik-e valamilyen 
sajátos környezeti, szociális vagy felelős 
vállalatirányítási eredmény elérésére akár 
az üzleti folyamatai, akár a befektetési 
termék tekintetében, és amennyiben 
törekszik ilyen eredmény elérésére, az 
elérni kívánt eredmények leírását, illetve 
ezek elérésének módját;

iii. azon sajátos környezeti, szociális vagy 
felelős vállalatirányítási kritériumok, 
amelyeket az eszközallokációs 
stratégiában figyelembe vettek, valamint a 
portfólió összetételére gyakorolt 
számszerű hatás ismertetése;

Or. en

Módosítás 317
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. tájékoztatás arról, hogy a befektetési 
termék előállítója törekszik-e valamilyen 
sajátos környezeti, szociális vagy felelős 
vállalatirányítási eredmény elérésére akár 
az üzleti folyamatai, akár a befektetési 
termék tekintetében, és amennyiben 
törekszik ilyen eredmény elérésére, az 
elérni kívánt eredmények leírását, illetve 
ezek elérésének módját;

iii. értesítés arról, hogy a befektetési 
termék törekszik-e valamilyen sajátos 
környezeti, szociális vagy felelős 
vállalatirányítási eredmény elérésére –
beleértve például a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentését – a befektetési termék 
tekintetében, az elérni kívánt eredmények 
leírását, illetve ezek elérésének módját; A 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
23. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogadjon el a 
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szociálisan és környezetvédelmileg 
fenntartható befektetési termékek európai 
címkéje kialakítására vonatkozó részletes 
szabályok megállapítására. Ennek a 
címkének a gazdaság hosszú távú 
finanszírozását kell támogatnia, és elő kell 
mozdítania a pénzügyi befektetések terén 
a fenntartható gazdasági és szociális 
fejlődést.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy a tájékoztatás és a fenntartható befektetések európai címkéje révén 
pozitív ösztönzőt teremtsen a fenntartható befektetéshez.

Módosítás 318
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) értesítés a befektetési termék lehetséges 
közvetlen és közvetlen környezeti 
kockázatairól. Ez az értesítés tájékoztatást 
ad a befektetés hozamának például a 
környezeti szempontból érzékeny eszközök 
nem megfelelő értékelésének, a ritka 
erőforrások hiányának, a 
környezetvédelmi szabályozási költségek 
és a potenciális éghajlat-változási 
költségek kockázatán keresztül fennálló 
kockázatairól. 
A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 23. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az esetleges környezeti 
kockázatokra vonatkozó, e 
környezetvédelmi értesítésre vonatkozóan.

Or. en
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Indokolás

A módosítás célja a fenntartható befektetés előmozdítása a befektetés üzleti modellek okozta 
teljes környezeti költségének közzétételén keresztül. A kezdeményezés rámutat arra, hogy a 
vállalatok értékelése és a várható hozam nagyban függ a várt éghajlatváltozásra vonatkozó 
feltételezésektől, illetőleg a szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési céloktól. Az EU 2050-ig az 
1990-es szinthez képest 80%-os szén-dioxid-kibocsátáscsökkentést vállalt, és munkálkodik a 
felmelegedés 2 Celsius fokra korlátozásán. E módosítás alapja a széndioxid-kibocsátás 
nyomon követését célzó kezdeményezés javaslata.

Módosítás 319
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a portfólió kvantitatív értékelése 
annak a globális felmelegedés +2°C-ra 
korlátozásához szükséges energiaátállás 
finanszírozásához való pozitív vagy 
negatív hozzájárulásáról.

Or. en

Indokolás

A befektetési folyamatok jelentős változása szükséges ahhoz, hogy valóra lehessen váltani az 
EU azon vállalását, hogy a globális felmelegedést 2 fok alatt tartja. Ugyanakkor az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású társadalomra való átállás gazdasági előnyei megfelelően 
dokumentáltak. Mi több, a befektetőket egyre inkább érdekli befektetésük „fenntarthatósága”. 
Léteznek módszerek egy adott befektetési termék szén-dioxid-kibocsátásának kiszámítására.

Módosítás 320
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiib. a mögöttes eszközportfóliónak a 
közvetlenül vagy közvetetten finanszírozott 
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gazdasági ágazat szerinti bontása;

Or. en

Indokolás

Ehhez a bontáshoz szükséges a befektetési láncban a nyomon követhetőség minimális szintje 
(a megtakarításokból finanszírozott gazdasági tevékenységek azonosítása), egyben értékes 
információkkal megadva az érdeklődő befektetőknek a befektetés reálgazdaságra gyakorolt 
végső hatását.

Módosítás 321
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiic. tájékoztatás a mögöttes 
eszközportfólió átlagos befektetési 
spektrumáról, a kereskedési célból tartott 
részvények átlagos forgalma és a lejáratig 
megtartott, hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok átlagos futamideje alapján.

Or. en

Indokolás

Ez az információ az alapkezelők számára közvetlenül elérhető, a cél a hosszú időspektrumú 
befektetések ösztönzése

Módosítás 322
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. amennyiben a befektetési termék 
biztosítási szolgáltatást is kínál, ezen 
biztosítási szolgáltatások részleteit;

törölve
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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 323
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. amennyiben a befektetési termék 
biztosítási szolgáltatást is kínál, ezen 
biztosítási szolgáltatások részleteit;

törölve

Or. en

Módosítás 324
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. amennyiben a befektetési termék 
biztosítási szolgáltatást is kínál, ezen 
biztosítási szolgáltatások részleteit;

törölve

Or. en

Módosítás 325
Marianne Thyssen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont - iv alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv) amennyiben a befektetési termék 
biztosítási szolgáltatást is kínál, ezen 
biztosítási szolgáltatások részleteit;

törölve

Or. nl

Indokolás

A fogyasztók nyilvánvalóan szem előtt tartják a kérdést, hogy ezek a termékek kiegészítő 
biztosítási védelmet is kínálnak-e, ahelyett, hogy pusztán a hasonló termékek költségét és 
potenciális hozamát vetnék össze. A fogyasztók segítése céljából erre a biztosítási védelemre 
vonatkozóan külön, jól látható szakaszt kell a kiemelt befektetői információkat tartalmazó 
dokumentumhoz fűzni a következő címmel: „Részesülök-e biztosítási védelemben?”.

Módosítás 326
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. amennyiben a befektetési termék 
biztosítási szolgáltatást is kínál, ezen 
biztosítási szolgáltatások részleteit;

törölve

Or. en

Módosítás 327
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. amennyiben a befektetési termék
biztosítási szolgáltatást is kínál, ezen 
biztosítási szolgáltatások részleteit;

iv. amennyiben a lakossági befektetési 
csomagtermék biztosítási szolgáltatást is 
kínál, ezen biztosítási szolgáltatások 
részleteit;
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Or. en

Módosítás 328
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. amennyiben a befektetési termék
biztosítási szolgáltatást is kínál, ezen 
biztosítási szolgáltatások részleteit;

iv. amennyiben a lakossági befektetési 
csomagtermék biztosítási szolgáltatást is 
kínál, ezen biztosítási szolgáltatások 
részleteit;

Or. en

Módosítás 329
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. amennyiben a befektetési termék 
biztosítási szolgáltatást is kínál, ezen 
biztosítási szolgáltatások részleteit;

iv. amennyiben a befektetési termék 
biztosítási szolgáltatást is kínál, ezen 
biztosítási szolgáltatások részleteit; és 
egyértelmű tájékoztatást arról, ha a 
befektetési terméknek biztosítási 
szolgáltatása nincs

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a bennefoglalt és hiányzó biztosítási szolgáltatások – úgy mint a túlélő 
eltartottak pénzügyi védelme – kiemelése, amennyiben az irányelv hatálya alá tartozó 
pénzügyi termékben ilyen elem van. Kiemeli a biztosítási szolgáltatások befektetési termékhez 
való hozzájárulását, így a kockázatösszevonást. E módosítás alapja a Német Biztosítók 
Szövetségének (GDV) hozzájárulása.
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Módosítás 330
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a befektetési termék futamidejét, ha 
ismert;

törölve

Or. en

Módosítás 331
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a befektetési termék futamidejét, ha 
ismert;

v. a lakossági befektetési csomagtermék
futamidejét, ha ismert;

Or. en

Módosítás 332
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a befektetési termék futamidejét, ha 
ismert;

v. a befektetési termék futamidejét, ha 
ismert, vagy pedig tájékoztatást a 
minimális tartási időről;

Or. en

Módosítás 333
Sirpa Pietikäinen
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – vi pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. a várható hozamra vonatkozó 
forgatókönyveket, ha ez a termék 
jellegének fényében relevánsnak 
tekinthető;

törölve

Or. en

Módosítás 334
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – vi pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. a várható hozamra vonatkozó 
forgatókönyveket, ha ez a termék 
jellegének fényében relevánsnak 
tekinthető;

törölve

Or. en

Módosítás 335
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – vi pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. a várható hozamra vonatkozó 
forgatókönyveket, ha ez a termék 
jellegének fényében relevánsnak 
tekinthető;

törölve

Or. en
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Módosítás 336
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – vi pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. a várható hozamra vonatkozó 
forgatókönyveket, ha ez a termék 
jellegének fényében relevánsnak 
tekinthető;

törölve

Or. en

Módosítás 337
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – vi pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. a várható hozamra vonatkozó 
forgatókönyvek, ha ez a termék jellegének 
fényében relevánsnak tekinthető;

vi. a nettó hozamra vonatkozó 
forgatókönyvek, ha ez a termék jellegének 
fényében relevánsnak tekinthető;

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.

Módosítás 338
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – vi a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

via. a befektetési termék felmondásának 
lehetőségét;

Or. de

Módosítás 339
Udo Bullmann, Peter Simon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

via. tájékoztatást arról, hogy a befektető 
lakóhelye szerinti tagállam nemzeti 
adójogszabályai jelentős hatást 
gyakorolhatnak a befektetés várt és 
tényleges hozamára;

Or. en

Módosítás 340
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

via. adott esetben a minimális tartási 
időszakra vonatkozó tájékoztatás;

Or. en

Módosítás 341
Marianne Thyssen

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

ba) „Részesülök-e biztosítási 
védelemben?” címen, arra vonatkozó 
tájékoztatás, hogy a befektetési termék 
kínál-e biztosítási szolgáltatást is, 
valamint ezen biztosítási szolgáltatások 
részletei; 

Or. nl

Indokolás

A fogyasztók nyilvánvalóan szem előtt tartják a kérdést, hogy ezek a termékek kiegészítő 
biztosítási védelmet is kínálnak-e, ahelyett, hogy pusztán a hasonló termékek költségét és 
potenciális hozamát vetnék össze. A fogyasztók segítése céljából erre a biztosítási védelemre 
vonatkozóan külön, jól látható fejezetet kell a kiemelt befektetői információkat tartalmazó 
dokumentumhoz fűzni a következő címmel: „Részesülök-e biztosítási védelemben?”.

Módosítás 342
Burkhard Balz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) biztosítási termékek esetében a „Mire 
terjed ki a biztosítás?” című szakaszban a 
biztosítási termék jellegét és legfontosabb 
jellemzőit, ideértve:
i. tájékoztatást a kínált biztosítási 
szolgáltatásokról; és
ii. a biztosítási szolgáltatások részletezését;

Or. en

Módosítás 343
Olle Schmidt

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

c) a „Veszíthetek-e pénzt a befektetéssel?” 
című fejezetben rövid tájékoztatást arról, 
hogy előfordulhat-e tőkeveszteség, 
ideértve

törölve

i. az esetleges garanciák vagy tőkevédelem 
bemutatását, illetve ezek korlátait;
ii. a tájékoztatást arról, hogy a termék 
mögött áll-e bármilyen kártalanítási 
rendszer vagy garanciarendszer;

Or. en

Indokolás

A kártérítési vagy garanciarendszerek esetleges belépésének lehetősége nem jelenti azt, hogy 
a befektető nem veszíthet pénzt azon tény miatt, hogy e rendszerek vonatkoznak bizonyos 
csődökre, de piaci kockázatokra nem. Ebből a célból össze kell vonni a „Milyen kockázatok 
vannak, és mit nyerhetek?” közös cím alatt egy szakaszban a 8. cikk (2) bekezdésének c) és d) 
pontját, hogy a befektetők a kockázatokról teljes képet kapjanak.

Módosítás 344
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a „Veszíthetek-e pénzt a befektetéssel?”
című fejezetben rövid tájékoztatást arról, 
hogy előfordulhat-e tőkeveszteség, 
ideértve

törölve

i. az esetleges garanciák vagy tőkevédelem 
bemutatását, illetve ezek korlátait;
ii. a tájékoztatást arról, hogy a termék 
mögött áll-e bármilyen kártalanítási
rendszer vagy garanciarendszer;

Or. en
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Módosítás 345
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a „Veszíthetek-e pénzt a befektetéssel?”
című fejezetben rövid tájékoztatást arról, 
hogy előfordulhat-e tőkeveszteség, 
ideértve

c) A „Mi történhet a befektetésemmel”
című fejezetben azt összefoglaló 
nyilatkozat, hogy a befektetés értéke a 
piaci vagy más körülmények miatt 
nőhet/csökkenhet.

Or. en

Módosítás 346
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a „Veszíthetek-e pénzt a befektetéssel?” 
című fejezetben rövid tájékoztatást arról, 
hogy előfordulhat-e tőkeveszteség, 
ideértve

c) a „Veszíthetek-e pénzt a befektetéssel?” 
című fejezetben egy rövid nyilatkozatot, 
hogy tőkeveszteség mindig előfordulhat, 
továbbá

Or. en

Módosítás 347
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a „Veszíthetek-e pénzt a befektetéssel?”
című fejezetben rövid tájékoztatást arról, 
hogy előfordulhat-e tőkeveszteség, ideértve

c) a „Tőkevédelem szintje” című 
fejezetben rövid tájékoztatást arról, hogy 
előfordulhat-e tőkeveszteség, ideértve

Or. en



AM\927693HU.doc 179/186 PE504.397v02-00

HU

Módosítás 348
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a „Veszíthetek-e pénzt a befektetéssel?”
című fejezetben rövid tájékoztatást arról, 
hogy előfordulhat-e tőkeveszteség, 
ideértve

e) a „Milyen kockázatok vannak, és mit 
nyerhetek?” című fejezetben 

Or. en

Módosítás 349
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a „Veszíthetek-e pénzt a befektetéssel?” 
című fejezetben rövid tájékoztatást arról, 
hogy előfordulhat-e tőkeveszteség, 
ideértve

c) a „Veszíthetek-e pénzt a befektetéssel?” 
című fejezetben általános és egyértelmű 
figyelmeztetést arról, hogy a befektetési 
termékek hordozzák a tőkeveszteség 
kockázatát, ideértve

Or. en

Módosítás 350
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a „Veszíthetek-e pénzt a befektetéssel?”
című fejezetben rövid tájékoztatást arról, 

c) a „Biztosítási szolgáltatások” című 
fejezetben annak feltüntetése, hogy a 
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hogy előfordulhat-e tőkeveszteség, 
ideértve

befektetési termék kínál-e biztosítási 
szolgáltatásokat, és amennyiben igen, 
ezek részletei;

Or. en

Módosítás 351
Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a „Veszíthetek-e pénzt a befektetéssel?”
című fejezetben rövid tájékoztatást arról, 
hogy előfordulhat-e tőkeveszteség, 
ideértve

c) a „Létezik-e valamiféle védelem?” című 
fejezetben rövid ismertetést

Or. en

Módosítás 352
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az esetleges garanciák vagy tőkevédelem 
bemutatását, illetve ezek korlátait;

törölve

Or. en

Módosítás 353
Astrid Lulling

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

i. az esetleges garanciák vagy tőkevédelem 
bemutatását, illetve ezek korlátait;

törölve

Or. en

Módosítás 354
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az esetleges garanciák vagy tőkevédelem 
bemutatását, illetve ezek korlátait;

i. a lakossági befektetési csomagtermék 
kockázat/hozam-profilját, ideértve e profil 
összefoglaló indikátorát és azon esetleges 
egyedi kockázatokkal kapcsolatos 
figyelmeztetéseket, amelyeket az 
összefoglaló indikátor nem feltétlenül 
tükröz teljes mértékben;

Or. en

Módosítás 355
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az esetleges garanciák vagy tőkevédelem 
bemutatása, illetve ezek korlátai;

i. az esetleges garanciák vagy tőkevédelem 
bemutatása, illetve ezek korlátai; az 
összesített összeg és a felelősségviselő 
neve;

Or. en
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Módosítás 356
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az esetleges garanciák vagy tőkevédelem 
bemutatását, illetve ezek korlátait;

i. az esetleges garanciák és tőkevédelem 
bemutatását, illetve ezek korlátait;

Or. en

Módosítás 357
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a tájékoztatást arról, hogy a termék 
mögött áll-e bármilyen kártalanítási 
rendszer vagy garanciarendszer;

törölve

Or. en

Módosítás 358
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a tájékoztatást arról, hogy a termék 
mögött áll-e bármilyen kártalanítási 
rendszer vagy garanciarendszer;

törölve

Or. en
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Módosítás 359
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a tájékoztatást arról, hogy a termék 
mögött áll-e bármilyen kártalanítási 
rendszer vagy garanciarendszer;

ii. rövid tájékoztatást arról, hogy 
tőkevesztés előfordulhat-e, beleértve az 
esetleges garanciák vagy tőkevédelem 
bemutatását, illetve ezek korlátait;

Or. en

Módosítás 360
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a tájékoztatást arról, hogy a termék 
mögött áll-e bármiféle kártalanítási 
rendszer vagy garanciarendszer;

ii. a tájékoztatást arról, hogy a termék 
mögött áll-e bármilyen kártalanítási 
rendszer vagy garanciarendszer, és ha 
igen, melyik rendszer;

Or. de

Módosítás 361
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a tájékoztatást arról, hogy a termék 
mögött áll-e bármilyen kártalanítási 
rendszer vagy garanciarendszer;

ii. a garanciavállaló nevét;

Or. en



PE504.397v02-00 184/186 AM\927693HU.doc

HU

Módosítás 362
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a tájékoztatást arról, hogy a termék 
mögött áll-e bármilyen kártalanítási 
rendszer vagy garanciarendszer;

ii. a tájékoztatást arról, hogy a termék 
mögött áll-e bármilyen kártalanítási 
rendszer vagy garanciarendszer, részletezve 
a rendszer által fedezett és nem fedezett 
kockázatokat;

Or. en

Módosítás 363
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a tájékoztatást arról, hogy a termék 
mögött áll-e bármilyen kártalanítási 
rendszer vagy garanciarendszer;

ii. a tájékoztatást arról, hogy a termék 
mögött áll-e bármilyen kártalanítási 
rendszer vagy garanciarendszer, részletezve 
a rendszer által nem fedezett 
kockázatokat;

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a nem létező biztosítási szolgáltatások kiemelése.

Módosítás 364
Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. adott esetben más védelmi 
intézkedések, így az alap letétkezelője, 
ideértve az érintettek nevét és feladatait;

Or. en

Módosítás 365
Sharon Bowles

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. azt, hogy a termékre vonatkozik-e 
biztosítási védelem.

Or. en

Módosítás 366
Sharon Bowles

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a 
kifizetési skála az adózás hatását nem 
tükrözi, és hogy a befektető lakóhelye 
szerinti tagállam adózási jogszabályai 
befolyásolhatják a befektetés hozamát;

Or. en

Módosítás 367
Sharon Bowles
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a  „Mi történik a termék előállítójának 
vagy értékesítőjének csődje esetén?” című 
fejezetben a befektető maximális 
veszteségének rövid ismertetése, és utalás 
arra, hogy a veszteség 
befektetőkártalanítási vagy 
garanciarendszer révén megtérülhet-e;

Or. en


