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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak. 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a pénzpiaci alapokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2013)0615),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0263/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A PPA-befektetésre elfogadható 
származtatott pénzügyi eszközök csak a 
kamatkockázat és a devizaárfolyam-
kockázat fedezésére szolgálhatnak, és 
mögöttes eszközeik csak kamatlábak, 
devizaárfolyamok vagy ezeket képviselő 
indexek lehetnek. Más célra szolgáló vagy 
más mögöttes eszközhöz kötődő 
származtatott eszközök felhasználása tilos. 
A származtatott eszközöket csak az alap 
stratégiájának kiegészítéseként lehet 
felhasználni, nem pedig az alap 
célkitűzéseinek elérést szolgáló fő 
eszközként. Amennyiben valamely PPA az 
alap pénznemétől eltérő pénznemben 

(25) A PPA-befektetésre elfogadható 
származtatott pénzügyi eszközök csak a 
kamatkockázat és a devizaárfolyam-
kockázat fedezésére szolgálhatnak, és 
mögöttes eszközeik csak kamatlábak, 
devizaárfolyamok vagy ezeket képviselő 
indexek lehetnek. Más célra szolgáló vagy 
más mögöttes eszközhöz kötődő 
származtatott eszközök felhasználása tilos. 
A származtatott eszközöket csak az alap 
stratégiájának kiegészítéseként lehet 
felhasználni, nem pedig az alap 
célkitűzéseinek elérést szolgáló fő 
eszközként. Amennyiben valamely PPA az 
alap pénznemétől eltérő pénznemben 
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meghatározott eszközökbe fektet, a PPA 
kezelőjének – többek között származtatott 
eszközök útján – fedeznie kell a teljes 
devizaárfolyam-kockázati kitettséget.

meghatározott eszközökbe fektet, a PPA 
kezelőjének – többek között származtatott 
eszközök útján – fedeznie kell a teljes 
devizaárfolyam-kockázati kitettséget. A 
PPA-k számára lehetővé kell tenni a 
2009/65/EK irányelv 50. cikke (1) 
bekezdésének a), b) illetve c) pontjában 
említett szabályozott piacokon és az [új 
MiFID]-ben4a meghatározott szervezett 
kereskedési helyszíneken forgalmazott
származtatott pénzügyi eszközökbe történő 
befektetést.
.
___________________
4a HL L....

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Elkerülendő annak a kockázatát, 
hogy az elfogadható eszközök köre 
befektetési szempontból nem optimális 
szintre korlátozódjon, a PPA-k számára 
lehetővé kell tenni a más PPA-k 
befektetési jegyeibe vagy részvényeibe 
történő befektetést.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Fontos, hogy a PPA-k (39) A megfelelő likviditáskezelés 
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kokcázatkezelését ne torzítsák a PPA 
esetleges minősítése által befolyásolt rövid 
távú döntések. Ezért a külső minősítések 
marketingcélra történő felhasználásának 
megakadályozása érdekében meg kell 
tiltani, hogy valamely PPA vagy kezelője 
kérje a PPA hitelminősítő ügynökség 
általi minősítését. A PPA-nak vagy 
kezelőjének tartózkodniuk kell továbbá 
attól, hogy alternatív módszerekkel 
szerezzék meg a PPA minősítését. 
Amennyiben a PPA akár a hitelminősítő 
ügynökség saját kezdeményezésére, akár a 
PPA-tól vagy kezelőjétől független, nem 
az ő nevükben fellépő harmadik fél 
kérésére külső minősítést kap, a PPA 
kezelőjének tartózkodnia kell attól, hogy a 
külső minősítéshez társított kritériumokra 
támaszkodjon. A megfelelő 
likviditáskezelés érdekében a PPA-knak 
szilárd elveket és eljárásokat kell 
kialakítaniuk befektetőik megismerésére. A 
kezelő által bevezetendő politikáknak elő 
kell segíteniük a PPA befektetői körének 
megértését, hogy ezáltal előre lehessen 
látni az esetleges tömeges visszaváltásokat.
Ahhoz, hogy a PPA-nak ne kelljen tömeges 
visszaváltásokkal szembenéznie, külön 
figyelmet kell fordítani a PPA befektetési 
jegyeinek jelentős részét birtokló 
nagybefektetőkre mint olyan befektetőre, 
aki egymaga a napi lejáratú eszközök 
arányánál nagyon arányt képvisel. Ebben 
az esetben a PPA-nak a szóban forgó 
befektetőével megegyező arányúra kell 
növelnie a napi lejáratú eszközök arányát.
A kezelőnek lehetőség szerint mindig 
ismernie kell a befektető kilétét, még akkor 
is, ha a befektetőt megbízotti számla, portál 
vagy egyéb közvetett vásárló képviseli.

érdekében a PPA-knak szilárd elveket és 
eljárásokat kell kialakítaniuk befektetőik 
megismerésére. A kezelő által bevezetendő 
politikáknak elő kell segíteniük a PPA 
befektetői körének megértését, hogy ezáltal 
előre lehessen látni az esetleges tömeges 
visszaváltásokat. Ahhoz, hogy a PPA-nak 
ne kelljen tömeges visszaváltásokkal 
szembenéznie, külön figyelmet kell 
fordítani a PPA befektetési jegyeinek 
jelentős részét birtokló nagybefektetőkre 
mint olyan befektetőre, aki egymaga a napi 
lejáratú eszközök arányánál nagyon arányt 
képvisel. Ebben az esetben a PPA-nak a 
szóban forgó befektetőével megegyező 
arányúra kell növelnie a napi lejáratú 
eszközök arányát. A kezelőnek lehetőség 
szerint mindig ismernie kell a befektető 
kilétét, még akkor is, ha a befektetőt 
megbízotti számla, portál vagy egyéb 
közvetett vásárló képviseli.

Or. en
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42a) A pénzügyi válság egyértelművé 
tette, hogy az állandó nettó eszközértékű 
PPA-k működésük és felépítésük miatt 
jobban ki vannak téve a destabilizáló 
jellegű befektetői pánikoknak, amelyek az 
alapok között gyorsan terjednek, és –
elsősorban a bankok esetében –
csökkentik a likviditást és a rövid távú 
hitelek elérhetőségét. Ennek tükrében az 
állandó nettó eszközértékű PPA-kat nem 
szabad lakossági befektetők számára 
elérhetővé tenni. 

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Sajátosságaik figyelembevétele 
érdekében az állandó nettó eszközértékű 
PPA-k számára lehetővé kell tenni, hogy az 
amortizált bekerülési értéken való 
elszámolás módszerét is alkalmazhassák az 
egy befektetési jegyre vagy részvényre jutó 
állandó nettó eszközérték kiszámítása 
céljából. Mindazonáltal az egy befektetési 
jegyre vagy részvényre jutó állandó nettó 
eszközérték és az egy befektetési jegyre 
vagy részvényre jutó nettó eszközérték 
különbözetének mindenkori ellenőrzését 
biztosítandó, az állandó nettó eszközértékű 
PPA-nak a piai árazás vagy a modellalapú 
árazás módszerével is ki kell számítania 
eszközei értékét.

(43) Sajátosságaik figyelembevétele 
érdekében az állandó nettó eszközértékű 
PPA-k számára lehetővé kell tenni, hogy az 
amortizált bekerülési értéken való 
elszámolás módszerét is alkalmazhassák az 
egy befektetési jegyre vagy részvényre jutó 
állandó nettó eszközérték kiszámítása 
céljából.
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Az amortizált bekerülési értéken való 
elszámolást csak akkor szabad 
alkalmazni, ha az az eszköz bekerülési 
értékének összehasonlító 
meghatározásához szükséges.
Mivel a hosszabb lejáratú mögöttes 
eszközök helytelen árazásának kockázata 
nagyobb, az amortizáció alkalmazását 
azokra az eszközökre kell korlátozni, 
amelyek hátralévő futamideje rövid, illetve 
amelyek nem különösebben kitettek a 
befolyásoló piaci tényezőknek. 
Általánosságban véve a 90 napos 
hátralévő futamidőt kell maximálisnak 
tekinteni. 
Gondoskodni kell arról, hogy lényegességi 
küszöbök és eszkalációs eljárások álljanak 
rendelkezésre, és késedelem nélkül 
korrekciós intézkedéseket lehessen hozni 
abban az esetben, ha az amortizált érték 
nem ad megbízható összehasonlítási 
alapot az eszközök árának 
meghatározásához. A teljes portfólió 
szintjén 10 bázispontban kell 
meghatározni a küszöbértékeket. 
Mindazonáltal az egy befektetési jegyre 
vagy részvényre jutó állandó nettó 
eszközérték és az egy befektetési jegyre 
vagy részvényre jutó nettó eszközérték 
különbözetének mindenkori ellenőrzését 
biztosítandó, az állandó nettó eszközértékű 
PPA-nak a piai árazás vagy a modellalapú 
árazás módszerével is ki kell számítania 
eszközei értékét.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Az állandó nettó eszközértékű PPA-k (45) Az állandó nettó eszközértékű PPA-k 
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napi eszközérték-ingadozásainak 
kiküszöbölése érdekében, valamint annak 
lehetővé tétele céljából, hogy az alap egy 
befektetési jegyre vagy részvényre jutó 
állandó nettó eszközértéket kínálhasson, az 
állandó nettó eszközértékű PPA-nak 
mindenkor az eszközei legalább 3%-át 
kitevő NAV-pufferrel kell rendelkeznie. A 
NAV-puffer az állandó nettó eszközérték 
fenntartását szolgáló abszorpciós 
mechanizmus. Az egy befektetési jegyre 
vagy részvényre jutó állandó nettó 
eszközérték és az egy befektetési jegyre 
vagy részvényre jutó nettó eszközérték 
közötti valamennyi különbséget a NAV-
puffer felhasználásával kell semlegesíteni. 
Piaci stresszhelyzetben, amikor a 
különbség rohamosan megnövekedhet, 
eljárással kell biztosítani a teljes igazgatási 
lánc bevonását. Ez az eszkalációs eljárás 
lehetővé teszi, hogy a felső vezetés 
késedelem nélkül orvosló intézkedéseket 
hozzon.

napi eszközérték-ingadozásainak 
kiküszöbölése érdekében, valamint annak 
lehetővé tétele céljából, hogy az alap egy 
befektetési jegyre vagy részvényre jutó 
állandó nettó eszközértéket kínálhasson, az 
állandó nettó eszközértékű PPA-nak 
mindenkor az eszközei legalább 3%-át 
kitevő NAV-pufferrel kell rendelkeznie. A 
NAV-puffer az állandó nettó eszközérték 
fenntartását szolgáló abszorpciós 
mechanizmus. Az egy befektetési jegyre 
vagy részvényre jutó állandó nettó 
eszközérték és az egy befektetési jegyre 
vagy részvényre jutó nettó eszközérték 
közötti valamennyi különbséget a NAV-
puffer felhasználásával kell semlegesíteni. 
Piaci stresszhelyzetben, amikor a 
különbség rohamosan megnövekedhet, 
eljárással kell biztosítani a teljes igazgatási 
lánc bevonását. Ez az eszkalációs eljárás 
lehetővé teszi, hogy a felső vezetés 
késedelem nélkül orvosló intézkedéseket 
hozzon.

E rendelet hatálybalépése után öt évvel az 
Unióban székhellyel rendelkező, ott 
működő vagy ott forgalmazott összes 
állandó nettó eszközértékű PPA-t változó 
nettó eszközértékű PPA-vá kell alakítani.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Amennyiben az állandó nettó 
eszközértékű PPA-tól eltérő PPA olyan 
külső támogatásban részesül, amelynek 
célja a PPA likviditásának vagy 
stabilitásának biztosítása, vagy amely de 
facto ilyen hatással jár, az növeli a PPA-
szektor és a pénzügyi szektor többi része 
közötti tovagyűrűzés kockázatát. Az ilyen 

(47) Amennyiben az állandó nettó 
eszközértékű PPA-tól eltérő PPA olyan 
külső támogatásban részesül, amelynek 
célja a PPA likviditásának vagy 
stabilitásának biztosítása, vagy amely de 
facto ilyen hatással jár, az növeli a PPA-
szektor és a pénzügyi szektor többi része 
közötti tovagyűrűzés kockázatát. Az ilyen 
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támogatást nyújtó harmadik feleknek 
valamilyen érdeke fűződik az ilyen 
támogatáshoz, vagy azért, mert gazdasági 
érdek köti őket a PPA-t kezelő társasághoz, 
vagy pedig el akarják kerülni, hogy 
hírnevük csorbuljon, ha nevüket a PPA 
kudarcához társítják. Mivel e harmadik 
felek nem kötelezik el kimondottan 
magukat a támogatásnyújtás vagy -
garantálás mellett, bizonytalan, hogy 
nyújtanak-e ilyen támogatást akkor, amikor 
arra a PPA-nak szüksége van. Ilyen 
körülmények között a szponzori támogatás 
egyedi mérlegelésen alapuló jellege 
fokozza a piaci szereplők bizonytalanságát 
a tekintetben, hogy ki viseli a PPA 
esetleges veszteségeit. E bizonytalanság
valószínűleg még jobban kiszolgáltatja a 
PPA-kat a befektetői pániknak pénzügyi 
zavarok idején, amikor a 
leghatározottabbak a széles értelemben vett 
pénzügyi kockázatok, és amikor kétségek 
merülnek fel a szponzorok helyzetével és 
azzal kapcsolatban, hogy képesek-e 
támogatni a hozzájuk kapcsolódó PPA-kat. 
Ezen okokból a PPA-k nem 
támaszkodhatnak külső támogatásra ahhoz, 
hogy fenntartsák likviditásukat és egy 
befektetési jegyre vagy részvényre jutó 
nettó eszközértékük stabilitását, hacsak a 
PPA illetékes hatósága nem adott külön 
engedélyt a külső támogatásra a pénzügyi 
piacok stabilitásának megőrzése 
érdekében.

támogatást nyújtó harmadik feleknek 
valamilyen érdeke fűződik az ilyen 
támogatáshoz, vagy azért, mert gazdasági 
érdek köti őket a PPA-t kezelő társasághoz, 
vagy pedig el akarják kerülni, hogy 
hírnevük csorbuljon, ha nevüket a PPA 
kudarcához társítják. Mivel e harmadik 
felek nem kötelezik el kimondottan 
magukat a támogatásnyújtás vagy -
garantálás mellett, bizonytalan, hogy 
nyújtanak-e ilyen támogatást akkor, amikor 
arra a PPA-nak szüksége van. Ilyen 
körülmények között a szponzori támogatás 
egyedi mérlegelésen alapuló jellege 
fokozza a piaci szereplők bizonytalanságát 
a tekintetben, hogy ki viseli a PPA 
esetleges veszteségeit. E bizonytalanság 
valószínűleg még jobban kiszolgáltatja a 
PPA-kat a befektetői pániknak pénzügyi 
zavarok idején, amikor a 
leghatározottabbak a széles értelemben vett 
pénzügyi kockázatok, és amikor kétségek 
merülnek fel a szponzorok helyzetével és 
azzal kapcsolatban, hogy képesek-e 
támogatni a hozzájuk kapcsolódó PPA-kat. 
Ezen okokból a PPA-k nem 
támaszkodhatnak külső támogatásra ahhoz, 
hogy fenntartsák likviditásukat és egy 
befektetési jegyre vagy részvényre jutó 
nettó eszközértékük stabilitását, hacsak a 
PPA illetékes hatósága nem adott külön 
engedélyt a külső támogatásra a pénzügyi 
piacok stabilitásának megőrzése 
érdekében.

Annak elkerülése érdekében, hogy az 
adófizetők pénze kockázatnak legyen 
kitéve, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az állami, regionális vagy helyi 
hatóságok külső támogatást ne 
nyújtsanak.
Ennek tükrében az ESMA-nak 2015. 
július 31-ig részletes iránymutatásokat 
kell kidolgoznia az alábbiakat illetően:
- a szponzorok által folyósítható 
maximális összeg, és a vonatkozó 
feltételek;
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- az e rendelettel összhangban nyújtott 
pénzügyi támogatások paraméterei;
- a támogatás maximális időtartama;

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A PPA illetékes hatóságának 
ellenőriznie kell, hogy a PPA képes-e 
folyamatosan eleget tenni e rendelet 
előírásainak. Mivel az illetékes hatóságokat 
a 2009/65/EK irányelv és a 2011/61/EU 
irányelv jelenleg is kiterjedt hatáskörrel 
ruházza fel, e hatáskör kibővítése 
szükséges annak érdekében, hogy az a 
PPA-kra vonatkozó új közös szabályok 
vonatkozásában is gyakorolható legyen. Az 
ÁÉKBV vagy ABA illetékes hatóságainak 
ugyancsak ellenőrizniük kell a PPA-k 
tulajdonságaival bíró, e rendelet 
hatálybalépésekor már létező összes 
kollektív befektetési vállalkozás 
megfelelőségét.

(50) A PPA illetékes hatóságának, illetve a 
küszöbértéket meghaladó PPA-k esetén az 
ESMA-nak e rendelettel összhangban
ellenőriznie kell, hogy a PPA képes-e 
folyamatosan eleget tenni e rendelet 
előírásainak. Mivel az illetékes hatóságokat 
a 2009/65/EK irányelv és a 2011/61/EU 
irányelv jelenleg is kiterjedt hatáskörrel 
ruházza fel, e hatáskör kibővítése 
szükséges annak érdekében, hogy az a 
PPA-kra vonatkozó új közös szabályok 
vonatkozásában is gyakorolható legyen. Az 
ÁÉKBV vagy ABA illetékes hatóságainak 
ugyancsak ellenőrizniük kell a PPA-k 
tulajdonságaival bíró, e rendelet 
hatálybalépésekor már létező összes 
kollektív befektetési vállalkozás 
megfelelőségét.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A Bizottságnak az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
alapján el kell fogadnia a felhatalmazáson 

(51) A [cél] érdekében a Bizottságot fel 
kell hatalmazni, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290.
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alapuló jogi aktusokat a belső értékelési 
eljárás területén. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság előkészítő munkája során –
többek között szakértői szinten is –
megfelelő konzultációkat folytasson.

cikkének megfelelően jogi aktust fogadjon 
el a belső értékelésre vonatkozóan. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktust 2015. július 31-ig el kell 
fogadnia. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság előkészítő munkája során –
többek között szakértői szinten is –
megfelelő konzultációkat folytasson.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) A Bizottságot arra is fel kell 
hatalmazni, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 291. cikke 
alapján és az 1095/20107/EU rendelet 15. 
cikkével összhangban, végrehajtási 
aktusokban végrehajtás-technikai 
standardokat fogadjon el. Az ESMA-t meg 
kell bízni azzal, hogy dolgozza ki a 
Bizottságnak benyújtandó végrehajtás-
technikai standardokat az illetékes 
hatóságoknak szánt PPA-információkat 
tartalmazó jelentéstételi sablonra 
vonatkozóan.

(52) A Bizottságot arra is fel kell 
hatalmazni, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 291. cikke 
alapján és az 1095/20107/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet7 15. 
cikkével összhangban, 2015. július 31-ig
végrehajtástechnikai standardokat fogadjon 
el. Az ESMA-t meg kell bízni azzal, hogy 
dolgozza ki a Bizottságnak benyújtandó 
végrehajtástechnikai standardokat az 
illetékes hatóságoknak szánt PPA-
információkat tartalmazó jelentéstételi 
sablonra vonatkozóan.

__________________ __________________
7Az Európai Parlament és a Tanács 2010. 
november 24-i 1095/2010/EU rendelete az 
európai felügyeleti hatóság (Európai 
Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 
716/2009/EK határozat módosításáról és a 
2009/77/EK bizottsági határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 331., 
2010.12.15., 84. o.).

7Az Európai Parlament és a Tanács 2010. 
november 24-i 1095/2010/EU rendelete az 
európai felügyeleti hatóság (Európai 
Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 
716/2009/EK határozat módosításáról és a 
2009/77/EK bizottsági határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 331., 
2010.12.15., 84. o.).

Or. en
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) Lehetővé kell tenni az ESMA 
számára, hogy a 2009/65/EK és 
2011/61/EU irányelvekben biztosított teljes 
hatáskörét e rendelet vonatkozásában is 
gyakorolhassa. Megbízást kap továbbá a 
szabályozás- és végrehajtás-technikai 
standardok tervezetének kidolgozására.

(53) Lehetővé kell tenni az ESMA 
számára, hogy a 2009/65/EK és 
2011/61/EU irányelvekben biztosított teljes 
hatáskörét e rendelet vonatkozásában is 
gyakorolhassa. Megbízást kap továbbá a 
szabályozás- és végrehajtástechnikai 
standardok tervezetének 2015. július 31-ig 
történő kidolgozására.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az e rendelet által lefedett 
területen nem szabnak további 
követelményeket.

(2) A tagállamok az e rendelet által lefedett 
területen nem szabnak további 
követelményeket.

Azoknak a tagállamoknak, amelyekben 
állandó nettó eszközértékű PPA-kat 
forgalmaznak, az V. fejezetet kell 
alkalmazniuk.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „lakossági befektetők”:
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i. az [új MiFID]-ben 10a meghatározott 
lakossági ügyfelek;
ii. a 2002/92/EK irányelv10b szerinti 
ügyfelek;
_________
10a [új MiFID].
10bAz Európai Parlament és a Tanács 
2002. december 9-i 2002/92/EK irányelve 
a biztosítási közvetítésről (HL L 9., 
2003.1.15., 3. o.). 

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unióban csak az e rendelet szerint 
engedélyezett kollektív befektetési 
vállalkozás hozható létre, forgalmazható, 
vagy kezelhető PPA-ként.

Az Unióban csak az e rendelet szerint 
engedélyezett kollektív befektetési 
vállalkozás hozható létre, forgalmazható, 
vagy kezelhető PPA-ként.

A PPA-k vagy a PPA-k vezetői harmadik 
országban is rendelkezhetnek székhellyel, 
azzal a kikötéssel, hogy az adott harmadik 
ország nem lehet olyan ország:
- ahol nincsenek adók, vagy csak névleges 
adók léteznek;
- ahol a külföldi adóhatóságokkal nincs 
érdemi információcsere;
- ahol a jogalkotási, igazságszolgáltatási 
vagy közigazgatási előírások nem 
átláthatóak; 
- ahol a tényleges helyi jelenlét nem 
követelmény, vagy
- amely offshore pénzügyi központként 
működik. 

Or. en
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) ABA csak akkor engedélyezhető PPA-
ként, ha illetékes hatósága jóváhagyta az 
2011/61/EU irányelv alapján engedélyezett 
ABAK az ABA kezelésére vonatkozó 
kérelmét, az alapra vonatkozó szabályokat 
és a letétkezelő kiválasztását.

(1) ABA csak akkor engedélyezhető PPA-
ként, ha illetékes hatósága jóváhagyta az 
2011/61/EU irányelv alapján engedélyezett 
ABAK az ABA kezelésére vonatkozó 
kérelmét, az alapra vonatkozó szabályokat 
és a letétkezelő kiválasztását.

A PPA-k vagy egy PPA alternatív 
befektetési alapja harmadik országban is 
rendelkezhetnek székhellyel, azzal a 
kikötéssel, hogy az adott harmadik ország 
nem lehet olyan ország:
- ahol nincsenek adók, vagy csak névleges 
adók léteznek;
- ahol a külföldi adóhatóságokkal nincs 
érdemi információcsere;
- ahol a jogalkotási, igazságszolgáltatási 
vagy közigazgatási előírások nem 
átláthatóak; 
- ahol a tényleges helyi jelenlét nem 
követelmény;
- amely offshore pénzügyi központként 
működik. 

Or. en

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) más PPA-k befektetési jegyei vagy 
részvényei.
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Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESMA […]-ig benyújtja a Bizottságnak 
az első albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardtervezeteket.

Az ESMA 2014. december 31-ig benyújtja 
a Bizottságnak az első albekezdésben 
említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket.

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamely származtatott pénzügyi eszköz 
PPA általi befektetésre elfogadható, 
amennyiben a 2009/65/EK irányelv 50. 
cikke (1) bekezdésének a), b) vagy c) 
pontjában említett szabályozott piacon
forgalmazzák, vagy tőzsdén kívül 
kereskednek vele, és amennyiben az 
alábbi összes feltételnek eleget tesz:

Valamely származtatott pénzügyi eszköz 
PPA általi befektetésre elfogadható, 
amennyiben a 2009/65/EK irányelv 50. 
cikke (1) bekezdésének a), b) vagy c) 
pontjában említett szabályozott piacon, 
vagy az [új MiFID]-ben meghatározott 
szervezett kereskedési helyszínen 
forgalmazzák.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) ha az ESMA-nál nyilvántartott 
hitelminősítő intézet hitelminősítést rendel 

d) ha az ESMA-nál nyilvántartott 
hitelminősítő intézet hitelminősítést rendel 
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a pénzpiaci eszközök valamely 
kibocsátójához, az ezen intézet által 
alkalmazott két legmagasabb rövid távú 
hitelminősítés alá történő lefokozás a c) 
pont alkalmazásában lényeges változásnak 
minősül, és új hozzárendelési eljárást tesz 
szükségessé;

a pénzpiaci eszközök valamely 
kibocsátójához, az ezen intézet által 
alkalmazott két legmagasabb rövid távú 
hitelminősítés alá történő lefokozás a c) 
pont alkalmazásában lényeges változásnak 
minősül, és az eszköz magas 
színvonalának folyamatos biztosítása 
érdekében új hozzárendelési eljárást tesz 
szükségessé a pénzpiaci eszköz 
hitelminőségét illetően;

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 
44. cikknek megfelelően az alábbi 
pontokat meghatározó, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el:

Az ESMA 2015. július 31-ig 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
dolgoz ki, amelyek meghatározzák a
következőket:

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (2) bekezdésben meghatározott 
egyedi korláttól függetlenül, a standard 
PPA összevonhatja az alábbiakat, 
amennyiben ezzel befektetett eszközei 
legfeljebb 15%-kos mértéken 
összpontosulnak egy intézményben:

(3) Az (2) bekezdésben meghatározott 
egyedi korláttól függetlenül és a 14. cikktől 
eltérve, a standard PPA összevonhatja az 
alábbiakat, amennyiben ezzel befektetett 
eszközei legfeljebb 15%-kos mértéken 
összpontosulnak egy intézményben:

Or. en
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A PPA vagy a PPA kezelője nem kér fel 
arra, és nem finanszíroz hitelminősítő 
intézetet a célból, hogy a PPA-t minősítse.

törölve

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az ESMA iránymutatásokat bocsát ki a 
stressztesztelési forgatókönyvek 
stressztesztekben alkalmazandó közös 
referenciaparamétereinek megállapítása 
céljából, figyelembe véve az (1) 
bekezdésben meghatározott tényezőket. Az 
iránymutatásokat a legutóbbi piaci 
fejlemények figyelembevételével legalább 
évente naprakésszé kell tenni.

(7) Az ESMA 2015. július 31-ig
iránymutatásokat bocsát ki a 
stressztesztelési forgatókönyvek 
stressztesztekben alkalmazandó közös 
referenciaparamétereinek megállapítása 
céljából, figyelembe véve az (1) 
bekezdésben meghatározott tényezőket. Az 
iránymutatásokat a legutóbbi piaci 
fejlemények figyelembevételével legalább 
évente naprakésszé kell tenni.

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (2) és (3) bekezdésben említett piaci 
árazási módszer, valamint a (4) 
bekezdésben említett modellalapú árazási 
módszer mellett az állandó nettó 
eszközértékű PPA az amortizált bekerülési 

(5) A (2) és (3) bekezdésben említett piaci 
árazási módszer, valamint a (4) 
bekezdésben említett modellalapú árazási 
módszer mellett az állandó nettó 
eszközértékű PPA az amortizált bekerülési 
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értéken alapuló módszer felhasználásával 
is értékelheti eszközeit.

értéken alapuló módszer felhasználásával 
is értékelheti eszközeit.

Az amortizált bekerülési értéken való 
elszámolást csak akkor szabad 
alkalmazni, ha az az eszköz bekerülési 
értékének összehasonlító 
meghatározásához szükséges.
Mivel a hosszabb lejáratú mögöttes 
eszközök helytelen árazásának kockázata 
nagyobb, az amortizáció alkalmazását 
azokra az eszközökre kell korlátozni, 
amelyek hátralévő futamideje rövid, illetve 
amelyek nem különösebben kitettek a 
befolyásoló piaci tényezőknek. 
Általánosságban véve a 90 napos 
hátralévő futamidőt kell maximálisnak 
tekinteni. 
Gondoskodni kell arról, hogy lényegességi 
küszöbök és eszkalációs eljárások álljanak 
rendelkezésre, és késedelem nélkül 
korrekciós intézkedéseket lehessen hozni 
abban az esetben, ha az amortizált érték 
nem ad megbízható összehasonlítási 
alapot az eszközök árának 
meghatározásához. A teljes portfólió 
szintjén 10 bázispontban kell 
meghatározni a küszöbértékeket. 

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
29 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29a. cikk
Az állandó nettó eszközértékű PPA-kat 
nem szabad lakossági befektetők számára 
elérhetővé tenni.

Or. en
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állandó nettó eszközértékű PPA puffert 
hoz létre és tart fenn, amelynek mindenkori 
összege az állandó nettó eszközértékű PPA 
eszközei összértékének legalább 3%-a. Az 
állandó nettó eszközértékű PPA 
eszközeinek összértékét a PPA eszközei 
26. cikk (3) vagy (4) bekezdésével 
összhangban meghatározott értékének 
összegéből számítják ki.

Az állandó nettó eszközértékű PPA 2014. 
december 31-ig puffert hoz létre és tart 
fenn, amelynek mindenkori összege az 
állandó nettó eszközértékű PPA eszközei 
összértékének legalább 3%-a. Az állandó 
nettó eszközértékű PPA eszközeinek 
összértékét a PPA eszközei 26. cikk (3) 
vagy (4) bekezdésével összhangban 
meghatározott értékének összegéből 
számítják ki.

[HL: kérjük, illessze be a dátumot: e 
rendelet hatálybalépése után öt évvel] az 
Unióban székhellyel rendelkező, ott 
működő vagy ott forgalmazott összes 
állandó nettó eszközértékű PPA-t változó 
nettó eszközértékű PPA-vá kell alakítani.

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az állandó nettó eszközértékű PPA 
illetékes hatóságát azonnal értesíteni kell 
minden olyan esetben, amikor a NAV-
puffer összeg 3% alá csökken.

(1) Az állandó nettó eszközértékű PPA 
illetékes hatóságához és az ESMA-hoz
azonnal el kell juttatni a puffer meglétét 
igazoló dokumentumokat, továbbá 
azonnal értesíteni kell őket minden olyan 
esetben, amikor a NAV-puffer összeg 3% 
alá csökken.

Or. en
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A külső támogatás olyan, harmadik fél által 
kínált közvetlen vagy közvetett támogatás, 
amelynek célja vagy tényleges eredménye 
a PPA likviditásának garantálása vagy a 
PPA egy befektetési jegyre vagy 
részvényre jutó nettó eszközértékének 
stabilizálása.

A külső támogatás olyan, harmadik fél által 
kínált közvetlen vagy közvetett támogatás, 
amelynek célja vagy tényleges eredménye 
a PPA likviditásának garantálása vagy a 
PPA egy befektetési jegyre vagy 
részvényre jutó nettó eszközértékének 
stabilizálása. Az állami, regionális vagy 
helyi hatóságok külső támogatást nem 
nyújthatnak.

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Az állami, regionális vagy helyi 
hatóságok külső támogatást nem 
nyújthatnak.

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
36 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36a. cikk
Az ESMA iránymutatásai

A pénzügyi támogatásokat illetően az 
ESMA 2015. július 31-ig részletes 
iránymutatásokat dolgoz ki a következők 
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tekintetében:
- a szponzorok által folyósítható 
maximális összeg, és a vonatkozó 
feltételek,
- a támogatás paraméterei,
- a támogatás időtartama.

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állandó nettó eszközértékű PPA-nak 
valamennyi külső vagy belső 
dokumentumban, jelentésben, 
nyilatkozatban, hirdetésben, levélben vagy 
az általa vagy kezelője által kibocsátott 
egyéb, a jövőbeni befektetőknek, 
jegytulajdonosoknak, részvényeseknek 
vagy a PPA vagy annak kezelője illetékes 
hatóságainak címzett vagy a körükben 
történő terjesztésre szánt írásos 
bizonyítékban egyértelműen fel kell 
tüntetnie, hogy állandó nettó eszközértékű 
PPA-ról van szó.

Az állandó nettó eszközértékű PPA-nak 
valamennyi külső vagy belső 
dokumentumban, jelentésben, 
nyilatkozatban, hirdetésben, levélben vagy 
az általa vagy kezelője által kibocsátott 
egyéb, a jövőbeni befektetőknek, 
jegytulajdonosoknak, részvényeseknek 
vagy a PPA vagy annak kezelője illetékes 
hatóságainak címzett vagy a körükben 
történő terjesztésre szánt írásos 
bizonyítékban egyértelműen fel kell 
tüntetnie, hogy állandó nettó eszközértékű 
PPA-ról van szó.

A befektetők kérésére az állandó nettó 
eszközértékű PPA tájékoztatást nyújt a 
nettó eszközértékről.

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 a bekezdés (új)



PE523.111v01-00 24/32 PR\1010062HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A PPA-k javadalmazási politikájának 
átláthatónak kell lennie. Ennek 
megfelelően a PPA-k a hatékony és 
eredményes kockázatkezelést előmozdító 
és azzal összhangban álló javadalmazási 
politikákat alkalmaznak, amelyek nem 
ösztönzik a kezelésükben lévő PPA-k 
kockázati profiljával, alapszabályával 
vagy létesítő okiratával össze nem 
egyeztethető kockázatvállalást.
2. A javadalmazási politikák és 
gyakorlatok a fizetések és a nem kötelező 
nyugdíjjuttatások rögzített és változó 
összetevőire vonatkoznak.
3. A javadalmazási politikák és 
gyakorlatok az alapok és a részalapok 
szintjén azon alkalmazotti kategóriákra –
köztük minden munkavállalóra és 
alkalmazottra, mint például, de nem 
kizárólag az ideiglenes vagy szerződéses 
alkalmazottakra – alkalmazandóak, 
amelyek közé tartoznak:
a) az alapkezelők;
b) más személyek, akik az alap kockázati 
pozícióját befolyásoló befektetési 
döntéseket hoznak; 
c) más személyek, akiknek hatáskörében 
áll befolyásolni ezeket az alkalmazottakat, 
ideértve a befektetéspolitikai tanácsadókat 
és elemzőket;
d) a felső vezetés, a kockázatvállalásért és 
ellenőrzésért felelős alkalmazottak; 
továbbá
e) bármely más olyan munkavállaló vagy 
alkalmazott, mint például, de nem 
kizárólag az ideiglenes vagy szerződéses 
alkalmazottak, akik javadalmazásuk 
mértéke miatt a felső vezetéssel és a 
döntéshozatalért felelős alkalmazottakkal 
azonos javadalmazási kategóriába 
tartoznak, és akik az alapkezelő társaság 
kockázati profiljára vagy a kezelésükben 
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lévő PPA-k kockázati profiljára szakmai 
tevékenységük révén érdemi hatást 
gyakorolnak.

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A PPA kezelője az általa kezelt minden 
PPA esetében legalább negyedévente 
jelentést tesz a PPA illetékes hatóságának.
A kezelő kérésre tájékoztatást nyújt a 
kezelő illetékes hatóságának is, 
amennyiben utóbbi különbözik a PPA 
illetékes hatóságától.

(1) A PPA kezelője az általa kezelt minden 
PPA esetében legalább negyedévente 
jelentést tesz a PPA illetékes hatóságának.
A kezelő tájékoztatást nyújt a kezelő 
illetékes hatóságának is, amennyiben 
utóbbi különbözik a PPA illetékes 
hatóságától.

Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok folyamatosan
felügyelik az e rendeletnek való
megfelelést.

(1) Az ESMA folyamatosan felügyeli azon 
PPA-k e rendeletnek való megfelelését, 
amelyek több mint 10 milliárd eurós 
eszközértéket kezelnek.

A többi alapot az illetékes hatóságok 
felügyelik folyamatosan.

Or. en
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Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A PPA illetékes hatósága felelős az 
alap szabályzatában vagy létesítő 
okiratában foglalt kötelezettségeknek, 
valamint tájékoztatóban meghatározott, e 
rendelet előírásainak megfelelő 
kötelezettségeknek való megfelelés 
felügyeletéért.

(3) A felügyeleti hatáskörükbe tartozó 
PPA-k típusától függően az ESMA, vagy a
PPA illetékes hatósága felelős az alap 
szabályzatában vagy létesítő okiratában 
foglalt kötelezettségeknek, valamint 
tájékoztatóban meghatározott, e rendelet 
előírásainak megfelelő kötelezettségeknek 
való megfelelés felügyeletéért.

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az alapkezelő illetékes hatósága felelős 
a kezelő rendszerei és szervezete 
megfelelőségének felügyeletéért annak 
érdekében, hogy a PPA kezelője 
megfeleljen az általa kezelt valamennyi 
PPA létrehozására és működésére 
vonatkozó kötelezettségeknek és 
szabályoknak.

(4) A felügyeleti hatáskörükbe tartozó 
PPA-k típusától függően az ESMA, vagy 
az alapkezelő illetékes hatósága felelős a 
kezelő rendszerei és szervezete 
megfelelőségének felügyeletéért annak 
érdekében, hogy a PPA kezelője 
megfeleljen az általa kezelt valamennyi 
PPA létrehozására és működésére 
vonatkozó kötelezettségeknek és 
szabályoknak.

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóságok felügyelik a 
területükön létesített vagy értékesített 
ÁÉKBV-kat vagy ABA-kat annak 
ellenőrzése céljából, hogy utóbbiak csak 
akkor használják a PPA megnevezést vagy 
keltsék azt a benyomást, hogy PPA-k, ha 
megfelelnek-e rendeletnek.

(5) A felügyeleti hatáskörükbe tartozó 
PPA-k típusától függően az ESMA, vagy 
az illetékes hatóságok felügyelik a 
területükön létesített vagy értékesített 
ÁÉKBV-kat vagy ABA-kat annak 
ellenőrzése céljából, hogy utóbbiak csak 
akkor használják a PPA megnevezést vagy 
keltsék azt a benyomást, hogy PPA-k, ha 
megfelelnek-e rendeletnek.

Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságokat fel kell 
ruházni minden olyan felügyeleti és 
vizsgálati hatáskörrel, amely az e 
rendeletből fakadó feladataik ellátásához 
szükséges.

(1) A felügyeleti hatáskörükbe tartozó 
PPA-k típusától függően az ESMA-t, vagy 
az illetékes hatóságokat fel kell ruházni 
minden olyan felügyeleti és vizsgálati 
hatáskörrel, amely az e rendeletből fakadó 
feladataik ellátásához szükséges.

Or. en

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 30. cikk (1) bekezdésének első 
mondatától eltérve, egy, az állandó nettó 
eszközértékű PPA 2. cikk 12. pontja 
szerinti fogalommeghatározásának 
kritériumait teljesítő, már létező ÁÉKBV 
vagy ABA NAV-puffert képez, amely 

törölve
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legalább:
a) az állandó nettó eszközértékű PPA 
eszközei teljes értékének 1%-a, e rendelet 
hatálybalépésétől számított egy éven belül;
b) az állandó nettó eszközértékű PPA 
eszközei teljes értékének 2%-a, e rendelet 
hatálybalépésétől számított két éven belül;
c) az állandó nettó eszközértékű PPA 
eszközei teljes értékének 3%-a, e rendelet 
hatálybalépésétől számított három éven 
belül;

Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E cikk (3) bekezdésének 
alkalmazásában a 33. és 34. cikkben 
szereplő 3%-ra utalást úgy kell értelmezni, 
hogy az a (3) bekezdés a), b) és c) 
pontjában említett NAV-puffer összegére 
utal.

törölve

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 13. és 19. cikkben említett
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásának hatáskörét az e rendelet 
hatálybalépését követő naptól kezdődően, 
határozatlan időre a Bizottságra kell 
ruházni.

(2) A 13. és 19. cikkben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásának hatáskörét az e rendelet 
hatálybalépését követő naptól kezdődően, 
határozatlan időre a Bizottságra kell 
ruházni. A Bizottság a 13. és 19. cikkben 
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említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat legkésőbb 2015. július 31-ig 
elfogadja.

Or. en
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INDOKOLÁS

Háttér:

Az árnyékbanki tevékenység a rendes bankrendszeren kívüli szervezetek és műveletek révén 
megvalósuló hitelközvetítési rendszer. Az árnyékbankokra nem vonatkozik a banki 
szabályozás, mégis a bankokhoz hasonló tevékenységet folytatnak. A Pénzügyi Stabilitási 
Tanács (FSB) a globális árnyékbanki rendszer 2011. évi volumenét megközelítőleg 51 billió 
euróra becsülte. Ez a teljes pénzügyi rendszer 25–30%-ának, és a banki eszközállomány 
felének felel meg. Az árnyékbanki tevékenység ezért Európa pénzügyi rendszere 
szempontjából számottevő rendszerszintű jelentőséggel bír.

A PPA-k fontos árnyékbanki szervezetek.

A pénzpiaci alapok (PPA-k) olyan befektetési alapok, amelyek a bankok, kormányok vagy 
vállalkozások által kibocsátott pénzpiaci eszközökhöz hasonló, rövid lejáratú hitelviszonyt 
megtestesítő eszközökbe fektetnek be. A pénzpiaci eszközök alatt hagyományosan a 
kincstárjegyeket, a kereskedelmi értékpapírokat és a letéti jegyeket értjük.

Mivel a pénzpiaci alapok (PPA-k) rendszerszinten kötődnek a banki ágazathoz, valamint a 
vállalati és kormányfinanszírozáshoz, a Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB), az Értékpapír-
felügyeletek Nemzetközi Szervezete (IOSCO), az Európai Rendszerkockázati Testület 
(ERKT), az Európai Bizottság (EB) és az Európai Parlament (EP) azokat árnyékbanki 
tevékenységet folytató, igen fontos szervezetekként tartja számon.

Az árnyékbanki tevékenységről szóló, 2012. november 20-án elfogadott jelentésében a 
Parlament hangsúlyozta, hogy a PPA-kat illetően mihamarabb olyan intézkedéseket kell 
életbe lépetni, amelyek a befektetői pánikok okozta kockázatok csökkentésével stabilabbá 
teszik a pénzügyi rendszer egészét.

A PPA-k szerepe és jelentősége

A PPA-k fontos rövid távú finanszírozási forrást jelentenek a pénzügyi intézmények, a 
vállalatok és a kormányok számára. Európában a kormányok vagy a vállalati szektor által 
kibocsátott rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok mintegy 22%-a a PPA-knál 
van. Szintén a PPA-knál van a bankszektor által kibocsátott rövid lejáratú adósságpapírok 
38%-a. A PPA-k összesen megközelítőleg 1 billió eurónyi portfólióeszközzel rendelkeznek az 
EU-ban.

A PPA-k fontos szerepet játszottak a 2007–2008-as pénzügyi válságban.
Európában több úgynevezett „speciális PPA-t” sújtott az amerikai másodlagos jelzáloghitel-
piac 2007 nyarán bekövetkezett összeomlása, és ezeket vagy bankok segítségével kellett 
megfinanszírozni, vagy fel kellett függeszteniük tevékenységüket. Összehasonlításképpen, az 
Egyesült Államok sokkal szélesebb körű válságon ment keresztül, amikor egyik vezető 
pénzpiaci alapja, a Reserve Primary Fund a Lehman Brothers csődje miatt fizetésképtelenné 
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vált, és nettó eszközértékét nem tudta egy amerikai dolláron tartani. Emiatt azután pánik 
alakult ki a PPA-kat illetően, és néhány nap leforgása alatt megközelítőleg 310 milliárd 
dollárt – a kezelt alapok mintegy 10%-át – vették ki a befektetők. A kereskedelmi 
értékpapírpiac egyensúlya felborult, és az amerikai hatóságok kénytelenek voltak közbelépni: 
két likviditási eszközt hoztak létre, valamint kiterjesztették a betéti garanciákat (lásd az ERKT 
a PPA-król szóló 2012. évi tanulmányát).

A válságban játszott jelentős szerepük miatt a PPA-kra vonatkozó szabályozási keretet az 
Atlanti-óceán mindkét partján alapos felülvizsgálatnak kívánták alávetni a szabályozók. 
Európában 2010-ben új iránymutatásokat fogadtak el, amelyek a hitelminőséget és a mögöttes 
értékpapírokat illetően szigorú normákat, a befektetőket illetően pedig megfelelőbb 
tájékoztatást írtak elő. Bár ezek a kezdeményezések a jelek szerint számottevően javították a 
PPA-kra vonatkozó szabályozást, a párbeszéd mind az Egyesült Államokban, mind 
nemzetközi szinten tovább folyik arról, hogy hogyan lehet a PPA-k által jelentett 
rendszerszintű kockázatot, és különösen a befektetői pániknak való kitettségüket csökkenteni. 

Az előadó úgy véli tehát, hogy a PPA-k rendszerszintű jelentősége és a pénzügyi válságban 
betöltött igen fontos szerepük miatt üdvözlendő a PPA-ágazat szabályozására irányuló 
bizottsági jogalkotási javaslat.

A bizottsági javaslat és az előadó javaslatai:

Tekintettel ezekre a szerkezeti gyenge pontokra és arra, hogy a befektetők gyakran úgy 
tekintenek a PPA-kba befektetett pénzre, mint biztos befektetésre, szigorú szabályozási 
keretre van szükség a likviditási problémák és a futamidő-változások kezelése, valamint 
annak érdekében, hogy a PPA-kat stabilabbá tegyük anélkül, hogy veszélyeztetnénk a 
reálgazdaság rövid távú finanszírozásában betöltött fontos szerepüket. A bizottsági javaslat 
szigorítja a likviditási, diverzifikálási és koncentrációs követelményeket, és azokat 
átláthatóbbá és stabilabbá teszi.

Az előadó üdvözli ezeket a lépéseket, azonban úgy véli, hogy az alábbi pontokban tovább kell 
menni:

Először is, a potenciális pánikok lehető leghatékonyabb kezelése, valamint annak érdekében, 
hogy a pénzügyi rendszert stabilabbá tegyük, az állandó nettó eszközértékű PPA-k 
tekintetében további intézkedéseket kell elfogadni. Amint az az árnyékbanki tevékenységről 
szóló parlamenti jelentésben is olvasható, az előadó úgy véli, hogy az állandó nettó 
eszközértékű PPA-k tekintetében olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek csökkentik az 
állandó nettó eszközérték miatt kialakuló kockázatokat és internalizálják az e kockázatokból 
fakadó kiadásokat. Az előadó úgy véli, hogy az internalizálást legjobban a 2014 végéig 
kialakítandó 3%-os tőkepufferrel lehetne biztosítani. 2019 végére az összes állandó nettó 
eszközértékű PPA-t változó nettó eszközértékű PPA-vá kell alakítani: ennek köszönhetően 
átláthatóbb lesz a mögöttes eszközök valódi értéke, és így csökken a befektetői pánik 
kialakulásának esélye.

Mivel az adóparadicsomok roppant ártalmasak a nemzetközi gazdaságra nézve, és mivel –
amint az a G20-ak 2013. szeptemberi szentpétervári megbeszélésén és a G20-ak 
pénzügyminiszterei és központi bankvezetői 2013. februári megbeszélésen elhangzott, illetve 
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amint az adócsalás, az adókikerülés és az adóparadicsomok elleni küzdelemről szóló, 2013. 
májusi európai parlamenti jelentés is kifejti – az adóparadicsomok elleni fellépés a 
nemzetközi menetrend központi célkitűzése, továbbá mivel az árnyékbanki tevékenység és 
szervezetek egy jó része adóparadicsomokban működik, az előadó meg van győződve arról, 
hogy intézkedéseket kell bevezetni annak megakadályozása érdekében, hogy a PPA-k 
adóparadicsomokban működhessenek. 

Az előadó ezen túlmenően úgy véli, hogy a befektetési célból a PPA-k számára elérhető 
eszközök körét bizonyos mértékben ki kell bővíteni más PPA-k részeire, feltéve, hogy azok 
bizonyos szigorú követelményeknek eleget tesznek.

Az előadó üdvözli a Bizottság által javasolt egyéb, az átláthatóság fokozására irányuló 
intézkedéseket is, azonban úgy gondolja, hogy az átláthatóság követelményét a PPA-k 
javadalmazási politikájára és gyakorlataira is ki kell terjeszteni. Az állandó nettó eszközértékű 
PPA-knak továbbá mindenkor képeseknek kell lenniük tájékoztatást nyújtani a befektetők 
vagyonának nettó eszközértékéről.

Abból a célból, hogy a PPA-k eszközeinek értékéről és kockázatkezelési politikájukról 
megbízható információk álljanak rendelkezésre, hasznos lehet egy elismert hitelminősítő 
intézet által kiadott minősítés. Bár az előadó ellenez a külső minősítésekre való mindenfajta 
mechanikus hagyatkozást, azzal nem ért egyet, hogy a PPA-k számára tiltani kell egy az 
ESMA által elismert intézet minősítésének kikérését vagy azt, hogy azért ellentételezést 
fizessenek. Ebből a szempontból az is alapvetően fontos, hogy a belső értékelési módszer 
megbízható és kivitelezhető, valamint az esetleges összeférhetetlenségektől mentes legyen.

Ahhoz, hogy értékelni lehessen azokat a pénzügyi eszközöket, amelyekbe egy PPA befektet, 
kulcsfontosságú, hogy az értékelési módszer pontos és megbízható legyen. Az előadó úgy véli 
tehát, hogy az állandó nettó eszközértékű PPA-ak által alkalmazott, amortizált bekerülési 
értéken alapuló értékelési modell hasznos, feltéve, hogy bizonyos egyéb feltételek teljesülnek, 
elsősorban: a maximális hátralévő futamidőt 90 napra kell korlátozni, és abban az esetben, ha 
az amortizált bekerülési értéken alapuló értékelési modell már nem nyújt megbízható 
összehasonlítási alapot az eszközértékre vonatkozóan, korrekciós intézkedéseket kell hozni. 

Az állandó nettó eszközértékű PPA-ak szponzorálását a tőkepuffer kiépítésére kell korlátozni. 
Kivételes esetben a változó nettó eszközértékű PPA-k folyamodhatnak külső segítségért, 
azonban az állami, regionális vagy helyi hatóságok ilyen támogatást nem nyújthatnak.
Ezen túlmenően nagyobb átláthatóságra van szükség a tekintetben, hogy mi az a maximális 
összeg és időtartam, amellyel és ameddig egy változó nettó eszközértékű PPA-t támogatni 
lehet, és hogy a támogatás milyen formát ölthet. 
Az erre vonatkozó részletes iránymutatásokat az ESMA fogja kidolgozni.

Tekintettel egyes PPA-k rendszerszintű jelentőségére, továbbá a rendszerszintű bankok EKB 
általi közvetlen felügyeletének a bankunió keretében történő közelgő életbelépésével 
összhangban az előadó úgy véli, hogy az illetékes hatóságokkal megosztva az ESMA 
hatáskörébe kell utalni a legnagyobb rendszerszintű PPA-k közvetlen felügyeletét.


