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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2004/39/EK és a 2009/…/EK irányelv 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2009)0207),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 47. cikkének (2) 
bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0040/2009),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére 
(A7-0000/2009),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezen irányelv hatályának célszerű azon 
kollektív befektetési vállalkozások 
kezelésére korlátozódnia, amelyek abból a 
célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott 
befektetési politikával összhangban, a 
kockázatmegosztás elve alapján a 
befektetők javára befektessék. Indokolt, 
hogy az irányelv hatálya ne vonatkozzon a
nyugdíjalapok kezelőire vagy a nem közös 
alapban kezelt befektetések kezelőire, 
például alapítványokra, állami 
vagyonalapokra, vagy a hitelintézetek, 

(5) Ezen irányelv hatályának célszerű azon 
kollektív befektetési vállalkozások 
kezelésére korlátozódnia, amelyek abból a 
célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott 
befektetési politikával összhangban, a 
kockázatmegosztás elve alapján a 
befektetők javára befektessék. Indokolt, 
hogy az irányelv hatálya ne vonatkozzon a 
nem közös alapban kezelt befektetések 
kezelőire, például alapítványokra, állami 
vagyonalapokra, központi bankokra vagy a 
hitelintézetek, nyugdíjalapok vagy
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biztosítók és viszontbiztosítók által saját 
számlán tartott eszközökre. Indokolt 
továbbá, hogy az irányelv hatálya ne 
vonatkozzon az értékpapírok formájában 
aktívan kezelt befektetésekre (például 
certifikátokra, kezelt határidős termékekre 
(managed futures) vagy indexhez kötött 
kötvényekre) sem. Hatályának célszerű 
azonban kiterjednie minden olyan kollektív 
befektetési vállalkozás kezelőjére, 
amelyeket nem kell ÁÉKBV-ként 
engedélyezni. A pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004/39/EK irányelv 
értelmében engedélyezett befektetési 
vállalkozásoknak nem kötelező ezen 
irányelv szerinti engedélyt szerezniük az 
ABA-kkal kapcsolatos befektetési 
szolgáltatások nyújtásához. A befektetési 
vállalkozások azonban csak akkor és 
annyiban nyújthatnak ABA-kkal 
kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat, ha 
és amilyen mértékig azok befektetési 
jegyei vagy részvényei ezen irányelvvel 
összhangban forgalmazhatók.

biztosítók és viszontbiztosítók által saját 
számlán tartott eszközökre. Az ezen 
irányelvben meghatározott 
mentességekből adód előnyök kiaknázása 
érdekében az érintett az ABAK-oknak 
folyamatosan eleget kell tenniük a fenti 
mentességek feltételeinek. Ezen 
irányelvnek célszerű azonban kiterjednie 
minden olyan kollektív befektetési 
vállalkozás kezelőjére, amelyeket nem kell 
ÁÉKBV-ként engedélyezni. A pénzügyi 
eszközök piacairól szóló 2004/39/EK 
irányelv értelmében engedélyezett 
befektetési vállalkozásoknak nem kötelező 
ezen irányelv szerinti engedélyt szerezniük 
az ABA-kkal kapcsolatos befektetési 
szolgáltatások nyújtásához. A befektetési 
vállalkozások azonban csak akkor és 
annyiban nyújthatnak ABA-kkal 
kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat, ha 
és amilyen mértékig azok befektetési 
jegyei vagy részvényei ezen irányelvvel 
összhangban forgalmazhatók.

Or. en

Indokolás

 A mentességeket korlátozni kell az egyenlő feltételek elérése érdekében.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A túlzott vagy aránytalan 
követelmények előírásának elkerülése 
érdekében ezen irányelv mentességről 
rendelkezik egyes ABAK-ok tekintetében, 
amennyiben az általuk kezelt ABA-k 
összesített értéke nem haladja meg a 100 
millió EUR küszöbértéket. Az érintett 
ABAK-ok tevékenysége a pénzügyi 
stabilitás vagy a piaci hatékonyság 

törölve
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tekintetében valószínűsíthetően nem jár 
jelentős következményekkel. Azon ABAK-
okra, amelyek kizárólag tőkeáttétel nélküli 
ABA-kat kezelnek és befektetőiknek öt 
éven át nem engedélyezik a visszaváltási 
jog gyakorlását, 500 millió EUR összegű 
speciális küszöbérték érvényes. A speciális 
küszöbérték alkalmazását az indokolja, 
hogy a tőkeáttétel nélküli alapok kezelői, 
amelyek hosszú távú befektetésekre 
szakosodnak, még kevesebb 
valószínűséggel okoznak rendszerszintű 
kockázatokat. Az ezen irányelv hatálya 
alól mentesített ABAK-okra továbbra is a 
vonatkozó nemzeti jogszabályok 
irányadók. Biztosítani kell azonban 
számukra a jogot, hogy az ezen 
irányelvben meghatározott önkéntes 
részvételi eljárás alapján ABAK-ként 
kezeljék őket.

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezen irányelv célja harmonizált és 
szigorú szabályozási és felügyeleti keret 
biztosítása az ABAK-ok tevékenységei 
tekintetében. Az ezen irányelvvel 
összhangban történő engedélyezésnek a 
Közösség egészében ki kell terjednie az 
ABA-kkal kapcsolatos kezelési és 
igazgatási szolgáltatásokra. Ezen 
túlmenően az engedélyezett ABAK-oknak 
biztosítani kell a jogot, hogy az ABA-kat –
bejelentési eljárással kapcsolatos 
kötelezettségük teljesítése után – az egész 
Közösségben értékesíthessék a hivatásos 
befektetőknek.

(7) Ezen irányelv célja harmonizált és 
szigorú szabályozási és felügyeleti keret 
biztosítása az ABAK-ok tevékenységei 
tekintetében. Az ezen irányelvvel 
összhangban történő engedélyezésnek a 
Közösség egészében ki kell terjednie az 
ABA-kkal kapcsolatos kezelési és 
igazgatási szolgáltatásokra. Ezen 
túlmenően az engedélyezett ABAK-oknak 
biztosítani kell a jogot, hogy a 
Közösségben székhellyel rendelkező ABA-
kat – bejelentési eljárással kapcsolatos 
kötelezettségük teljesítése után – az egész 
Közösségben értékesíthessék a hivatásos 
befektetőknek.
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Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az egyéb közösségi jogi aktusok 
alkalmazásának sérelme nélkül, a 
tagállamok szigorúbb követelményeket 
írhatnak elő az ABAK-okra, ha az ABAK-
ok egy ABA-t kizárólag lakossági 
befektetőknek forgalmaznak vagy ha az 
ABAK-ok ugyanazt az ABA-t hivatásos és 
lakossági befektetőknek is forgalmazzák, 
függetlenül attól, hogy az érintett ABA 
befektetési jegyeit vagy részvényeit 
belföldön vagy határokon átnyúlóan 
forgalmazzák. Ez a két kivétel lehetővé 
teszi a tagállamoknak, hogy előírhassák a 
lakossági befektetők védelme érdekében 
általuk szükségesnek ítélt kiegészítő 
óvintézkedéseket. E lehetőség figyelembe 
veszi, hogy az ABA-k gyakran nem 
likvidek és esetükben magas a jelentős 
tőkeveszteség kockázata. Az ABA-khoz 
kapcsolódó befektetési stratégiák általában 
nem felelnek meg a lakossági befektetők 
befektetési profiljának és igényeinek. Ezek 
az alapok inkább a hivatásos befektetők, 
valamint az olyan befektetők számára 
alkalmasak, akik elég nagy befektetési 
portfólióval rendelkeznek az e 
befektetésekkel járó magasabb veszteségi 
kockázatok kiegyenlítéséhez. Mindamellett 
a tagállamok saját területükön 
engedélyezhetik az ABAK-ok által kezelt
összes ABA, vagy meghatározott típusú 
ABA-k lakossági befektetőknek történő
értékesítését. A 2004/39/EK irányelv 19. 
cikke (4) és (5) bekezdésének 
összefüggésében a tagállamoknak továbbra 
is célszerű biztosítaniuk, hogy mindig 
megfelelő óvintézkedéseket tegyenek 

(9) Az egyéb közösségi jogi aktusok 
alkalmazásának sérelme nélkül, a 
tagállamok szigorúbb követelményeket 
írhatnak elő az ABAK-okra, ha az ABAK-
ok egy ABA-t kizárólag lakossági 
befektetőknek forgalmaznak vagy ha az 
ABAK-ok ugyanazt az ABA-t hivatásos és 
lakossági befektetőknek is forgalmazzák, 
függetlenül attól, hogy az érintett ABA 
befektetési jegyeit vagy részvényeit 
belföldön vagy határokon átnyúlóan 
forgalmazzák. Ez a két kivétel lehetővé 
teszi a tagállamoknak, hogy előírhassák a 
lakossági befektetők védelme érdekében 
általuk szükségesnek ítélt kiegészítő 
óvintézkedéseket. E lehetőség figyelembe 
veszi, hogy az ABA-k gyakran nem 
likvidek és esetükben magas a jelentős 
tőkeveszteség kockázata. Az ABA-khoz 
kapcsolódó befektetési stratégiák általában 
nem felelnek meg a lakossági befektetők 
befektetési profiljának és igényeinek. Ezek 
az alapok inkább a hivatásos befektetők, 
valamint az olyan befektetők számára 
alkalmasak, akik elég nagy befektetési 
portfólióval rendelkeznek az e 
befektetésekkel járó magasabb veszteségi 
kockázatok kiegyenlítéséhez. Mindamellett 
a tagállamok saját területükön 
engedélyezhetik az ABAK-ok által kezelt 
meghatározott típusú ABA-k lakossági 
befektetőknek történő értékesítését, kivéve 
az olyan átfogó alapokat, amelyek mögött 
az európai forgalmazási útlevél nyújtotta 
előnyökből ezen irányelv értelmében nem 
részesülő ABA-kba 30%-ot meghaladó 
mértékben történő befektetés húzódik 
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akkor, ha ABA-k lakossági befektetők 
számára való forgalmazását engedélyezik.
A 2004/39/EK irányelvvel összhangban 
engedélyezett, lakossági ügyfeleknek 
befektetési szolgáltatásokat nyújtó 
befektetési vállalkozásoknak figyelembe 
kell venniük ezeket a kiegészítő 
óvintézkedéseket annak értékelése során, 
hogy egy bizonyos ABA megfelelő és 
alkalmas-e egy adott lakossági ügyfél 
számára. Amennyiben egy tagállam saját 
területén engedélyezi az ABA-k lakossági 
befektetőknek történő értékesítését, ennek 
a lehetőségnek az ABAK székhelye 
szerinti tagállami hovatartozására tekintet 
nélkül elérhetőnek kell lennie, és minden 
kiegészítő rendelkezést 
megkülönböztetésmentes alapon kell 
alkalmazni.

meg, és az európai forgalmazási útlevél 
nyújtotta előnyökből ezen irányelv 
értelmében nem részesülő master ABA-
kba befektető feedereket. A 2004/39/EK 
irányelv 19. cikke (4) és (5) bekezdésének 
összefüggésében a tagállamoknak továbbra 
is célszerű biztosítaniuk, hogy mindig 
megfelelő óvintézkedéseket tegyenek 
akkor, ha ABA-k lakossági befektetők 
számára való forgalmazását engedélyezik.
A 2004/39/EK irányelvvel összhangban 
engedélyezett, lakossági ügyfeleknek 
befektetési szolgáltatásokat nyújtó 
befektetési vállalkozásoknak figyelembe 
kell venniük ezeket a kiegészítő 
óvintézkedéseket annak értékelése során, 
hogy egy bizonyos ABA megfelelő és 
alkalmas-e egy adott lakossági ügyfél 
számára. Amennyiben egy tagállam saját 
területén engedélyezi az ABA-k lakossági 
befektetőknek történő értékesítését, ennek 
a lehetőségnek az ABAK székhelye 
szerinti tagállami hovatartozására tekintet 
nélkül elérhetőnek kell lennie, és minden 
kiegészítő rendelkezést 
megkülönböztetésmentes alapon kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az arányosság elvével összhangban,
valamint az átruházható értékpapírokkal 
foglalkozó kollektív befektetési 
vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések összehangolásáról szóló, 
2009. július 13-i (átdolgozott) 2009/65/EK 
irányelv1 által megállapított engedélyezési 
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követelmények és az ezen irányelvben 
megállapított engedélyezési 
követelmények közötti lényeges 
átfedéseket elismerve, akár az egyik, akár 
a másik irányelv értelmében engedélyezett 
alapkezelőknek joguk kell legyen arra, 
hogy a másik irányelv értelmében is 
engedélyezzék őket, mindössze azzal a 
feltétellel, hogy tegyenek eleget az új 
engedély minden vonatkozó kiegészítő 
követelményének. E tekintetben 
lehetőséget kell biztosítani a 
dokumentumokra vonatkozó 
kereszthivatkozásokra, amennyiben a 
fenti dokumentumokban található 
információk változatlanok maradtak. A 
2009/65/EK irányelvet módosítani kell 
ugyanezen eredmény elérése érdekében.
1 HL L 302., 2009.11.17., 32. o.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a folyamat egyszerűsítése és felgyorsítása, valamint a munka és a költségek 
megkettőzésének elkerülése.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az ABAK-ok által nyújtott kezelési 
szolgáltatások folytonosságának és 
szabályosságának biztosítása érdekében 
indokolt a minimális tőkekövetelmények 
alkalmazásáról rendelkezni. A tőke 
folyamatos rendelkezésre állásával 
kapcsolatos követelménynek fedeznie kell 
az ABAK esetleges szakmai 
felelősségvállalását minden tevékenysége 
tekintetében, beleértve az átruházott vagy 
megbízás alapján nyújtott kezelési 
szolgáltatásokat is.

(11) Az ABAK-ok által nyújtott kezelési 
szolgáltatások folytonosságának és 
szabályosságának biztosítása érdekében 
indokolt a minimális tőkekövetelmények 
alkalmazásáról rendelkezni. A tőke 
folyamatos rendelkezésre állásával 
kapcsolatos követelménynek fedeznie kell 
az ABAK esetleges szakmai 
felelősségvállalását minden tevékenysége 
tekintetében, beleértve az átruházott vagy 
megbízás alapján nyújtott kezelési 
szolgáltatásokat is. A szavatoló tőkére 
vonatkozó követelményekre ugyanannak a 
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felső határértéknek kell vonatkoznia, mint 
amelyet a 2009/65/EK irányelv állapított 
meg. Ezenkívül a szavatoló tőkét rövid 
távon likvid eszközökbe vagy azonnal 
készpénzre váltható eszközökbe kell 
fektetni, és nem szabad, hogy a szavatoló 
tőke spekulatív pozíciókat tartalmazzon.

Or. en

Indokolás

Részleges összehangolás az ÁÉKBV (9) preambulumbekezdésével.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A 2009. szeptember 24–25-i 
pittsburghi G-20 csúcstalálkozót követő, 
vezetők által tett nyilatkozat meghatározta 
a nemzetközi konszenzust a bankok és 
egyéb, rendszerszintű jelentőséggel bíró 
pénzügyi szolgáltató cégek 
alkalmazottainak javadalmazása 
tekintetében. A fenti elveket kell 
alkalmazni azon ABAK-okra, amelyek 
ezen irányelv hatálya alá tartoznak. A 
Bizottságnak e célból ki kell dolgoznia a 
végrehajtási intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b)A Bizottságnak biztosítania kell, 
hogy a letétkezelőkre vonatkozó, ezen 
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irányelvben megállapított 
követelményeket alkalmazzák az ÁÉKBV 
letétkezelőkre, és e célból legkésőbb ezen 
irányelv hatálybalépésének időpontjáig 
megfelelően felül kell vizsgálnia a 
2009/65/EK irányelvet.

Or. en

Indokolás

Az ágazatok közötti következetesség biztosítása érdekében.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az eszközök megbízható és 
tárgyilagos értékelése kulcsfontosságú a 
befektetők érdekeinek védelme 
szempontjából. A különböző ABAK-ok 
eltérő módszertanok és rendszerek alapján 
értékelik az eszközöket, attól függően, 
hogy elsődlegesen mely eszközökbe és 
piacokba eszközölnek befektetéseket. E 
különbségeket el kell ismerni, ám 
mindamellett elő kell írni, hogy az 
eszközök értékelését az ABAK-októl 
független szereplő végezze.

(13) Az eszközök megbízható és 
tárgyilagos értékelése kulcsfontosságú a 
befektetők érdekeinek védelme 
szempontjából. A különböző ABAK-ok 
eltérő módszertanok és rendszerek alapján 
értékelik az eszközöket, attól függően, 
hogy elsődlegesen mely eszközökbe és 
piacokba eszközölnek befektetéseket. E 
különbségeket el kell ismerni. Az eszközök 
értékelésére és a nettó eszközérték 
kiszámítására vonatkozó eljárásnak 
függetlennek kell lennie az ABAK-ok 
kezelési feladataitól. Az ABAK-ok adott 
esteben átruházhatják harmadik félre az
eszközök értékelését és a nettó eszközérték 
kiszámítását.

Or. en
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az ABAK-ok ezen irányelvvel 
összhangban átruházhatják feladataik 
teljesítését. Az ABAK-ok azonban 
felelősek maradnak feladataik megfelelő 
végrehajtásáért és az ezen irányelvben 
előírt szabályok betartásáért.

(14) Az ABAK-ok ezen irányelvvel 
összhangban átruházhatják feladataik egy 
részének teljesítését. Az ABAK-ok 
azonban felelősek maradnak feladataik 
megfelelő végrehajtásáért és az ezen 
irányelvben előírt szabályok betartásáért.

Or. en

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Tekintettel arra, hogy a befektetési 
stratégiáik során nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABAK-ok bizonyos feltételek 
mellett hozzájárulhatnak egyes 
rendszerszintű kockázatok vagy 
rendellenes piaci működés kialakulásához, 
különleges követelményeket kell előírni a 
bizonyos – egyes különös kockázatokat 
előidéző – módszereket alkalmazó ABAK-
ok számára. Az ilyen kockázatok 
felderítéséhez, ellenőrzéséhez és 
kezeléséhez szükséges információkat a 
Közösségen belül nem egységes módon 
gyűjtik, illetve nem osztják meg a 
tagállamok között a közösségi pénzügyi 
piacok stabilitását fenyegető kockázatok 
potenciális forrásainak feltárása érdekében. 
E helyzet orvoslása érdekében különleges 
követelményeknek kell vonatkozniuk a 
befektetési stratégiáik során 
következetesen nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABAK-okra. Az ilyen ABAK-
okat kötelezni kell a tőkeáttétel-

(15) Tekintettel arra, hogy a befektetési 
stratégiáik során nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABAK-ok bizonyos feltételek 
mellett hozzájárulhatnak egyes 
rendszerszintű kockázatok vagy 
rendellenes piaci működés kialakulásához, 
különleges követelményeket kell előírni a 
bizonyos – egyes különös kockázatokat 
előidéző – módszereket alkalmazó ABAK-
ok számára. Az ilyen kockázatok 
felderítéséhez, ellenőrzéséhez és 
kezeléséhez szükséges információkat a 
Közösségen belül nem egységes módon 
gyűjtik, illetve nem osztják meg a 
tagállamok között a közösségi pénzügyi 
piacok stabilitását fenyegető kockázatok 
potenciális forrásainak feltárása érdekében. 
E helyzet orvoslása érdekében különleges 
követelményeknek kell vonatkozniuk a 
befektetési stratégiáik során 
következetesen nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABAK-okra. Az ilyen ABAK-
okat kötelezni kell tőkeáttételi küszöböt 



PE430.709v01-00 14/88 PR\796533HU.doc

HU

alkalmazásukkal és tőkeáttételi forrásaikkal 
kapcsolatos adatszolgáltatásra. Ezt az 
információt összesíteni kell és meg kell 
osztani a Közösség más hatóságaival is, 
ezáltal megkönnyítve az ilyen ABAK-ok 
tőkeáttétellel végrehajtott műveletei által a 
közösségi pénzügyi rendszerre gyakorolt 
hatás kollektív elemzését és a közös 
válaszlépéseket.

meghatározására az általuk kezelt összes 
ABA tekintetében, valamint a tőkeáttétel-
alkalmazásukkal és tőkeáttételi forrásaikkal 
kapcsolatos adatszolgáltatásra. Ezt az 
információt összesíteni kell és meg kell 
osztani a Közösség más hatóságaival is, 
ezáltal megkönnyítve az ilyen ABAK-ok 
tőkeáttétellel végrehajtott műveletei által a 
közösségi pénzügyi rendszerre gyakorolt 
hatás kollektív elemzését és a közös 
válaszlépéseket. Az illetékes hatóságoknak 
továbbítaniuk kell ezeket az információkat 
a 2009/…/EK rendelet (ESRB rendelet) 
értelmében létrehozott európai 
rendszerkockázati testületnek (ESRB) és a 
2009/…/EK rendelet (ESMA rendelet) 
értelmében létrehozott európai értékpapír-
felügyeleti hatóságnak (ESMA) annak 
érdekében, hogy e testületek feladataik 
végzése során felhasználják azokat.

Or. en

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az ABAK-ok magas szintű 
tőkeáttételre alapozott tevékenységei káros 
hatással lehetnek a pénzügyi piacok 
stabilitására és hatékonyságára.
Szükségesnek tűnik lehetővé tenni a 
Bizottság számára, hogy korlátozza az 
ABAK-ok által alkalmazható tőkeáttétel 
szintjét, különösen azokban az esetekben, 
amikor az ABAK-ok rendszeresen magas 
szintű tőkeáttételt alkalmaznak. A 
tőkeáttétel legmagasabb szintjére 
vonatkozó korlátok meghatározásánál 
figyelembe kell venni a tőkeáttétel forrását 
és az ABAK által alkalmazott stratégiákat.
Figyelembe kell venni továbbá, hogy a 
legtöbb magas szintű tőkeáttételt 

(16) Az ABAK-ok magas szintű 
tőkeáttételre alapozott tevékenységei káros 
hatással lehetnek a pénzügyi piacok 
stabilitására és hatékonyságára.
Szükségesnek tűnik lehetővé tenni a 
Bizottság számára, hogy kivételes 
körülmények között korlátozza az ABAK-
ok által alkalmazható tőkeáttétel szintjét, és
különösen azokban az esetekben, amikor 
az ABAK-ok rendszeresen magas szintű 
tőkeáttételt alkalmaznak. A tőkeáttétel 
legmagasabb szintjére vonatkozó korlátok 
meghatározásánál figyelembe kell venni a 
tőkeáttétel forrását és az ABAK által 
alkalmazott stratégiákat. Figyelembe kell 
venni továbbá, hogy a legtöbb magas 
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alkalmazó ABAK alapvetően dinamikusan 
kezeli a tőkeáttételeket. E tekintetben a 
tőkeáttételi korlátokat például olyan 
küszöbértékként lehetne meghatározni, 
amelyet semmilyen időpontban nem 
szabadna túllépni, vagy pedig egy adott 
időszak (hónap vagy negyedév) átlagos 
tőkeáttételi szintjére vonatkozó korlátként.

szintű tőkeáttételt alkalmazó ABAK 
alapvetően dinamikusan kezeli a 
tőkeáttételeket. E tekintetben a tőkeáttételi 
korlátokat például olyan küszöbértékként 
lehetne meghatározni, amelyet semmilyen 
időpontban nem szabadna túllépni, vagy 
pedig egy adott időszak (hónap vagy 
negyedév) átlagos tőkeáttételi szintjére 
vonatkozó korlátként. A Bizottságnak a 
tőkeáttétel korlázotására vonatkozó 
hatásköre gyakorlásakor figyelembe kell 
vennie az európai rendszerkockázati 
testület véleményét.

Or. en

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A fedezetlen eladás fontos szerepet 
játszik a pénzügyi piacok működésében, és 
törvényes befektetési technika. Ennek 
ellenére aggodalmat kelt, hogy főként 
szélsőséges piaci feltételek mellett a 
fedezetlen eladás piaci zavarokhoz 
járulhat hozzá. Ezért a fedezetlen 
eladásnak harmonizált szabályozási 
keretben kell működnie annak érdekében, 
hogy csökkentse azt a potenciális 
destabilizáló hatást, amelyet okozhat.

Or. en
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Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Szükséges annak biztosítása, hogy az 
ABAK minden olyan társaság számára, 
amely felett ellenőrzést vagy meghatározó 
befolyást gyakorolhat, megadja az ahhoz 
szükséges információkat, hogy a társaság 
értékelni tudja, rövid- és középtávon 
milyen hatást gyakorolhat ez a 
meghatározó befolyás a társaság gazdasági 
és társadalmi helyzetére. E célból 
különleges követelményeknek kell 
vonatkozniuk az olyan ABA-kat kezelő 
ABAK-okra, amelyek helyzetükből 
adódóan meghatározó befolyást 
gyakorolhatnak valamely, a tőzsdén 
jegyzett vagy nem jegyzett társaság felett, 
különösen az ilyen helyzet bejelentése 
tekintetében, valamint annak érdekében, 
hogy az ABAK-ok a társaság és a többi 
tulajdonos tudomására hozzák az 
ellenőrzött társaságban jövőbeni üzleti 
fejlődésével, és más tervezett 
változtatásaival kapcsolatos szándékaikat. 
Az ellenőrzött társasággal kapcsolatos 
átláthatóság biztosítása érdekében fokozott 
jelentési kötelezettségek alkalmazandók. 
Az érintett ABA-k éves jelentéseit ki kell 
egészíteni az adott befektetéstípusra és az 
ellenőrzött társaságra vonatkozó konkrét 
információkkal.

(17) Szükséges annak biztosítása, hogy az 
ABAK minden olyan társaság számára, 
amely felett ellenőrzést vagy meghatározó 
befolyást gyakorolhat, megadja az ahhoz 
szükséges információkat, hogy a társaság 
értékelni tudja, rövid- és középtávon 
milyen hatást gyakorolhat ez a 
meghatározó befolyás a társaság gazdasági 
és társadalmi helyzetére. Amennyiben az 
ABAK-ok olyan ABA-kat kezelnek, 
amelyek helyzetükből adódóan 
meghatározó befolyást gyakorolhatnak 
egy olyan kibocsátóra, akinek a részvényei 
szabályozott piacra bevezetettek, a 
nyilvános vételi ajánlatról szóló, 2004. 
április 21-i 2004/25/EK irányelvvel1, és a 
szabályozott piacra bevezetett értékpapírok 
kibocsátóival kapcsolatos információkra 
vonatkozó átláthatósági követelmények 
harmonizációjáról szóló, 2004. december 
15-i 2004/109/EK irányelvvel2

összhangban közzéteszik az 
információkat. Annak érdekében, hogy 
azon kibocsátók és tőzsdén nem jegyzett 
társaságok számára, amelyekbe ABAK-ok 
fektetnek be, egyenlő feltételeket 
biztosítsanak, ezen irányelv követelményei 
tehát olyan ABAK-okra is alkalmazandók, 
amelyek olyan ABA-kat kezelnek, amelyek 
helyzetükből adódóan meghatározó 
befolyást gyakorolhatnak egy olyan 
kibocsátóra, akinek a részvényei 
szabályozott piacra bevezetettek, de csak 
abban az esetben, ha meghaladják a 
kibocsátókra alkalmazandó uniós 
jogszabályok már létező rendelkezéseit, és 
csak olyan mértékben, amennyivel 
meghaladják a fenti rendelkezéseket. E 
célból különleges követelményeknek kell 
vonatkozniuk az olyan ABA-kat kezelő 
ABAK-okra, amelyek helyzetükből 
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adódóan meghatározó befolyást 
gyakorolhatnak valamely, a tőzsdén nem 
jegyzett társaság felett, különösen az ilyen 
helyzet bejelentése tekintetében, valamint 
annak érdekében, hogy az ABAK-ok a 
társaság és a többi tulajdonos tudomására 
hozzák az ellenőrzött társaságban jövőbeni 
üzleti fejlődésével, és más tervezett 
változtatásaival kapcsolatos szándékaikat. 
Az ellenőrzött társasággal kapcsolatos 
átláthatóság biztosítása érdekében fokozott 
jelentési kötelezettségek alkalmazandók. 
Az érintett ABA-k éves jelentéseit ki kell 
egészíteni az adott befektetéstípusra és az 
ellenőrzött társaságra vonatkozó konkrét 
információkkal.
1 HL L 142., 2004.4.30., 12. o.
2 HL L 390., 2004.12.31., 38. o.

Or. en

Indokolás

Ez az elv kiegészíti a (17a) (új )preambulumbekezdést, és a 26–30. cikk módosításaiban jut 
kifejezésre. 

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Biztosítani kell, hogy a 
portfóliótársaságokra ne vonatkozzanak 
szigorúbb követelmények, mint az ABAK-
ok által nyújtott befektetéstől eltérő 
magánbefektetésben részesülő bármely 
egyéb kibocsátókra vagy tőzsdén nem 
jegyzett társaságokra.
E célból legkésőbb ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontjáig a 
Bizottságnak felül kell vizsgálnia az 
érintett, társasági jogra vonatkozó 
jogszabályokat, valamint az érintett, 
pénzügyi ágazatra vonatkozó irányelveket, 
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és jogalkotási módosítások formájában 
végre kell hajtania a szükséges 
változtatásokat, amelyeknek egyenlő 
feltételeket kell biztosítaniuk a portfólió-
és egyéb társaságok számára.

Or. en

Indokolás

.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) Ez az irányelv nem róhat túl nagy 
terheket a kis ABA-kra, amelyek nem 
okoznak rendszerszintű kockázatot, és 
nem veszélyeztetik a piacok integritását. E 
cél elérésének egyik eszköze az 
arányosság elvének megfelelő 
alkalmazása. A fenti elvet mind az ABAK-
okra, az ABA-kra, a letétkezelőkre és az 
értékbecslőkre megállapított 
követelményekre, mind a felügyeleti 
hatáskör gyakorlására alkalmazni kell. Az 
ezen irányelvben szereplő összes 
intézkedésnek, köztük a végrehajtási 
intézkedéseknek magukban kell 
foglalniuk az arányosság elvét a 
tevékenységeik jellegének, méretének és 
bonyolultságának megjelenítése 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Az arányosság fogalommeghatározását a Szolvencia II. irányelvből vettük át (kiigazítással).
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Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Lehetővé kell tenni az ABAK-ok 
számára, hogy harmadik országokban 
székhellyel rendelkező ABA-kat 
értékesítsenek hivatásos befektetőknek 
mind az ABAK székhelye szerinti 
tagállamban, mind más tagállamokban. 
Ezt a jogot bejelentési eljáráshoz és a 
harmadik országgal kötött adóügyi 
megállapodáshoz kell kötni, amely
tényleges információcserét biztosít a 
közösségi befektetők székhelye szerinti 
adóhatóságokkal. Mivel az ilyen ABA-
knak és a székhelyük szerinti harmadik 
országnak kiegészítő követelményeket kell 
teljesíteniük, amelyek közül néhányat 
előbb meg kell határozni végrehajtási 
intézkedésekben, az irányelv értelmében a 
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABA-k hivatásos 
befektetőknek történő értékesítésének joga 
csak az átültetési időszak után három 
évvel lép érvénybe. Addig a tagállamok 
(továbbra is) engedélyezhetik, hogy az 
ABAK-ok harmadik országokban 
székhellyel rendelkező ABA-kat 
értékesítsenek hivatásos befektetőknek 
területükön a nemzeti jognak 
megfelelően. Ezalatt a három év alatt 
azonban az ABAK-ok nem értékesíthetnek 
ilyen ABA-kat más tagállamokban 
hivatásos befektetőknek az ebben az 
irányelvben biztosított jog alapján.

(19) Minden európai befektető számára 
biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy 
saját kezdeményezésére fektethessen be 
egy harmadik országban lévő alapba a 
zártkörű kibocsátásra vonatkozó hatályos 
nemzeti rendszerekkel összhangban. Az 
ilyen esetekben azonban biztosítani kell az 
alap átláthatóságát és a lehetséges 
rendszerkockázat tényleges nyomon 
követését. E célból, amennyiben az ABAK 
harmadik országban rendelkezik 
székhellyel, azon tagállam illetékes 
hatóságának, amelyben az érintett ABA-t 
értékesítik, együttműködési és a 
rendszerkockázattal kapcsolatos 
információcserére vonatkozó 
megállapodással kell rendelkeznie az 
adott harmadik ország illetékes 
hatóságával. Ezenkívül a belső piac 
kiteljesítése érdekében az Európában 
székhellyel rendelkező, és európai 
székhelyű ABAK által kezelt ABA-koknak 
részesülniük kell az ezen irányelv szerinti 
európai forgalmazási útlevél előnyeiből. 
Mivel az ÁÉKBV-k részesülnek az 
ÁÉKBV márkanév előnyeiből, a 
Közösségben székhellyel rendelkező ABA-
knak is részesülniük kellene egy ilyen 
európai márkanév jelentette előnyökből, 
amelyeket az a követelmény erősít meg, 
hogy a letétkezelőknek és az ABA-nak 
ugyanabban a tagállamban kell 
székhellyel rendelkeznie. Ezeket a 
rendelkezéseket nem szabad master-feeder 
struktúrák révén meghiúsítani. Ezért 
amikor egy feeder ABA egy olyan master 
alapba fektet be, amely nem részesülne az 
ezen irányelv szerinti európai 
forgalmazási útlevél előnyeiből, akkor a 
fenti feeder ABA sem részesülhet az 
európai útlevél előnyeiből. Ezeket a 
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rendelkezéseket sem szabad átfogó 
(befektetési alapba fektető) alap 
struktúrák révén meghiúsítani. Ezért 
amennyiben egy ilyen ABA több mint 
30%-ban olyan ABA-kba fektet be, 
amelyek nem részesülnének az európai 
útlevél előnyeiből, akkor az ilyen átfogó 
(befektetési alapba fektető) ABA-k sem 
részesülhetnek az európai útlevél 
előnyeiből.

Or. en

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Lehetőséget kell biztosítani az ABAK-
oknak arra, hogy egyes igazgatási 
feladatokat harmadik országban 
székhellyel rendelkező szereplőkre 
ruházzanak át, feltéve, ha megteszik a 
szükséges óvintézkedéseket.
Hasonlóképpen a letétkezelő is 
átruházhatja a harmadik országban 
bejegyzett ABA-val kapcsolatos 
letétkezelői feladatait egy abban az 
országban székhellyel rendelkező 
letétkezelőre, feltéve, ha az adott harmadik 
ország jogszabályai a befektetői 
érdekeknek a közösségi jogszabályokkal 
egyenértékű szintű védelmet biztosítanak.
Bizonyos feltételek mellett az ABAK 
számára harmadik országbeli független 
értékbecslő kijelölését is lehetővé kell 
tenni.

(20) Lehetőséget kell biztosítani az ABAK-
oknak arra, hogy egyes igazgatási 
feladatokat harmadik országban 
székhellyel rendelkező szereplőkre 
ruházzanak át, feltéve, ha megteszik a 
szükséges óvintézkedéseket.
Hasonlóképpen a letétkezelő is 
átruházhatja a harmadik országban 
bejegyzett ABA-val kapcsolatos 
letétkezelői feladatai egy részét egy abban 
az országban székhellyel rendelkező 
letétkezelőre, feltéve, ha az adott harmadik 
ország jogszabályai a befektetői 
érdekeknek a közösségi jogszabályokkal 
egyenértékű szintű védelmet biztosítanak.
Bizonyos feltételek mellett az ABAK 
számára harmadik országbeli független 
értékbecslő kijelölését is lehetővé kell 
tenni.

Or. en
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Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Amennyiben valamely harmadik 
országban egyenértékű szabályozási keret 
létezik és a Közösségben székhellyel 
rendelkező ABAK-ok tényleges 
hozzáféréssel rendelkeznek az adott 
harmadik ország piacához, a 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 
az ABAK ezen irányelv rendelkezéseivel 
összhangban történő engedélyezésére 
anélkül, hogy az a Közösségen belül 
székhellyel rendelkezne, három évvel az 
átültetési időszak végét követően. Ez az 
időszak figyelembe veszi, hogy ilyen 
ABAK-knak és a székhelyük szerinti 
harmadik országnak kiegészítő 
követelményeket kell teljesíteniük, 
amelyek közül néhányat előbb 
végrehajtási intézkedésekkel meg kell 
határozni.

törölve

Or. en

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A Bizottságnak különösen hatáskört 
kell biztosítani az ezen irányelv 
végrehajtásához szükséges intézkedések 
elfogadására. Ebben a tekintetben a 
Bizottságnak képesnek kell lennie az azon 
eljárásokat meghatározó intézkedések 
elfogadására, amelyek keretében az ezen 
irányelvben előírt küszöböt meg nem 
haladó értékű eszközből álló ABA-
portfóliókat kezelő ABAK-ok 

(27) A Bizottságnak különösen hatáskört 
kell biztosítani az ezen irányelv 
végrehajtásához szükséges intézkedések 
elfogadására. Ebben a tekintetben a 
Bizottságnak képesnek kell lennie az azon 
eljárásokat meghatározó intézkedések 
elfogadására, amelyek keretében az ezen 
irányelvben előírt küszöböt meg nem 
haladó értékű eszközből álló ABA-
portfóliókat kezelő ABAK-ok 
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gyakorolhatják azon jogukat, hogy ezen 
irányelv hatálya alá tartozó ABAK-ként 
bírálják el őket. Ezen intézkedések célja 
továbbá, hogy meghatározzák a 
következőket: az illetékes hatóságok által 
annak értékelése során alkalmazandó 
kritériumok, hogy az ABAK-ok teljesítik-e 
az üzletmenetükkel kapcsolatos 
kötelezettségeiket, az ABAK által 
meghatározandó összeférhetetlenség-
típusok, valamint azon ésszerű lépesek, 
amelyek meghozatala az 
összeférhetetlenségek azonosítása, 
megelőzése, kezelése és az azokról szóló 
tájékoztatás céljából a belső és szervezeti 
eljárások keretében az ABAK-tól elvárható
. Az intézkedések célja, hogy 
meghatározzák az ABAK-ok által, az 
általuk kezelt ABA-k nevében vállalt 
kockázatok függvényében alkalmazandó 
kockázatkezelési követelményeket, 
valamint minden más ahhoz szükséges 
intézkedést, hogy az ABAK képes legyen a 
fedezetlen eladási ügyletekkel összefüggő 
különleges kockázatok kezelésére, 
beleértve minden olyan vonatkozó 
korlátozást, amely szükséges lehet az 
ABA-k szükségtelen kockázatoktól való 
megóvása érdekében. Az intézkedések 
célja továbbá ezen irányelv 
likviditáskezeléssel kapcsolatos 
követelményeinek, különösen az ABA-k 
likviditási minimumkövetelményeinek 
meghatározása. Céljuk továbbá, hogy 
meghatározzák azokat a követelményeket, 
amelyeket az értékpapírosított eszközök 
értékpapírosítását kezdeményezőknek kell 
teljesíteniük ahhoz, hogy az ABAK-ok 
befektethessenek a 2011. január 1-je után 
kibocsátott ilyen jellegű eszközökbe.
Céljuk még, hogy meghatározzák azokat a 
követelményeket, amelyeket az ABAK-
oknak kell teljesíteniük az ilyen 
értékpapírosított eszközökbe való 
befektetéshez. Az intézkedések célja azon 
kritériumok megállapítása, amelyek 
alapján egy értékbecslő ezen irányelv 
alkalmazásában függetlennek tekinthető. 

gyakorolhatják azon jogukat, hogy ezen 
irányelv hatálya alá tartozó ABAK-ként 
bírálják el őket. Ezen intézkedések célja 
továbbá, hogy meghatározzák a 
következőket: az illetékes hatóságok által 
annak értékelése során alkalmazandó 
kritériumok, hogy az ABAK-ok teljesítik-e 
az üzletmenetükkel kapcsolatos 
kötelezettségeiket, az ABAK által 
meghatározandó összeférhetetlenség-
típusok, valamint azon ésszerű lépesek, 
amelyek meghozatala az 
összeférhetetlenségek azonosítása, 
megelőzése, kezelése és az azokról szóló 
tájékoztatás céljából a belső és szervezeti 
eljárások keretében az ABAK-tól elvárható
. Az intézkedések célja, hogy 
meghatározzák az ABAK-ok által, az 
általuk kezelt ABA-k nevében vállalt 
kockázatok függvényében alkalmazandó 
kockázatkezelési követelményeket, 
valamint minden más ahhoz szükséges 
intézkedést, hogy az ABAK képes legyen a 
fedezetlen eladási ügyletekkel összefüggő 
különleges kockázatok kezelésére, 
beleértve minden olyan vonatkozó 
korlátozást, amely szükséges lehet az 
ABA-k szükségtelen kockázatoktól való 
megóvása érdekében. Az intézkedések 
célja továbbá ezen irányelv 
likviditáskezeléssel kapcsolatos 
követelményeinek, különösen az ABA-k 
likviditási minimumkövetelményeinek 
meghatározása. Céljuk továbbá, hogy 
meghatározzák azokat a követelményeket, 
amelyeket az értékpapírosított eszközök 
értékpapírosítását kezdeményezőknek kell 
teljesíteniük ahhoz, hogy az ABAK-ok 
befektethessenek a 2011. január 1-je után 
kibocsátott ilyen jellegű eszközökbe.
Céljuk még, hogy meghatározzák azokat a 
követelményeket, amelyeket az ABAK-
oknak kell teljesíteniük az ilyen 
értékpapírosított eszközökbe való 
befektetéshez. Az intézkedések célja 
ezenkívül azon feltételek meghatározása, 
amelyek teljesülése esetén a túlzott 
mértékű átruházás miatt az alapkezelő már 
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Az intézkedések célja ezenkívül azon 
feltételek meghatározása, amelyek mellett 
az ABAK-ok feladatainak átruházása 
jóváhagyható, illetve amelyek teljesülése 
esetén a túlzott mértékű átruházás miatt az 
alapkezelő már nem minősülhet az ABA 
kezelőjének. Az intézkedések célja az 
ABAK-ok által az általuk kezelt minden 
egyes ABA tekintetében rendelkezésre 
bocsátandó éves jelentés tartalmának és 
formátumának meghatározása, valamint az 
ABAK-ok részéről befektetőikkel szemben 
fennálló adatszolgáltatási kötelezettségek 
és az illetékes hatóságokkal szembeni 
jelentési kötelezettségek, valamint azok 
gyakoriságának megállapítása. Az 
intézkedések célja az ABAK-ok részéről a 
tőkeáttétel tekintetében fennálló 
adatszolgáltatási kötelezettségek 
megállapítása, valamint az illetékes 
hatóságokkal szembeni jelentéstétel, illetve 
a befektetőknek történő adatszolgáltatás 
gyakoriságának meghatározása. Az 
intézkedések célja az ABAK-ok által az 
ABA-k kezelése során alkalmazható 
tőkeáttétel korlátainak meghatározása. Az 
intézkedések célja annak meghatározása, 
hogy pontosan milyen tartalommal és 
milyen módon kell a kibocsátókban vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaságokban 
meghatározó befolyást szerző ABAK-
oknak eleget tenniük a kibocsátókkal vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaságokkal, 
valamint azok részvényeseivel és a 
munkavállalók képviselőivel szemben 
fennálló adatszolgáltatási 
kötelezettségüknek, beleértve az általuk 
kezelt ABA-król szóló éves jelentésekben 
közlendő információkat is. Az 
intézkedések célja, hogy meghatározzák 
azokat a korlátozásokat és feltételeket, 
amelyek az ABA-knak az ABAK székhely 
szerinti tagállamában, hivatásos befektetők 
számára történő forgalmazásával 
kapcsolatban előírhatók. Az intézkedések 
célja harmadik országbeli értékbecslő 
esetén a harmadik ország értékelési 
standardjai egyenértékűségének 

nem minősülhet az ABA kezelőjének. Az 
intézkedések célja az ABAK-ok által az 
általuk kezelt minden egyes ABA 
tekintetében rendelkezésre bocsátandó éves 
jelentés tartalmának és formátumának 
meghatározása, valamint az ABAK-ok 
részéről befektetőikkel szemben fennálló 
adatszolgáltatási kötelezettségek és az 
illetékes hatóságokkal szembeni jelentési 
kötelezettségek, valamint azok 
gyakoriságának megállapítása. Az 
intézkedések célja az ABAK-ok részéről a 
tőkeáttétel tekintetében fennálló 
adatszolgáltatási kötelezettségek 
megállapítása, valamint az illetékes 
hatóságokkal szembeni jelentéstétel, illetve 
a befektetőknek történő adatszolgáltatás 
gyakoriságának meghatározása. Az 
intézkedések célja az ABAK-ok által az 
ABA-k kezelése során alkalmazható 
tőkeáttétel korlátainak meghatározása. Az 
intézkedések célja annak meghatározása, 
hogy pontosan milyen tartalommal és 
milyen módon kell a kibocsátókban vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaságokban 
meghatározó befolyást szerző ABAK-
oknak eleget tenniük a kibocsátókkal vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaságokkal, 
valamint azok részvényeseivel és a 
munkavállalók képviselőivel szemben 
fennálló adatszolgáltatási 
kötelezettségüknek, beleértve az általuk 
kezelt ABA-król szóló éves jelentésekben 
közlendő információkat is. Az 
intézkedések célja, hogy meghatározzák 
azokat a korlátozásokat és feltételeket, 
amelyek az ABA-knak az ABAK székhely 
szerinti tagállamában, hivatásos befektetők 
számára történő forgalmazásával 
kapcsolatban előírhatók. Az intézkedések 
célja harmadik országbeli értékbecslő 
esetén a harmadik ország értékelési 
standardjai egyenértékűségének 
értékelésével, harmadik országok 
letétkezelőkre vonatkozó jogszabályai 
egyenértékűségének értékelésével, 
valamint a harmadik országokban 
székhellyel rendelkező ABAK-ok 
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értékelésével, harmadik országok 
letétkezelőkre vonatkozó jogszabályai 
egyenértékűségének értékelésével, 
valamint a harmadik országokban 
székhellyel rendelkező ABAK-ok 
engedélyezése céljából a prudenciális 
szabályozás és folyamatos felügyelet 
egyenértékűségének értékelésével 
kapcsolatos általános kritériumok 
meghatározása. Az intézkedések célja ezen 
túlmenően az annak értékeléséhez 
szükséges általános kritériumok 
meghatározása, hogy egyes harmadik 
országok tényleges, a Közösség által 
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak biztosított 
hozzáféréssel azonos mértékű hozzáférést 
biztosítanak-e saját piacaikhoz a 
Közösségben székhellyel rendelkező 
ABAK-oknak. Az intézkedések célja, hogy 
meghatározzák annak az 
információcserének a módozatait, tartalmát 
és gyakoriságát, amelyet az ABAK 
székhely szerinti tagállamának illetékes 
hatósága és azok az illetékes tagállamok 
folytatnak, amelyek illetékességi területén 
az ABAK önállóan vagy más ABAK-kal 
együtt befolyást gyakorolhat a 
rendszerszinten fontos pénzügyi 
intézmények stabilitására és a piac 
egészséges működésére. Az intézkedések 
célja, hogy meghatározzák a helyszíni 
ellenőrzésekre és vizsgálatokra vonatkozó 
eljárást.

engedélyezése céljából a prudenciális 
szabályozás és folyamatos felügyelet 
egyenértékűségének értékelésével 
kapcsolatos általános kritériumok 
meghatározása. Az intézkedések célja, 
hogy meghatározzák annak az 
információcserének a módozatait, tartalmát 
és gyakoriságát, amelyet az ABAK 
székhely szerinti tagállamának illetékes 
hatósága és azok az illetékes tagállamok 
folytatnak, amelyek illetékességi területén 
az ABAK önállóan vagy más ABAK-kal 
együtt befolyást gyakorolhat a 
rendszerszinten fontos pénzügyi 
intézmények stabilitására és a piac 
egészséges működésére. Az intézkedések 
célja, hogy meghatározzák a helyszíni 
ellenőrzésekre és vizsgálatokra vonatkozó 
eljárást.

Or. en

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Mivel ezen intézkedések általános 
hatályúak és céljuk ezen irányelv nem 

(28) Mivel ezen intézkedések általános 
hatályúak és céljuk ezen irányelv nem 
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lényegi elemeinek újabb nem lényegi 
elemekkel történő kiegészítése, azokat az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. A fenti kategóriába nem tartozó 
intézkedésekre az ugyanazon határozat 5. 
cikkében előírt szabályozási bizottsági 
eljárás alkalmazandó. Ezen intézkedések 
célja annak megállapítása – amennyiben az 
értékbecslő székhelye valamely harmadik 
országban van –, hogy az adott harmadik 
országban az alapok értékelési standardjai
egyenértékűek a Közösségben hatályos 
standardokkal. Az intézkedések célja annak 
megállapítása, hogy valamely harmadik 
ország letétkezelőkkel kapcsolatos 
jogszabályai egyenértékűek az ezen 
irányelvben foglaltakkal. Az intézkedések 
célja annak megállapítása, hogy valamely 
harmadik országnak az ABAK-ok 
prudenciális szabályozásával és folyamatos 
felügyeletével kapcsolatos jogszabályai 
egyenértékűek az ezen irányelvben 
foglaltakkal. Az intézkedések célja ezen 
túlmenően annak megállapítása, hogy 
valamely harmadik ország tényleges, a 
Közösség által az adott harmadik 
országban székhellyel rendelkező ABAK-
oknak biztosított hozzáféréssel azonos 
mértékű hozzáférést biztosít-e saját 
piacaihoz a Közösségben székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak. Az intézkedések 
célja továbbá a bejelentések és 
tanúsítványok szabványos mintáinak 
meghatározása és az illetékes hatóságok 
közötti információcsere során követendő 
eljárás megállapítása. 

lényegi elemeinek újabb nem lényegi 
elemekkel történő kiegészítése, azokat az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. A fenti kategóriába nem tartozó 
intézkedésekre az ugyanazon határozat 5. 
cikkében előírt szabályozási bizottsági 
eljárás alkalmazandó. Ezen intézkedések 
célja annak megállapítása – amennyiben az 
értékbecslő székhelye valamely harmadik 
országban van –, hogy az adott harmadik 
országban az alapok értékelési standardjai 
egyenértékűek a Közösségben hatályos 
standardokkal. Az intézkedések célja annak 
megállapítása, hogy valamely harmadik 
ország letétkezelőkkel kapcsolatos 
jogszabályai egyenértékűek az ezen 
irányelvben foglaltakkal. Az intézkedések 
célja annak megállapítása, hogy valamely 
harmadik országnak az ABAK-ok 
prudenciális szabályozásával és folyamatos 
felügyeletével kapcsolatos jogszabályai 
egyenértékűek az ezen irányelvben 
foglaltakkal. Az intézkedések célja továbbá 
a bejelentések és tanúsítványok szabványos 
mintáinak meghatározása és az illetékes 
hatóságok közötti információcsere során 
követendő eljárás megállapítása.

Or. en
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Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv az alternatívbefektetésialap-
kezelők (ABAK) engedélyezésével, 
folyamatos működtetésével és 
átláthatóságával kapcsolatos szabályokat 
állapítja meg.

Ezen irányelv a Közösségben székhellyel 
rendelkező alternatívbefektetésialap-
kezelők (ABAK) engedélyezésével, 
folyamatos működtetésével és 
átláthatóságával kapcsolatos szabályokat 
állapítja meg.

Or. en

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon esetekben, amikor a jogszabályok, 
amelyek szerint az ABA-t megszervezték, 
igazgatótanács vagy más irányítási 
testület létrehozását írják elő, és az ABA 
kijelöl egy jogalanyt a kezelési 
szolgáltatások lényegi részének 
elvégzésére, akkor ez a jogalany 
tekintendő az ezen irányelv szerinti 
ABAK-nak.

Or. en

Indokolás

 Az ABAK fogalommeghatározása ezen irányelv hatálya értelmében a különböző irányítási 
struktúrák tekintetében. 
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Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan ABAK-ok, amelyek – közvetlenül 
vagy közvetve egy, az ABAK-kal közös 
irányítás vagy ellenőrzés alatt álló 
társaságon keresztül, vagy érdemi 
közvetlen vagy közvetett részesedés útján –
olyan ABA-portfóliókat kezelnek, amelyek 
kezelt eszközeinek értéke, beleértve a 
tőkeáttétel útján szerzett eszközöket is, 
nem haladja meg összesen a 100 millió 
EUR küszöbértéket, illetve az 500 millió 
EUR-t, amennyiben az ABA portfóliója 
olyan ABA-kból áll, amelyek nem 
tőkeáttétellel finanszírozottak és amelyek 
esetében a létrehozás dátumát követő öt 
éven belül nem gyakorolhatók 
visszaváltási jogok;

törölve

Or. en

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Közösségben székhellyel rendelkező 
olyan ABAK-ok, amelyek nem nyújtanak 
kezelési szolgáltatásokat a Közösségben 
bejegyzett ABA-k vonatkozásában és nem 
forgalmaznak ABA-kat a Közösségben;

törölve

Or. en
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Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 2009/…/EK irányelvvel [az ÁÉKBV-
irányelvvel] összhangban engedélyezett 
ÁÉKBV-k vagy azok kezelő- vagy 
befektetési vállalkozásai;

c) a 2009/65/EK irányelvvel összhangban 
engedélyezett ÁÉKBV-k vagy azok 
kezelő- vagy befektetési vállalkozásai, 
amennyiben a fenti kezelő- vagy 
befektetési vállalkozások nem kezelnek 
ABA-t;

Or. en

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a hitelintézetek tevékenységének 
megkezdéséről és folytatásáról szóló 
(átdolgozott szöveg) 2006. június 14-i 
2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv hatályába tartozó hitelintézetek;

törölve

Or. en

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények tevékenységéről és 
felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 
2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv hatályába tartozó intézmények;

törölve
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Or. en

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az életbiztosítás körén kívül eső 
közvetlen biztosítási tevékenység 
megkezdésére és gyakorlására vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések összehangolásáról szóló, 
1973. július 24-i 73/239/EGK első tanácsi 
irányelv, az életbiztosításról szóló 2002. 
november 5-i 2002/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, továbbá a 
viszontbiztosításról és a 73/239/EGK, a
92/49/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
98/78/EK és a 2002/83/EK irányelv 
módosításáról szóló, 2005. november 16-i 
2005/68/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv hatályába tartozó intézmények;

törölve

Or. en

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) hitelintézetek, foglalkoztatói 
nyugellátást szolgáltató intézmények, 
biztosítók és viszontbiztosítók vagy egyéb 
ABAK-ok, amennyiben kizárólag a saját 
számlájuk terhére fektetnek be;

Or. en
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Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) szupranacionális intézmények, mint a 
Világbank, az IMF, az EKB, az EBB, az 
EBA, más szupranacionális intézmények és 
hasonló nemzetközi szervezetek, 
amennyiben az ilyen intézmények vagy 
szervezetek ABA-kat kezelnek.

g) szupranacionális intézmények, mint a 
Világbank, az IMF, az EKB, az EBB, az 
EBA, más szupranacionális intézmények és 
hasonló nemzetközi szervezetek, 
amennyiben az ilyen intézmények vagy 
szervezetek ABA-kat kezelnek, 
amennyiben a fenti ABA-k közérdekűek.

Or. en

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) központi bankok.

Or. en

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a (2) 
bekezdés a) pontjában meghatározott 
küszöböt el nem érő ABAK-ok jogosultak 
az ezen irányelv hatálya alá eső ABAK-
ként való elbírálásra.

törölve

Or. en
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Indokolás

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el azon eljárások 
meghatározása céljából, amelyek 
keretében a (2) bekezdés a) pontjában 
előírt küszöböt meg nem haladó értékű 
eszközből álló ABA-portfóliókat kezelő 
ABAK-ok gyakorolhatják a (3) 
bekezdésben foglalt jogukat.

törölve

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

Or. en

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „alternatívbefektetésialap-kezelő”
(ABAK): minden jogi vagy természetes
személy, aki rendszeres üzleti 
tevékenységként egy vagy több ABA-t 
kezel;

b) „alternatívbefektetésialap-kezelő”
(ABAK): jogi személy, aki üzleti 
tevékenységként egy vagy több ABA-t 
kezel, és aki a fenti tevékenységért felelős;

Or. en
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Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „értékbecslő”: valamely ABA 
eszközeinek értékelésével, vagy részvényei 
vagy befektetési jegyei értékének 
megállapításával foglalkozó jogi vagy 
természetes személy vagy társaság;

c) „értékbecslő”: valamely ABA 
eszközeinek értékelésével, vagy részvényei 
vagy befektetési jegyei értékének 
megállapításával foglalkozó, illetékes 
hatóság által engedélyezett és felügyelt
jogi személy;

Or. en

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „kezelési szolgáltatások”: egy vagy több 
ABA egy vagy több befektető nevében 
történő kezelésével és igazgatásával 
összefüggő tevékenységek;

d) „kezelési szolgáltatások”: a 
mellékletben meghatározott feladatok;

Or. en

Indokolás

Ez a melléklet az ÁÉKBV IV.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „forgalmazás”: valamely ABA 
befektetési jegyeire vagy részvényeire 
vonatkozó általános ajánlattétel a 
Közösségben lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező befektetők számára, vagy azok 

e) „forgalmazás”: valamely ABA 
befektetési jegyeire vagy részvényeire 
vonatkozó, egy ABAK vagy elosztásért 
felelős közvetítő kezdeményezésére 
történő, általános ajánlattétel a 
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ilyen befektetőkhöz történő kihelyezése, 
tekintet nélkül arra, ki kezdeményezésére 
történik az ajánlattétel vagy a kihelyezés;

Közösségben lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező befektetők számára, vagy azok 
ilyen befektetőkhöz történő kihelyezése;

Or. en

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – n a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

na) „tőzsdén nem jegyzett társaság”: a 
Közösségben székhellyel rendelkező 
társaság, amelynek részvényeit nem 
vezették be szabályozott piacra a 
2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) 
bekezdésének 14. pontja értelmében;

Or. en

Indokolás

2004/39/EK irányelv = pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv; a tőzsdén nem jegyzett 
társaság fogalommeghatározását a tanácsi szövegből vettük.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – o a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oa) „megőrzés”: a tulajdonos nevében az 
érintett eszközök letétkezelőként történő 
ellenőrzése vagy birtoklása;

Or. en

Indokolás

.
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Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – o b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ob) „letétkezelő”: a 17. cikkben 
megállapított feladatokkal megbízott 
intézmény;

Or. en

Indokolás

A letétkezelő fogalommeghatározása az ÁÉKBV IV-ből származik.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – o c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oc) „szavatoló tőke”: a 2006/48/EK 
irányelv V. címe 2. fejezetének 1. 
szakaszában említett szavatoló tőke;

Or. en

Indokolás

A szavatoló tőke fogalommeghatározása az ÁÉKBV IV-ből származik, és létrehozza a 
kapcsolatot a banki tőkekövetelményekről szóló irányelvvel.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – o d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

od) „elsőrangú brókercég” (prime 
broker): olyan bank vagy szabályozott 
értékpapírcég, amely többek között 
kereskedési ügynöki (bróker), 
finanszírozási, elszámolási és kiegyenlítési 
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szolgáltatásokat, valamint 
kockázatkezelési és működéstámogatási 
készségeket, tanácsadási és kutatási 
szolgáltatásokat nyújt.

Or. en

Indokolás

Vö. 2005. évi EKB-jelentés, 18. oldal.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megkövetelik, hogy a 
területükön engedélyezett ABAK 
folyamatosan, minden időben feleljen meg 
az ebben az irányelvben az induló 
engedélyre megállapított feltételeknek.

Or. en

Indokolás

A pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv 16. cikkének (1) bekezdése alapján.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyazon ABAK rendelkezhet az ezen 
irányelv szerinti engedéllyel és a 
2009/…/EK irányelv [az ÁÉKBV-
irányelv] szerinti, alapkezelő vagy 
befektetési társaságként történő 
működésre irányuló engedéllyel is.

Ha egy ABAK ezen irányelv szerinti 
engedéllyel rendelkezik, vagy egy
alapkezelő vagy befektetési társaság a 
2009/65/EK irányelv szerinti engedéllyel
rendelkezik, az illetékes hatóságok a 
2009/65/EK irányelv értelmében 
engedélyezik a fenti ABAK-ot, vagy ezen 
irányelv értelmében engedélyezik az 
alapkezelő vagy befektetési társaságot, 
amennyiben azok teljesítik a vonatkozó 
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kiegészítő engedélyezési követelményeket.
E célból az illetékes hatóságok csak olyan 
információkat kérnek, amelyeket nem 
nyújtottak be az eredeti engedélyezés 
céljából, feltéve, hogy ezek az információk 
nem változtak meg.

Or. en

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a mögöttes alapok székhelyére 
vonatkozó információ, ha az ilyen ABA 
átfogó (befektetési alapba fektető) alap;

Or. en

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 1 albekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) információ a master alap 
székhelyéről;

Or. en

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóságok a kérelmezőt a 
hiánytalan kérelem benyújtását követően

(4) Az illetékes hatóságok a kérelmezőt a 
hiánytalan kérelem benyújtását követően
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két hónapon belül tájékoztatják az 
engedély megadásáról vagy a kérelem 
elutasításáról.

három hónapon belül tájékoztatják az 
engedély megadásáról vagy a kérelem 
elutasításáról. Ha az illetékes hatóságok 
nem tájékoztatják a kérelmezőt, a 
válaszadás ily módon történő elmaradása 
a kérelem indokolás nélküli elutasításával 
egyenértékű.

Or. en

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Egy ABA-t csak egy ABAK kezelhet.

Or. en

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ABAK-ok biztosítják, hogy a 
javadalmazásra vonatkozó szabályok 
összeegyeztethetők legyenek a 
hitelintézetekre és a befektetési 
vállalkozásokra alkalmazandó 
szabályokkal. 

Or. en
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Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 cikk – 1 bekezdés – 2a-2c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK olyan hatékony és eredményes 
javadalmazási politikákat hoz létre és 
valósít meg, amelyek összhangban állnak 
a hatékony kockázatkezeléssel, 
szembeszállnak a rövid távú nyereségre 
irányuló motivációval, továbbá 
összhangban állnak az ABAK és a 
befektetők üzleti céljaival és hosszú távú 
érdekeivel.
Az ABAK tájékoztatja a tagállamok 
illetékes hatóságait a javadalmazási 
politikái és gyakrolata jellemzőiről.
A tagállamok illetékes hatóságai 
reagálhatnak és megfelelő korrekciós 
intézkedéseket hozhatnak az olyan 
kockázatok ellensúlyozására, amelyek 
abból adódhatnak, ha valamely ABAK 
nem tud hatékony és eredményes 
javadalmazási politikákat és gyakorlatot 
megvalósítani.

Or. en

Indokolás

Az elveknek igazodniuk kell a Pénzügyi Stabilitási Testület által kidolgozott felelősségteljes 
juttatási gyakorlatokra vonatkozó elvekhez (2009. szeptember 25.). A (2009. szeptember 24–
25-i) pittsburghi G-20 csúcstalálkozót követő, vezetők által tett nyilatkozat teljes mértékben 
támogatja a Pénzügyi Stabilitási Testület végrehajtási előírásait, amelyek a javadalmazásnak 
a hosszú távú értékteremtéshez, nem pedig a túlzott kockázatvállaláshoz történő igazítására 
irányulnak.
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Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a 2004/913/EK és a 2005/162/EK 
ajánlásnak a jegyzett társaságok 
igazgatóinak javadalmazási rendszere 
tekintetében történő kiegészítéséről szóló 
bizottsági ajánlást és a pénzügyi 
szolgáltatási ágazat javadalmazási 
politikájáról szóló bizottsági ajánlást 
kísérő, 2009. április 30-i bizottsági 
közleménnyel (COM(2009)0211), a 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó 
közösségi jogszabályokkal, valamint a 
pittsburghi G-20 csúcstalálkozót követő, 
vezetők által tett, az ABAK-ok 
igazgatóinak és alkalmazottainak 
javadalmazásáról szóló nyilatkozattal és a 
Pénzügyi Stabilitási Testület által 
kidolgozott felelősségteljes juttatási 
gyakorlatokra vonatkozó elvekkel 
összhangban.

Or. en

Indokolás

Az elveknek igazodniuk kell a Pénzügyi Stabilitási Testület által kidolgozott felelősségteljes 
juttatási gyakorlatokra vonatkozó elvekhez (2009. szeptember 25.).

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egy vagy több ABA nevében 
történő befektetések során fedezetlen 
eladást végrehajtó ABAK esetében a 
tagállamok biztosítják, hogy az ABAK 
olyan eljárásokat működtessen, amelyek 
segítségével hozzáfér az értékpapírokhoz 

(4) Az egy vagy több ABA nevében 
történő befektetések során fedezetlen 
eladást végrehajtó ABAK esetében a 
tagállamok biztosítják, hogy az ABAK:
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vagy más pénzügyi eszközökhöz az ABAK 
által vállalt szállítási időpontban, valamint 
hogy az ABAK olyan kockázatkezelési 
eljárást működtessen, amely lehetővé teszi 
a fedezetlenül eladott értékpapírok vagy 
más pénzügyi eszközök szállításával 
összefüggő kockázatok megfelelő 
kezelését.

a) olyan eljárásokat működtessen, amelyek 
segítségével hozzáfér az értékpapírokhoz 
vagy más pénzügyi eszközökhöz az ABAK 
által vállalt szállítási időpontban,

b) valamint hogy az ABAK olyan 
kockázatkezelési eljárást működtessen, 
amely lehetővé teszi a fedezetlenül eladott 
értékpapírok vagy más pénzügyi eszközök 
szállításával összefüggő kockázatok 
megfelelő kezelését;

ba) rendszeresen tegyen közzé 
információkat a jelentős rövid pozícióiról 
a tagállamok illetékes hatóságai számára.

Or. en

Indokolás

Az intézkedések közé kell tartoznia a rendszerkockázattal kapcsolatos, az illetékes hatóságok 
és az ESMA részére történő jelentéstételi kötelezettségeknek.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Minden illetékes hatóság 
rendszeresen megküldi az ESMA-nak 
azokat az információkat, amelyeket a (4) 
bekezdés ba) pontja értelmében kapott. 
Kivételes körülmények között és 
amennyiben ez a pénzügyi rendszer 
stabilitásának és integritásának 
biztosítása érdekében szükséges, az ESMA 
a fenti információk alapján határozhat 
úgy, hogy korlátozza a fedezetlen eladási 
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tevékenységeket.

Or. en

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 5 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a (4) bekezdés ba) pontjában említett 
jelentéstételi rendszer sajátosságai.

Or. en

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ABAK által kezelt ABA-k 
portfólióinak értéke meghaladja a 250 
millió EUR-t, az ABAK további szavatoló 
tőkét biztosít, amely egyenlő annak az 
összegnek a 0,02%-ával, amellyel az 
ABAK portfólióinak értéke meghaladja a 
250 millió eurót.

Amennyiben az ABAK által kezelt ABA-k 
portfólióinak értéke meghaladja a 250 
millió eurót, az ABAK további szavatoló 
tőkét biztosít, amely egyenlő annak az 
összegnek a 0,02%-ával, amellyel az 
ABAK portfólióinak értéke meghaladja a 
250 millió eurót, az induló tőke és a 
pótlólagos összeg előírt teljes összege 
azonban nem haladhatja meg a 10 millió 
eurót.

Or. en

Indokolás

Az ÁÉKBV 7. cikkével történő összhangba hozás.
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Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 cikk – 4 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ABAK által kezelt ABA-portfóliók, 
beleértve azon ABA-kat is, amelyek 
tekintetében az ABAK a 18. cikkel 
összhangban egy vagy több feladatot 
átruházott;

a) az ABAK által kezelt ABA-portfóliók, 
beleértve azon ABA-kat is, amelyek 
tekintetében az ABAK a 18. cikkel 
összhangban egy vagy több feladatot 
átruházott, de azon portfóliók kivételével, 
amelyeket átruházás keretében kezel;

Or. en

Indokolás

Eltávolítja az átruházott alapok kettős elszámolását az ABAK-okra vonatkozó 
tőkekövetelményekből. 

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 cikk – 4 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ABAK által átruházás keretében 
kezelt ABA-portfóliók.

törölve

Or. en

Indokolás

Eltávolítja az átruházott alapok kettős elszámolását az ABAK-okra vonatkozó 
tőkekövetelményekből. 

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 cikk – 4 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az ABAK által kezelt egyéb kollektív 
befektetési vállalkozások, akár 
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koordinálják őket közösségi szinten, akár 
nem, beleértve azokat a kollektív 
befektetési vállalkozásokat, amelyekre egy 
vagy több feladatot ruházott át, de azon 
kollektív befektetési vállalkozások
kivételével, amelyeket átruházás keretében 
kezel.

Or. en

Indokolás

Az ÁÉKBV 7. cikkével történő összhangba hozás.

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 cikk – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok engedélyezhetik az ABAK-
ok számára, hogy a szavatoló tőke 
második bekezdésben említett pótlólagos 
összegének legfeljebb 50 %-át ne 
bocsássák rendelkezésre, ha rendelkeznek 
azonos összegre vonatkozó, olyan 
hitelintézet vagy biztosító által kiállított 
garanciával, amely hitelintézet vagy 
biztosító létesítő okirat szerinti 
székhelyének valamely tagállamban kell 
lennie, vagy ha harmadik országban van, 
a hitelintézetnek vagy biztosítónak az 
illetékes hatóságok által a közösségi 
jogban megállapítottal egyenértékű 
prudenciális szabályok hatálya alá kell 
tartoznia.
Az e cikk által előírt szavatoló tőkét rövid 
távon likvid eszközökbe vagy azonnal 
készpénzre váltható eszközökbe kell 
fektetni.
Az ABAK-nak szakmai 
felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a 
szakmai gondatlanságból adódó 
felelősségre vonatkozóan. Az ilyen 
biztosítás összege kiigazításainak 
figyelembe kell vennie a biztosítási 
közvetítésről szóló, 2002. december 9-i 
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2002/92/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1 keretében végzett kiigazításokat.
1 HL L 9., 2003.1.15., 3. o.

Or. en

Indokolás

Az ÁÉKBV 7. cikkével és a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv (24) 
preambulumbekezdésével és 67. cikkével, amelyek engedélyezett tőkeként lehetővé teszik a 
szakmai felelősségbiztosítást, történő összhangba hozás. 

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ABAK biztosítja, hogy az általa 
kezelt minden egyes ABA számára 
kijelöljenek egy, az ABAK-tól független
értékbecslőt az ABA által megszerzett 
eszközök értékének, valamint az ABA 
részvényei és befektetési jegyei értékének 
megállapítására.

(1) Az ABAK biztosítja, hogy az általa 
kezelt minden egyes ABA számára 
kijelöljenek egy értékbecslőt az ABA által 
megszerzett eszközök értékének, valamint 
az ABA részvényei és befektetési jegyei 
értékének megállapítására.

Or. en

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ABAK és a letétkezelő közösen 
felelős az ABA eszközeinek megfelelő 
értékeléséért, valamint az ABA nettó 
eszközértékének kiszámításáért. Ezt a 
felelősséget harmadik félre történő 
átruházás nem befolyásolja.

Or. en
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Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Ez a cikk nem alkalmazandó olyan 
ABA-kra, amelyek magántőke-alapok.

Or. en

Indokolás

A magántőke-alapok olyan alapok, amelyek tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírokba 
fektetnek be olyan vállalatokban, amelyek részvényei nincsenek vagy már nincsenek nyilvános 
forgalomban a magántőke-befektetés eredményeképpen. A magántőke-alapok rendszeres 
értékelésére vonatkozó jogszabályi kötelezettség nem felel meg az üzleti modelljüknek és a 
befektetőik elvárásainak.

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ABAK biztosítja, hogy az 
értékbecslő megfelelő és következetes 
eljárásokkal rendelkezzen az ABA 
eszközeinek a meglévő hatályos értékelési 
standardokkal és szabályokkal 
összhangban történő értékeléséhez, az 
ABA részvényei vagy befektetési jegyei 
nettó eszközértékének megállapítása 
érdekében.

(2) Az ABAK biztosítja, hogy az 
értékbecslő megfelelő és következetes 
eljárásokkal rendelkezzen az ABA 
eszközeinek a meglévő hatályos értékelési 
standardokkal és szabályokkal 
összhangban történő értékeléséhez, az 
ABA részvényei vagy befektetési jegyei 
nettó eszközértékének megállapítása 
érdekében. Minden ABA esetében az 
ABAK biztosítja, hogy a függetlenség 
beágyazódik az eszközök értékelése 
céljából és az ABA nettó eszközértékének 
kiszámítására elfogadott folyamatokba, 
valamint az értékelés elvégzésére kijelölt 
bármely félen belül is megtalálható.

Or. en
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Indokolás

A kínai falak definíciója a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelvből származik.

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el azon kritériumok részletesebb 
meghatározására, amelyek alapján egy 
értékbecslő az (1) bekezdés 
alkalmazásában függetlennek tekinthető.

(4) A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el, amelyek részletesebben 
meghatározzák, hogy mely kellően 
felhatalmazott és felügyelt jogalanyok 
jogosult értékbecslők ezen irányelv
alapján. Ebből a célból a végrehajtási 
intézkedések részletes hatékony szervezeti 
és igazgatási eljárásokat határoznak meg 
annak megelőzésére, hogy semmilyen 
összeférhetetlenség ne érintse 
kedvezőtlenül az ügyfelek érdekeit.

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

Or. en

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ABAK minden egyes általa kezelt 
ABA vonatkozásában biztosítja, hogy
kijelöljenek egy letétkezelőt az alábbi 
feladatok (szükség szerinti) végrehajtására:

(1) Az ABAK minden egyes általa kezelt 
ABA vonatkozásában biztosítja, hogy
egyetlen letétkezelőt jelöljenek ki az alábbi 
feladatok (szükség szerinti) végrehajtására:

Or. en
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Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ABA-hoz tartozó pénzügyi eszközök 
megőrzése;

b) az ABA-hoz tartozó pénzügyi eszközök 
megőrzése; ebből a célból a letétkezelő 
biztosítja az eszközök szétválasztását és 
külön számla nyitását minden ABA 
nevében;

Or. en

Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) annak biztosítása, hogy a befektetési 
jegyeknek valamely ABA nevében 
végrehajtott értékesítése, kibocsátása, 
visszavásárlása, visszaváltása vagy 
érvénytelenítése az alkalmazandó nemzeti 
joggal és az ABA szabályzatával 
összhangban történik;

Or. en

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) annak biztosítása, hogy a befektetési 
jegyek értékének kiszámítása az 
alkalmazandó nemzeti joggal és az ABA 
szabályzatával összhangban történik;
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Or. en

Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 cikk – 1 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) végrehajtani az ABAK utasításait, 
kivéve, ha azok ellentétben állnak 
valamely alkalmazandó nemzeti joggal 
vagy az ABA szabályzatával;

Or. en

Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 cikk – 1 bekezdés – c d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cd) gondoskodni arról, hogy az ABA az 
eszközeit érintő ügyletek során az 
ellenértéket a szokásos határidőn belül 
kézhez kapja;

Or. en

Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 cikk – 1 bekezdés – c e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ce) annak biztosítása, hogy az ABA a 
bevételét az alkalmazandó nemzeti joggal 
és az ABA szabályzatával összhangban 
használja fel.
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Or. en

Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Letétkezelő a Közösségben székhellyel 
rendelkező és a hitelintézetek 
tevékenységének megkezdéséről és 
folytatásáról (átdolgozott szöveg) szóló, 
2006. június 14-i 2006/48/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban engedélyezett hitelintézet 
lehet.

(3) Letétkezelő a Közösségben székhellyel 
rendelkező és a hitelintézetek 
tevékenységének megkezdéséről és 
folytatásáról (átdolgozott szöveg) szóló, 
2006. június 14-i 2006/48/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban engedélyezett hitelintézet
vagy a 2004/39/EK irányelvvel 
összhangban engedélyezett befektetési 
vállalkozás lehet.

Or. en

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ha egy engedélyezett ABAK által 
irányított ABA a Közösségben rendelkezik 
székhellyel, a letétkezelő létesítő okirat 
szerinti székhelye az ABA székhelye 
szerinti tagállamban van.

Or. en

Módosítás 75

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 cikk – 3 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  (3b) Ha egy engedélyezett ABAK által 
irányított ABA a Közösségben rendelkezik 
székhellyel, a letétkezelő létesítő okirat 
szerinti székhelye az ABA székhelye 
szerinti tagállamban van, kivéve, ha az 
alábbi feltételek teljesülnek:
a) a székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai és az ABA székhelye szerinti 
harmadik ország hatóságai 
együttműködési és információcserére 
vonatkozó megállapodásokat írtak alá;
b) a harmadik ország tekintetében a (3d) 
bekezdéssel összhangban olyan határozat 
született, amely megállapítja, hogy az 
ország területén székhellyel rendelkező 
letétkezelők tényleges és a közösségi 
jogban előírt rendelkezésekkel 
egyenértékű prudenciális szabályozás és 
felügyelet alatt állnak;
c) a harmadik ország tekintetében a (3d) 
bekezdéssel összhangban olyan határozat 
született, amely megállapítja, hogy annak 
a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzését célzó normái 
egyenértékűek a közösségi jogban előírt 
rendelkezésekkel.
d) a székhely szerinti tagállam az ABA 
szerinti harmadik országgal olyan 
megállapodást kötött, amely teljes 
mértékben megfelel az OECD adóügyi 
modellegyezményének 26. cikkében 
meghatározott normáknak, és biztosítja az 
adóügyi információk tényleges cseréjét.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat 38. cikkének része.

Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
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17 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el a harmadik 
országok prudenciális szabályozása, 
felügyelete és standardjai – (3b) 
bekezdésben említett –
egyenértékűségének értékelése során 
alkalmazandó kritériumok 
meghatározására.
Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat 38. cikkének része.

Módosítás 77

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 cikk – 3 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3d) A (3c) bekezdésben említett 
kritériumok alapján a Bizottság a 49. cikk 
(2) bekezdésben említett eljárással 
összhangban olyan végrehajtási 
intézkedéseket fogad el, amelyek 
kimondják, hogy egy harmadik ország 
letétkezelőkkel kapcsolatos prudenciális 
szabályozása, felügyelete és normái 
egyenértékűek ezen irányelvvel, és 
amelyek kimondják, hogy a pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása megelőzését 
célzó normái egyenértékűek a közösségi 
jogban előírt rendelkezésekkel.
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Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat 38. cikkének része.

Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A letétkezelők feladataikat más 
letétkezelőkre ruházhatják át.

(4) A letétkezelők feladataikat
átruházhatják, kivéve az alletétkezelőikkel 
kapcsolatos monitoring és felügyeleti 
tevékenységeket. A letétkezelő nem 
ruházhatja át tevékenységeit olyan 
mértékben, hogy postafiókcéggé váljon.

Or. en

Módosítás 79

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A letétkezelő felelősséggel tartozik az 
ABAK-nak és az ABA befektetőinek 
minden általuk amiatt elszenvedett 
veszteségért, hogy nem tett eleget az ezen 
irányelv szerinti kötelezettségeinek.

(5) A letétkezelő felelősséggel tartozik az 
ABAK-nak és az ABA befektetőinek 
minden általuk amiatt elszenvedett
indokolatlan veszteségért, hogy nem, vagy 
nem megfelelően tett eleget az ezen 
irányelv szerinti kötelezettségeinek.

Or. en

Módosítás 80

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 cikk – 5 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A letétkezelő ABAK és a befektetők 
irányában fennálló felelősségét nem 
érinti, hogy az azt választotta, hogy 
feladatai egy részét engedélyezett 
harmadik személyre ruházza, mint például 
alletétkezelőre, vagy elsőrangú 
brókercégre. 
A letétkezelő az eszközöket haladéktalanul 
visszajuttatja az ABA-nak, amennyiben 
azon pénzügyi eszközökben bármilyen 
veszteség következik be, amelyeket a 
letétkezelő őrizetében tart elsődleges 
kötelezettségként, a nemzeti jog sérelme 
nélkül.

Or. en

Módosítás 81

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Ha egy letétkezelő jogi 
akadályba ütközik  letétkezelői 
feladatai gyakorlásában azon 
ország joga szerint, ahol az 
ABAK befektet az ABA nevében, 
az ABAK és a befektetők felé 
fennálló felelőssége eltolódhat 
azon engedélyezett harmadik 
személyre, akit letétkezelői 
feladatokkal bíztak meg.  A 
változást az ABAK, a letétkezelő, 
a harmadik személy és a 
befektető közötti szerződés rögzíti.

Amennyiben veszteség merül fel 
a pénzügyi eszközökben 
letétkezelői szerződés fennállása 
esetén, amely lehetővé teszi az 
eszközök átruházását és 
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újrafelhasználását, a helyreállítás 
késedelmének összhangban kell 
állnia a szerződés feltételeivel.

Or. en

Módosítás 82

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 cikk – 5 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) Ha egy harmadik ország a (3d) 
bekezdés szerint meghozott határozatok 
tárgyát képezi, nincs szükség az (5b) 
bekezdésben említett szerződésre. 

Or. en

Módosítás 83

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy ABAK harmadik 
személyekre kívánja átruházni egy vagy 
több feladatnak a nevében történő ellátását, 
erre minden egyes ilyen átruházás 
tekintetében előzetes engedélyt kell kérnie
a székhelye szerinti tagállam illetékes
hatóságaitól.

(1) Amennyiben egy ABAK harmadik 
személyekre kívánja átruházni egy vagy 
több feladatnak a nevében történő ellátását, 
erre minden egyes ilyen átruházás 
tekintetében előre tájékoztatnia kell a 
székhelye szerinti tagállam illetékes
hatóságait. Az illetékes hatóságok egy 
hónapon belül visszautasíthatják az ilyen 
felhatalmazást.

Or. en

Módosítás 84

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
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18 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben az átruházás 
portfóliókezeléssel vagy 
kockázatkezeléssel kapcsolatos feladatokat 
érint, a harmadik félnek is ilyen típusú 
ABA kezelésére engedéllyel rendelkező 
ABAK-nak kell lennie;

b) amennyiben az átruházás 
portfóliókezeléssel vagy 
kockázatkezeléssel, vagy 
likviditáskezeléssel kapcsolatos feladatokat 
érint, a harmadik félnek is ilyen típusú 
ABA kezelésére engedéllyel rendelkező 
ABAK-nak kell lennie;

Or. en

Módosítás 85

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) Az ABAK tájékoztatja a befektetőket, 
hogy milyen feladatokat ruháztak át és 
kinek;

Or. en

Módosítás 86

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK bármikor képes további 
utasításokat adni azon vállalkozásoknak, 
amelyekre tevékenységeket ruháztak át, 
valamint azonnali hatállyal visszavonni a 
megbízást, amennyiben az ilyen 
visszavonás szolgálja a befektetők 
érdekeit.

Or. en



PE430.709v01-00 56/88 PR\796533HU.doc

HU

Módosítás 87

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ABAK felelősségét semmilyen 
esetben nem befolyásolja az, hogy egyes 
feladatokat harmadik személyre ruházott 
át, és az ABAK nem ruházhatja át 
feladatait olyan mértékben, hogy 
lényegileg már ne legyen az ABA 
kezelőjének tekinthető.

(2) Az ABAK felelősségét semmilyen 
esetben nem befolyásolja az, hogy egyes 
feladatokat harmadik személyre ruházott 
át, és az ABAK nem ruházhatja át 
feladatait olyan mértékben, hogy 
lényegileg már ne legyen az ABA 
kezelőjének tekinthető, és amennyiben 
postafiók jogalannyá válik.

Or. en

Módosítás 88

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság elfogadja az alábbiakat 
részletesebben meghatározó végrehajtási 
intézkedéseket:

törölve

(a) az átruházás jóváhagyásának 
feltételei;
(b) azon feltételek, amelyek esetén az 
alapkezelő a (2) bekezdéssel összhangban 
már nem tekinthető az ABA kezelőjének.
Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.

Or. en
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Módosítás 89

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az ABAK és adott esetben az ABA 
által fizetett díjazás összegei, 
meghatározott vagy változó díjazási 
felbontásban.

Or. en

Módosítás 90

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a mögöttes alapok székhelyére 
vonatkozó információ, ha az ilyen ABA 
átfogó (befektetési alapba fektető) alap;

Or. en

Módosítás 91

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) információ bármilyen master alap 
székhelyéről;

Or. en

Módosítás 92
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ABAK rendszeresen jelentést tesz a 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságainak azon fő piacokról és 
eszközökről, amelyeken/amelyekben az 
általa kezelt ABA-k nevében kereskedik.

(1) Az ABAK rendszeresen jelentést tesz a 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságainak azon fő piacokról és 
eszközökről, amelyeken/amelyekben az 
általa kezelt mindegy egyes ABA nevében 
kereskedik.

Összesített információt szolgáltat a főbb 
eszközökről, amelyekkel kereskedik, 
azokról a piacokról, amelyeknek tagja vagy 
amelyeken aktív kereskedést folytat, 
valamint az egyes általa kezelt ABA-k 
tekintetében fennálló főbb kitettségekről és 
legfontosabb koncentrációkról.

Információt szolgáltat a főbb eszközökről, 
amelyekkel kereskedik, azokról a 
piacokról, amelyeknek tagja vagy 
amelyeken aktív kereskedést folytat, 
valamint az egyes általa kezelt ABA-k 
tekintetében fennálló főbb kitettségekről és 
legfontosabb koncentrációkról.

Or. en

Módosítás 93

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
21 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ha egy ABA piacra kerül 
egy másik tagállamban, az 
ABAK székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatósága 
továbbítja a (3a) bekezdés 
szerint szükséges 
információt az ABA fogadó 
tagállamának illetékes 
hatóságaihoz.

Or. en

Módosítás 94

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
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21 cikk – 3 b bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A tagállamok illetékes 
h a t ó s á g a i  a 
rendszerkockázati 
felügyelethez szükséges 
minden lényeges 
információt továbbítanak az 
európai rendszerkockázati 
testületnek (ESRB) és 
európai értékpapír-
felügyeleti hatóságnak 
(ESMA). A Bizottság 
végrehajtási intézkedéseket 
fogad el az e bekezdés 
értelmében nyújtandó 
információk további 
meghatározására.

Or. en

Módosítás 95

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
21 cikk – 3 c bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) Az arányosság elvével összhangban 
az illetékes hatóságok további 
információkat kérhetnek azon ABAK-tól, 
amely az illetékes hatóságok szerint 
rendszerkockázatot jelenthet.

Or. en

Módosítás 96

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
21 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el az (1), (2) és (3) bekezdésben 
említett jelentési kötelezettségeknek, 
illetve azok gyakoriságának részletesebb 
meghatározására.

(4) A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el az (1), (2), (3) és (3a)
bekezdésben említett jelentési 
kötelezettségeknek, illetve azok 
gyakoriságának részletesebb 
meghatározására.

Or. en

Módosítás 97

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
tagállamok illetékes hatóságai a 24. cikk 
alapján nyújtott információkat továbbítják 
az európai rendszerkockázati testületnek 
(ESRB) és európai értékpapír-felügyeleti 
hatóságnak (ESMA).

Or. en

Módosítás 98

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
25 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tagállamok biztosítják, hogy az 
ABAK tőkeáttételi küszöböt határoz meg 
az általa kezelt összes ABA tekintetében, 
figyelemmel többek között az alábbiakra:
a) az ABA típusa;
b) stratégiájuk;
c) a tőkeáttétel forrásai;
d) minden egyéb pénzügyi szolgáltató 
intézménnyel fenntartott lényeges 



PR\796533HU.doc 61/88 PE430.709v01-00

HU

kapcsolat, amely rendszerkockázatot 
jelenthet;
e) bármely partner által jelentett kockázat 
korlátozásának szükségessége;
f) a tőkeáttétel fedezeti biztosítékkal 
ellátottságának mértéke;
g) bármilyen eszköz/felelősségi eltérés 
mértéke;
h) az ABAK érintett piacokon végzett 
tevékenységének terjedelme, természete és 
kiterjedése.

Or. en

Módosítás 99

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
25 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Minden illetékes hatóság 
rendszeresen megküldi az ESMA-nak 
azokat az információkat, amelyeket a 24. 
cikk (1) bekezdése értelmében kapott. 
Ezen információk alapján az ESMA 
meghatározhatja, hogy az ABAK által 
alkalmazott tőkeáttátétel lényeges 
kockázatot jelent a pénzügyi rendszer 
stabilitására és integritására.

Or. en

Módosítás 100

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

amelyek a Bizottságot feljogosítják, hogy
korlátokat szabjanak az ABAK által 
alkalmazható tőkeáttételnek, amennyiben 
az ESMA a 25. cikk (2c) bekezdése 
alapján megállapítást tesz és miután 
figyelembe veszi az ESRB tanácsát, 
kivételes körülmények között és amikor ez 
szükséges a pénzügyi rendszer 
stabilitásának és integritásának 
biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 101

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A Bizottság által a (3) bekezdés alapján
hozott intézkedések ideiglenes jellegűek és 
megfelelnek a Bizottság által a (3) 
bekezdésnek megfelelően elfogadott 
rendelkezéseknek.

Or. en

Indokolás

A (15) és (16) preambulumbekezdés elegendő indoklást szolgáltat a tőkeáttételre vonatkozó 
szabályok bevezetéséhez (rendszerkockázat stb.).

Módosítás 102

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
26 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) egy vagy több olyan ABA-t kezelő 
ABAK, amely egyedül vagy összesítve egy 
Közösségen belül székhellyel rendelkező 
kibocsátó vagy adott esetben tőzsdén nem 
jegyzett társaságban ellenőrző befolyást 
szerez;

Or. en

Indokolás

A 30% „ellenőrző befolyásra” változik az uniós társasági jog definíciójával való összhang 
miatt.

Módosítás 103

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A 30% „ellenőrző befolyásra” változik az uniós társasági jog definíciójával való összhang 
miatt.

Módosítás 104

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
27 cikk – 1 bekezdés

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

A 30% „ellenőrző befolyásra” változik az uniós társasági jog definíciójával való összhang 
miatt.

Módosítás 105

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
27 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) azon feltételek, amelyek mellett az 
ellenőrző befolyást elérték, beleértve a 
különböző érintett részvényesek 
személyazonosságával kapcsolatos 
információkat, a nevükben szavazati jogok 
gyakorlására jogosult valamennyi 
természetes és jogi személy, valamint adott 
esetben azon vállalkozások lánca, 
amelyen keresztül a szavazati jogokat 
ténylegesen gyakorolják;

Or. en

Indokolás

A 30% „ellenőrző befolyásra” változik az uniós társasági jog definíciójával való összhang 
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miatt.

Módosítás 106

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
27 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a küszöb elérésének vagy 
meghaladásának dátuma.

c) az ellenőrző befolyás elérésének vagy 
meghaladásának dátuma.

Or. en

Indokolás

A küszöb „ellenőrző befolyásra” változik az uniós társasági jog definíciójával való összhang 
miatt.

Módosítás 107

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
28 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A 30% „ellenőrző befolyásra” változik az uniós társasági jog definíciójával való összhang 
miatt.
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Módosítás 108

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Egyértelmű, hogy a kibocsátóknak meg kell felelniük ezen irányelvnek. A tőzsdén nem jegyzett 
társaságok esetében ez nem kell, hogy szükséges legyen.

Módosítás 109

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
28 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A 30% „ellenőrző befolyásra” változik az uniós társasági jog definíciójával való összhang 
miatt.

Módosítás 110

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el az alábbiak 

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

Or. en

Indokolás

Mivel a követelmények elég szigorúak az 1. szinten, nincs szükség végrehajtási intézkedésekre.

Módosítás 111

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A 29. cikk (2) bekezdése szerkezetének átalakítása, azért, hogy pénzügyi (tőkével kapcsolatos) 
követelményekké, majd szervezeti (beleértve a termékkel kapcsolatos) követelményekké 
válasszák szét a fenti bekezdést, végül pedig egyéb vonatkozó kritériumok következzenek (mint 
például az alkalmazottakra vonatkozó információk stb.).

Módosítás 112
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
29 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a társaság műveleteinek és fő 
tevékenységeinek természete, az 
értékesített termékek és/vagy teljesített 
szolgáltatások fő kategóriáinak, illetve 
minden lényeges új termék és/vagy 
bevezetett szolgáltatás feltüntetésével, 
amennyiben az új termékek vagy 
szolgáltatások fejlesztését nyilvánosan 
közzétették, a fejlesztés státusza;

Or. en

Indokolás

A 29. cikk (2) bekezdése szerkezetének átalakítása, azért, hogy pénzügyi (tőkével kapcsolatos) 
követelményekké, majd szervezeti (beleértve a termékkel kapcsolatos) követelményekké 
válasszák szét a fenti bekezdést, végül pedig egyéb vonatkozó kritériumok következzenek (mint 
például az alkalmazottakra vonatkozó információk stb.).

Módosítás 113

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
29 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen túlmenően az ABA éves jelentése 
minden olyan kibocsátó tekintetében, 
amelyben ellenőrző befolyást szerzett, 
tartalmazza a Szerződés 54. cikke (3) 
bekezdésének g) pontja alapján 
meghatározott jogi formájú társaságok 
éves beszámolójáról szóló, 1978. július 25-
i 78/660/EGK negyedik tanácsi irányelv 
46a. cikke (1) bekezdésének f) pontjában 
meghatározott információkat, valamint a 
tőkeszerkezettel kapcsolatos, a 
2004/25/EK irányelv 10. cikke (1) 
bekezdésének a) és d) pontjában említett 
információkat.

törölve

Or. en
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Indokolás

A befektetési alap túlterheltsége olyan társaságokban, amelyek nem felelnek meg már meg 
ezen irányelveknek.

Módosítás 114

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Indokolás

Mivel a követelmények elég szigorúak az 1. szinten, nincs szükség végrehajtási intézkedésekre.

Módosítás 115

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
30. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

kötelezettségeinek.

Or. en

Indokolás

Egy tőzsdéről visszavont társaság esetében fontos, hogy betartsa legalább még egy évig az 
átláthatósági célt szolgáló követelményeket (a jelentéstétellel összhangban is, amely átnyúlik 
a társaság státuszának megváltozásának évét követő évbe.)

Módosítás 116

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
31 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az engedélyezett ABAK-ok hivatásos 
befektetők részére akkor értékesíthetik 
ABA-k befektetési jegyeit vagy 
részvényeit a székhelyük szerinti 
tagállamban, ha teljesülnek az e cikkben 
foglalt feltételek.

(1) Az engedélyezett ABAK-ok hivatásos 
befektetők részére akkor értékesíthetik a 
Közösségben székhellyel rendelkező ABA-
k befektetési jegyeit vagy részvényeit a 
székhelyük szerinti tagállamban, ha 
teljesülnek az e cikkben foglalt feltételek.

Or. en

Indokolás

A cél a forgalmazásnak csak az uniós engedéllyel/regisztrációval rendelkező termékekre való 
korlátozása.

Módosítás 117

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
31 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az ABA letétkezelőjének 
meghatározása;

Or. en
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Módosítás 118

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
31 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A nemzeti jogtól függően az ABAK 
székhelye szerinti tagállam engedélyezheti 
az ABAK-nak, hogy területén egy 
Közösségen kívüli székhellyel rendelkező 
ABA-t forgalmazzon.  Egy ilyen lehetőség 
megkívánja, hogy az ABAK székhelye a 
Közösségben legyen, vagy hogy a 
rendszerkockázatok monitoring terén 
együttműködési szerződés és minden 
releváns információ hatékony cseréje 
álljon fenn:
a) a tagállamok illetékes hatóságai, ahol 
az ABA-t forgalmazzák és a harmadik 
országok illetékes hatóságai;
b) az ABA és annak felügyeleti szerve;
c) az ABAK felügyeleti szerve és az 
ESMA.

Or. en

Módosítás 119

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
32 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok saját területükön nem 
engedélyezhetik az ABA lakossági 
befektetőknek történő értékesítését, ha az 
ilyen ABA 30%-ot meghaladó mértékben 
fektet be más ABA-kba, amelyek nem 
részesülnek az európai útlevél előnyeiből.

Or. en



PE430.709v01-00 72/88 PR\796533HU.doc

HU

Indokolás

Ez a rendelkezés azon ABA-k értékesítését érinti, amelyek a pénzek forrásául szolgálnak.

Módosítás 120

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
33 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy engedélyezett ABAK 
valamely másik tagállamban kívánja
hivatásos befektetőknek értékesíteni az 
általa kezelt ABAK-ok befektetési jegyeit 
vagy részvényeit, a következő 
dokumentumokat kell benyújtania a 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságaihoz:

(1) Amennyiben egy engedélyezett ABAK
kívánja valamely másik tagállam hivatásos
befektetőinek értékesíteni az általa kezelt
ABA befektetési jegyeit vagy részvényeit,
amelynek székhelye a Közösségben van, az 
ABAK-nak a következő dokumentumokat 
kell benyújtania a székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságaihoz:

Or. en

Módosítás 121

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
33 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az ABA letétkezelőjének 
meghatározása;

Or. en

Módosítás 122

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
33 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok biztosítják az (1) 
bekezdésben említett bejelentő levél és 
tanúsítvány valamely, a nemzetközi

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az (1) bekezdésben említett bejelentő
levelet és a (2) bekezdésben említett 
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pénzügyek terén szokványos nyelven
történő továbbítását.

igazolást a nemzetközi pénzügyi szférában 
szokásos nyelven bocsássák rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 123

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
33 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ABAK-ok csak az 54. cikk (1) 
bekezdésének második albekezdésében 
említett időponttól kezdve értékesíthetik 
egy harmadik országban székhellyel 
rendelkező ABA részvényeit vagy 
befektetési jegyeit olyan hivatásos 
befektetők számára, amelyeknek székhelye 
az ABAK székhely szerinti tagállamától 
eltérő tagállamban van.

törölve

Or. en

Módosítás 124

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
34 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai legkésőbb a hiánytalan 
dokumentáció kézhezvételét követő tíz 
munkanapon belül továbbítják a (2), 
valamint adott esetben a (3) bekezdésben 
említett hiánytalan dokumentációt azon 
tagállam illetékes hatóságainak, amelyben 
a kezelési szolgáltatásokat nyújtani 
kívánják, valamint az arról szóló 
tanúsítványt, hogy a szóban forgó ABAK-
ot engedélyezték. A továbbításról azonnal 
értesítik az ABAK-ot.

(4) A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai legkésőbb a hiánytalan 
dokumentáció kézhezvételét követő egy 
hónapon belül továbbítják a (2), valamint 
adott esetben a (3) bekezdésben említett 
hiánytalan dokumentációt azon tagállam 
illetékes hatóságainak, amelyben a kezelési 
szolgáltatásokat nyújtani kívánják, 
valamint az arról szóló tanúsítványt, hogy a 
szóban forgó ABAK-ot engedélyezték. A 
továbbításról azonnal értesítik az ABAK-
ot.
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Or. en

Indokolás

Az ÁÉKBV 18. cikkének (2) bekezdésével történő összhangba hozás.

Módosítás 125

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
34 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az ABAK székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságai felelnek az ABAK 
rendszerei és szervezete megfelelőségének 
felügyeletéért annak érdekében, hogy az 
ABAK megfeleljen az általa kezelt 
valamennyi ABA alapítására és 
működésére vonatkozó kötelezettségeknek 
és szabályoknak.
A kezelési szolgáltatások helye szerinti 
tagállam illetékes hatóságai felelnek az 
ABAK az említett tagállam azon 
szabályaival való megfelelőségének 
felügyeletéért, amelyek az ABA 
alapítására és működésére vonatkoznak, 
beleértve az értékesítésre vonatkozó 
szabályokat is.
Bármilyen hatáskörükbe tartozó szabály 
megsértésének orvoslása érdekében a 
kezelési szolgáltatások helye szerinti 
tagállam illetékes hatóságai képesek 
lesznek az ABAK székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságaival folytatott 
együttműködésre.

 Szükség esetén végső megoldásként és az 
ABAK székhelye szerinti illetékes 
hatóságok tájékoztatását követően a 
kezelési szolgáltatások helye szerinti 
tagállamok illetékes hatóságai közvetlenül 
intézkedést hozhatnak az ABAK-kal 
szemben.

Or. en
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Indokolás

Az ÁÉKBV irányelv 19. és 21. cikkével történő összhangba hozás.

Módosítás 126

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
35 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35a. cikk
Az ABA székhelye szerinti harmadik 
országba történő befektetés feltételei
Valamely tagállam székhelye szerinti 
szakmai befektetők befektethetnek egy 
harmadik országban székhellyel 
rendelkező ABA-ba, feltéve, hogy az ABA-
t vagy egy tagállamban létesítő okirat 
szerinti székhellyel rendelkező ABAK 
kezeli és a 4. cikkel összhangban 
engedélyezik, vagy a harmadik ország, 
amelyben az ABA létesítő okirat szerinti 
székhelye található, információ-
megosztásra vonatkozó együttműködési 
megállapodást írt alá a vonatkozó 
nemzetközi szabványokkal összhangban.

Or. en

Módosítás 127

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
38 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 17. cikk (4) bekezdésétől eltérve a 
tagállamok a harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA tekintetében 
engedélyezik, hogy az adott ABA 17. 
cikkel összhangban kijelölt letétkezelője 
egy vagy több feladatának ellátását 
átruházza valamely, ugyanazon harmadik 
országban székhellyel rendelkező 

(1) A 17. cikk (4) bekezdésétől eltérve a 
tagállamok a harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA tekintetében 
engedélyezik, hogy az adott ABA 17. 
cikkel összhangban kijelölt letétkezelője 
egy vagy több feladatának, kivéve a 
monitoring és felügyeleti feladatát,
ellátását átruházza valamely, ugyanazon 
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alletéteményesre, feltéve, ha az adott 
harmadik ország jogszabályi rendelkezései 
egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel, és azokat ténylegesen 
végre is hajtják.

harmadik országban székhellyel rendelkező 
alletéteményesre, feltéve, ha az adott 
harmadik ország jogszabályi rendelkezései 
egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel, és azokat ténylegesen 
végre is hajtják.

Or. en

Módosítás 128

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A letétkezelő befektetőkkel szembeni 
felelősségét nem befolyásolja az, 
hogy feladatai mindegyikének 
vagy valamelyikének ellátását 
harmadik országbeli letétkezelőre
ruházta át.

(2) A letétkezelő befektetőkkel szembeni 
felelősségét nem befolyásolja az, hogy 
feladatai mindegyikének vagy 
valamelyikének ellátását harmadik 
országbeli alletétkezelőre ruházta át, kivéve 
ha a 17. cikk (5b) és (5c) bekezdésében 
meghatározott feltételek teljesülnek.

Or. en

Módosítás 129

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
39. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39. cikk törölve
Harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABAK-ok engedélyezése
1. A tagállamok ezen irányelvvel 
összhangban engedélyezhetik a harmadik 
országokban székhellyel rendelkező 
ABAK-ok számára valamely ABA 
befektetési jegyeinek vagy részvényeinek 
hivatásos befektetők részére történő, ezen 
irányelv feltételeinek megfelelő 
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értékesítését a Közösség területén, feltéve, 
ha:
(a) a harmadik ország tekintetében a (3) 
bekezdés a) pontjával összhangban olyan 
határozat született, amely megállapítja, 
hogy annak prudenciális szabályozással 
és folyamatos felügyelettel kapcsolatos 
jogszabályai egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel, és azokat ténylegesen 
végre is hajtják;
(b) a harmadik ország tekintetében a (3) 
bekezdés b) pontjával összhangban olyan 
határozat született, amely megállapítja, 
hogy az adott harmadik ország tényleges, 
a Közösség által az abban az országban 
székhellyel rendelkező ABAK-oknak 
biztosított hozzáféréssel azonos mértékű 
hozzáférést biztosít saját piacaihoz a 
Közösségben székhellyel rendelkező 
ABAK-oknak;
(c) az ABAK benyújtja az 5. és 31. cikkben 
említett információkat azon tagállam 
illetékes hatóságainak, amelyben 
engedélyezését kéri;
(d) együttműködési megállapodás jött létre 
az adott tagállam illetékes hatósága és az 
ABAK felügyeleti szerve között, amely 
biztosítja az azon hatások nyomon 
követése szempontjából fontos 
információk tényleges cseréjét, amelyek az 
ABAK tevékenységei következtében 
érinthetik a rendszerszintű fontossággal 
bíró pénzügyi intézmények stabilitását, 
valamint az ABAK tevékenysége által 
érintett piacok rendes működését
(e) a harmadik ország az 
engedélykérelemmel érintett tagállammal 
olyan megállapodást kötött, amely teljes 
mértékben megfelel az OECD adóügyi 
modellegyezményének 26. cikkében 
meghatározott normáknak és biztosítja az 
adóügyi információk tényleges cseréjét.
2. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el az alábbiak meghatározására:
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(a) a harmadik országok prudenciális 
szabályozásra és folyamatos felügyeletre 
vonatkozó jogszabályainak 
egyenértékűségével és tényleges 
végrehajtásával kapcsolatos általános 
egyenértékűségi kritériumok a III., IV. és 
V. fejezetben meghatározott 
követelmények alapján;
(b) az annak értékeléséhez szükséges 
általános kritériumok, hogy egyes 
harmadik országok tényleges, a Közösség 
által a harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak biztosított 
hozzáféréssel azonos mértékű hozzáférést 
biztosítanak-e saját piacaikhoz a 
Közösségben székhellyel rendelkező 
ABAK-oknak.
Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.
3. A (2) bekezdésben említett kritériumok 
alapján a Bizottság a 49. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban végrehajtási intézkedéseket 
fogad el, amelyek megállapítják, hogy: 
(a) valamely harmadik országnak az 
ABAK-ok prudenciális szabályozásával és 
folyamatos felügyeletével kapcsolatos 
jogszabályai egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel, és azokat ténylegesen 
végrehajtják;
(b) valamely harmadik ország tényleges, a 
Közösség által az adott harmadik 
országban székhellyel rendelkező ABAK-
oknak biztosított hozzáféréssel legalább 
azonos mértékű hozzáférést biztosít saját 
piacaihoz a Közösségben székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak. 

Or. en
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Módosítás 130

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
40 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok csak állami 
hatóságok vagy állami hatóságok által 
kinevezett testületek lehetnek.

Or. en

Indokolás

Az ÁÉKBV 97.2. cikkével történő összhangba hozás.

Módosítás 131

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
40 cikk – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megkövetelik, hogy illetékes 
hatóságaik megfelelő módszereket 
hozzanak létre annak figyelemmel 
kísérésére, hogy az ABAK-ok teljesítik-e 
az ezen irányelv szerinti kötelezettségeiket.

Or. en

Indokolás

 A pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv 16. cikkének (2) bekezdése alapján.

Módosítás 132

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
41 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok legalább az 
alábbi vizsgálati hatáskörökkel 

(2) Az illetékes hatóságok legalább a 
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rendelkeznek: következő hatáskörökkel rendelkeznek:

Or. en

Módosítás 133

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
41 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a telefon- és adatforgalom 
nyilvántartásának lekérése.

d) meglévő telefon- és adatforgalmi 
nyilvántartások bekérése;

Or. en

Módosítás 134

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
41 cikk – 2 bekezdés – d a - d h pontok (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) ideiglenes eltiltás szakmai 
tevékenység folytatásától;
db) megfelelő intézkedések tétele annak 
biztosítása érdekében, hogy az ABAK-ok 
és a letétkezelők továbbra is megfeleljenek 
a vonatkozó jogszabályoknak;
dc) büntetőeljárás kezdeményezése az 
illetékes igazságszolgáltatási szervnél;
dd) bármely, az ezen irányelv 
végrehajtására elfogadott rendelkezéssel 
ellentétes gyakorlat megszüntetésének 
előírása;
de) eszközök befagyasztásának vagy 
lefoglalásának kezdeményezése;
df) az ABAK, a letétkezelők és a 
könyvvizsgálók számára annak előírása, 
hogy nyújtsanak információkat;
dg) a befektetők vagy a nyilvánosság 
érdekében a befektetési jegyek 
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kibocsátása, visszavásárlása vagy 
visszaváltása felfüggesztésének az 
elrendelése;
dh) az ABAK-nak vagy a letétkezelőnek 
adott engedély visszavonása.

Or. en

Indokolás

Az ÁÉKBV irányelv 98. cikkével és pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv 50. cikkével 
történő összhangba hozás.

Módosítás 135

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
42. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

42. cikk törölve
Felügyeleti hatáskörök
1. A székhely szerinti tagállam biztosítja, 
hogy az illetékes hatóságok megtehessék a 
következő intézkedéseket:
a) ideiglenes eltiltás szakmai tevékenység 
folytatásától;
b) megfelelő intézkedések tétele annak 
biztosítása érdekében, hogy az ABAK 
továbbra is megfeleljen a vonatkozó 
jogszabályoknak;
(c) büntetőeljárás kezdeményezése az 
illetékes igazságszolgáltatási szervnél. 
2. A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok megfelelő hatáskörrel 
rendelkezzenek a piacok egészséges 
működésének biztosításához szükséges 
összes intézkedés meghozatalához 
azokban az esetekben, amikor egy 
pénzügyi eszköz piacán egy vagy több 
ABA tevékenysége veszélyeztethetné az 
érintett piac egészséges működését.

Or. en
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Módosítás 136

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ABAK-ok ezen irányelv szerinti 
engedélyezéséért és felügyeletéért felelős 
illetékes hatóságok tájékoztatást nyújtanak 
más tagállamok illetékes hatóságainak, 
amennyiben ez lényeges az egyes ABAK-
oknak vagy az ABAK-ok összességének 
tevékenysége következtében a 
rendszerszintű fontossággal bíró pénzügyi 
intézményekre, illetve az adott ABAK-ok 
tevékenységével érintett piacok egészséges 
működésére nézve fennálló potenciális 
kockázatok nyomon követése és az azokra 
való reagálás szempontjából. Tájékoztatni 
kell a 2009. január 23-i 2009/77/EK 
bizottsági határozattal létrehozott európai 
értékpapír-piaci szabályozók bizottságát 
(CESR) is, amely a kapott információkat
továbbítja a többi tagállam illetékes 
hatóságainak..

(1) Az ABAK-ok ezen irányelv szerinti 
engedélyezéséért és felügyeletéért felelős 
illetékes hatóságok tájékoztatást nyújtanak 
más tagállamok illetékes hatóságainak, 
amennyiben ez lényeges az egyes ABAK-
oknak vagy az ABAK-ok összességének 
tevékenysége következtében a 
rendszerszintű fontossággal bíró pénzügyi 
intézményekre, illetve az adott ABAK-ok 
tevékenységével érintett piacok egészséges 
működésére nézve fennálló potenciális 
kockázatok nyomon követése és az azokra 
való reagálás szempontjából. Tájékoztatni 
kell az ESRB-t és az ESMA-t, amelyek a 
kapott információkat továbbítják a többi 
tagállam illetékes hatóságainak.

1 HL L 25., 2009.01.29., 18. o.

Or. en

Módosítás 137

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
53 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

53a. cikk
Annak érdekében, hogy a Bizottság 
biztosítsa, hogy a letétkezelőkre 
vonatkozó, ezen irányelvben megállapított 
követelményeket alkalmazzák a 
letétkezelőkre a 2009/65/EK irányelv 
tekintetében, a 2009/65/EK irányelv 22-
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26. cikkét és 32-36. cikkét a 
következőképpen kell módosítani: (...)

Or. en

Indokolás

Az ágazatok közötti következetesség biztosítása érdekében.

Módosítás 138

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

MELLÉKLET
A kollektív portfoliókezelési 
tevékenységhez tartozó funkciók:
– befektetés-kezelés.
– igazgatás:
a) jogi- és a pénzeszközök kezelésével 
kapcsolatos számviteli szolgáltatások;
b) ügyfélszolgálat;
c) értékelés és árképzés (beleértve az 
adóbevallásokat);
d) jogszerű magatartás ellenőrzése;
e) befektetésijegy-tulajdonosok 
nyilvántartásának vezetése;
f) bevétel felosztása;
g) befektetési jegyek kibocsátása és 
visszaváltása;
h) szerződések elszámolása (beleértve a 
bizonylatok megküldését);
i) nyilvántartás,
– marketing.

Or. en
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INDOKOLÁS

Bevezetés

A majd 1 000 milliárd (összehasonlításképpen: 2008 közepén 2 000 milliárd) dollárnyi 
aktívummal1 rendelkező alternatív befektetési alapok kezelői jelentős szerepet játszanak az 
európai gazdaság finanszírozásában. Ez a tevékenység igen különböző szereplőket és 
termékeket ölel fel: alternatív alapokat, tőkebefektetési alapokat, ingatlanalapokat, 
nyersanyagalapokat stb. A tervezett szabályozásnak ugyanakkor figyelembe kell vennie –
különösen a tőkebefektetési alapok esetében – a rendszerszintű kockázatokkal összefüggő 
sajátosságokat.

Még ha ezek az alapok nem is hibáztathatók közvetlenül a pénzügyi válság kirobbanásáért, 
irányításuk nem lehet kivétel a pénzügyi szolgáltatások nyújtóinak összességére kiterjedő 
szabályozási kényszer alól.

A pénzügyi válság megmutatta, hogy a világszintű pénzügyi rendszer működési zavarai 
egyrészt a szereplők rendszerszinten jelentős kockázatoknak való igen erős kitettségéből, 
másrészt az e kockázatokat kezelő rendszerek gyengeségéből erednek. 

Ezzel összefüggésben az Európai Bizottság 2009. április 30-án egy, az alternatív befektetési 
alapok kezelőiről (ABAK) szóló irányelvjavaslatot nyújtott be azzal a céllal, hogy az 
ÁÉKBV-irányelv által nem szabályozott alternatív befektetési alapok (ABA) összességére 
kiterjedő szabályozást léptessen hatályba. 

A javaslatot megelőzően az Európai Parlament már hosszas munkát végzett az 
aktívumok kezelésére vonatkozóan: saját kezdeményezésű jelentést készített a 
befektetési alapokról (2001), az aktívumok kezeléséről két alkalommal (I, 2006 és II, 
2007), a befektetési és tőkebefektetési alapokról (2008) és az intézményi befektetők 
átláthatóságáról (2008).

A javaslat, amely az ABA-kra és az ABAK-okra vonatkozó nemzeti szabályozásokat 
kívánja felváltani egy európai szintű szabályozással, biztosítaná a pénzügyi rendszer 
nagyobb stabilitását, a befektetők erősebb védelmét és az alternatív befektetési alapok 
európai belső piacának létrejöttét.

Ezen – általunk is helyeselt – célkitűzések megvalósításának egyfelől az érintett pénzügyi 
ágazat sajátosságai, életképessége és kreatív jellege, másfelől a hatékony szabályozás és a 
megfelelő felügyelet követelményei közötti összhang fenntartásával kell történnie.

1 - Az irányelv alkalmazási területe és az alapkezelő tevékenység engedélyezése

Az előadó egyetért a javaslattal, amely előirányozza, hogy – megfelelően szabályozott 
kivételekkel – a Közösségben letelepedett és ott működő valamennyi alternatívalap-kezelő 
tevékenységét engedélyezni és ellenőrizni kell, függetlenül attól, hogy az általuk kezelt 

                                               
1 EKB - Jelentés a pénzügyi stabilitásról - 2009. június.
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alternatív alapokat hol jegyezték be. Az alapkezelők, valamint az egyéb szereplők –
letétkezelők, értékbecslők – tevékenységének szabályozásához mindneképpen szükség van 
pénzügyi, technikai, humán, szervezeti és magatartási eszközöket felölelő követelmények
megfogalmazására.  

Annak érdekében, hogy az alternatív alapokat kezelő különféle szereplők egyenlő mozgásteret 
(„level playing field”) kapjanak, illetve az irányelv követelményei ne legyenek megkerülhetők 
– például strukturált termékek („wrappers”) formájában –, az előadó javasolja az irányelv 
alkalmazása alóli mentességek körének szűkítését. 

Ezért javasolja az irányelv alkalmazási körét szűkítő küszöbök eltörlését és helyettük az 
arányosság elvének bevezetését. Ugyanis fontos gondoskodni róla, hogy az alkalmazott 
szabályok – az általános alkalmazás révén – biztosítsák az alapok irányításának nagyobb 
átláthatóságát is.

Az alapkezelő csak akkor kaphat engedélyt, ha – likvid vagy rövidtávon mozgósítható 
aktívumok formájában – minimumként meghatározott saját eszközökkel rendelkezik. Az 
előadó javasolja, hogy ezeket az összegeket igazítsák az ÁÉKBV-irányelvben szereplő 
összegekhez. 

2 - Kereskedés az alapokkal és kapcsolatok harmadik országokkal 

Az engedélyezett alapkezelők az Európai Unióban bejegyzett alapokat a Közösség teljes 
területén kezelhetik és az európai szakmai befektetők számára kereskedelmi forgalomba 
hozhatják. Ez az európai útlevél lehetővé teszi – a többi tagállamban egyszerű értesítési 
eljárást követően – a Közösségben bárhol bejegyzett és a származása szerinti tagállamban 
engedélyezett alapkezelő által kezelt alapokkal történő kereskedést. Az Európában bejegyzett 
alapok tehát élvezhetnék az európai – az ÁÉKBV-címkétől eltérő – címke előnyeit.

Ugyanakkor az előadó nyitva tartja a kaput harmadik országok alapjai előtt, mivel saját 
területén valamennyi tagállam továbbra is szabadon engedélyezheti – a magánbefektetésekre 
vonatkozó nemzeti rendszerek révén – az EU-n kívül bejegyzett alternatív alapok szabad 
forgalmazását.

Egyébként célszerű lenne a forgalomba hozatal meghatározását is módosítani annak 
érdekében, hogy a szakmai befektetők kötöttségektől mentesen választhassák meg, hogy mely 
alapokba – akár Közösségen kívüli alapokba is – kívánnak befektetni. Ez a lehetőség az Unió 
területén letelepedett ABAK esetében, illetve együttműködési és információcserére vonatkozó 
– rendszerszintű kockázatokra kiterjedő – megállapodás megléte esetén áll fenn. A 
megállapodás egyfelől a harmadik ország és az ABA forgalmazása szerinti tagállam illetékes 
hatóságai között, másfelől az ABAK és az ABAK felügyeleti szerve, valamint az utóbbi és az 
európai értékpapír-felügyeleti hatóság (ESMA) között köttetne.

Végül a kisbefektetők védelme érdekében az utóbbiak nem fektethetnének be „master-feeder” 
struktúrákba abban az esetben, ha a „master” harmadik országban bejegyzett ABA, illetve 
olyan alapokba sem, amelyek 30%-nál nagyobb arányban fektetnek be harmadik országok 
alapjaiba. 
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3 - A letétkezelő 

Az ÁÉKBV-irányelv javaslatot tesz az ABA-k letétkezelői esetében alkalmazandó rendszerre. 

Az ágazati egységesség biztosítása érdekében az ezen irányelvben szereplő követelményeket 
az ÁÉKBV-irányelv rendelkezéseihez kell igazítani. 

Az előadó pontosításokat javasol a letétkezelő meghatározása, bejegyzési helye, szerepe, 
feladatai, egyes feladatainak átruházási feltételei és felelőssége tekintetében. 

Előirányozza, hogy a letétkezelő az Európai Unióban bejegyzett alappal azonos országban 
települjön. Letétkezelői útlevelet nem irányoz elő. 

Harmadik országban bejegyzett alap esetében a letétkezelőnek európai uniós székhellyel kell 
rendelkeznie, kivéve, ha a felügyeleti szervek együttműködési és információcserére 
vonatkozó megállapodást kötöttek a szabályozások egyenértékűségének biztosítása céljából, 
illetve ha a felügyeleti tevékenység a Közösség által előírt feltételekkel folytatható. 

A letétkezelő felelősséggel tartozik a befektetőnek és az alapkezelőnek. Amennyiben a 
letétkezelő jogi okokból – az alap befektetései szerinti ország jogszabályai miatt – nem 
láthatja el valamennyi feladatát, az alapkezelő társaság, a befektető, a letétkezelő és annak 
letéteményese köteles szerződésben szabályozni, hogy a felelősség részben a letéteményesre 
hárul.

4 - Az értékbecslő

Az irányelvjavaslat lefekteti az ABA-k értékbecslői esetében alkalmazandó rendszert, továbbá 
rendelkezéseket tartalmaz az alapok értékelésére, valamint az alapok és összetevőik 
eszközeinek értéke meghatározására vonatkozóan. 

Az értékbecslő szervezeti függetlensége nem követelmény, hanem a felek elhatározásától 
függő lehetőség. 

Ellenben ha az értékelést az ABAK-on belül végzik, a szervezeti rendben garantálni 
szükséges a feladatvégzés függetlenségét („kínai fal”).

Végezetül, a tőkebefektetési tevékenységek rendszerszintű értékelésének bevezetése nincs 
előirányozva.

5 - A tőkeáttételi hatás igénybevétele

Az előadó javasolja, hogy az alapkezelők előzetesen rögzítsék, hogy az általuk kezelt egyes 
ABA-k esetében milyen határok között kívánják igénybe venni a tőkeáttételi hatást. E határok 
rögzítése érdekében meg kell határozni néhány irányadó alapelvet. Az alapkezelők kötelesek 
az általuk meghatározott határértékekről tájékoztatni a nemzeti felügyeleti szerveket.

Kivételes körülmények esetén az európai értékpapír-felügyeleti hatóságnak (ESMA) 
lehetősége lenne rá, hogy az igénybe vehető tőkeáttételi hatás érdekében az alapkezelő által 
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rögzítettnél szigorúbb határértékeket állapítson meg.

6 - Rövidre eladás

A rövidre eladás a pénzpiacok likviditása és dinamizmusa szempontjából hasznos technika. 
Tilalmazása tehát nem merül fel.

Ugyanakkor – amennyiben ez a technika növelheti a rendszerszintű kockázatokat – esetében 
szükség van néhány olyan egyszerű szabályra, amelyek révén biztosítható a piacok pénzügyi 
stabilitása és integritása.

7 - Tájékoztatási kötelezettségek

A felügyeleti szerv és a befektető tájékoztatása kulcsfontosságú elem az irányelv 
célkitűzéseinek teljesítése szempontjából. Mindazonáltal különbséget kell tenni a felügyeleti 
szerv, illetve a befektető számára továbbítandó információk között. Semmi nem indokolja, 
hogy a felügyeleti szerv számára az átláthatóság ne legyen teljes körű.

A tőkebefektetési alapok esetében fontos, hogy a célvállalatról ne kelljen szélesebb körű 
tájékoztatást adni, mint amilyent az ugyanilyen jellegű vállalatok a jogszabályok alapján 
szolgáltatni kötelesek.

8 - Vállalatok tőkebefektetési alapok általi ellenőrzése

A vállalatok ellenőrzésének valamely tőkebefektetési alap által történő átvételéhez 
kapcsolódó egyedi szabályok alkalmazandók, azzal a különbséggel, hogy nem a tulajdoni 
arányt, hanem a vállalat fölötti tényleges ellenőrzést kell figyelembe venni. 

9 - Felügyelet

Az előadó figyelembe vette az új uniós felügyeleti rendszert, amelynek kapcsolódó szövegei 
jelenleg vizsgálat alatt vannak, és amelynek célja a nagyobb pénzügyi stabilitás elérése és a 
rendszerszintű kockázatok mérséklése.

Fontos szerep vár az ESRB-re (Európai Rendszerkockázati Testület) és az ESMA-ra.

10 - Tagállami hatáskörök

Lényeges, hogy az alapkezelőt engedélyező „származás szerinti tagállamnak”, illetve annak a 
„fogadó tagállamnak” az illetékes hatóságai, amelynek területén az alapkezelő kezelői és 
forgalmazási szolgáltatásokat nyújt, felügyeleti hatáskörrel rendelkezzenek.

11 - A vezetők díjazása

A G20-ak 2009. szeptember 25-i pittsburghi nyilatkozata a bankok és más pénzügyi 
intézmények vezetőinek díjazására vonatkozó nemzetközi megállapodást jelez. 

Az előadó javasolja az ebben szereplő elvek alkalmazását az ABAK-ok esetében is.
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12 - A Lámfalussy-eljárás

A Lámfalussy-eljárás tárgya az ÁÉKBV-irányelv: leszögezi az irányelveket (első szintű 
intézkedések), és az Európai Bizottság által komitológiai eljárásban bevezethető végrehajtási 
intézkedéseket irányoz elő (második szintű intézkedések). 

Az előadó igyekezett megtalálni a legjobb egyensúlyt a két szint intézkedései között.

13 -  Kölcsönhatás és koherencia más szövegekkel

Az ÁÉKBV-irányelvre irányuló javaslat különféle témaköreit olyan más szövegek is 
tárgyalják, mint a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv (MiFID), az ÁÉKBV-irányelv, 
a CRD (tőkekövetelmény-irányelv) stb. A koherencia érdekében ezeket figyelembe kell 
venni. Az azonos kérdésekről szóló rendelkezések eltérő értelmezésének minél teljesebb 
kiküszöbölése céljából javasolt átvenni – minden olyan esetben, amikor ez indokolt – a 
kapcsolódó irányelvek megfogalmazását.


