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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

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

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra 
(ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelv módosításáról, valamint az 
alternatívbefektetésialap-kezelőkről szóló 2011/61/EU irányelvnek a hitelminősítések 
túlzott figyelembevétele tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0746),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
53. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0419/2011),

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

– tekintettel az Európai Központi Bank véleményére1,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére 
(A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

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

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2009/65/EK irányelv
51 cikk – 1 bekezdés – első albekezdés

                                               
1 HL C 0, 0000.0.0., 0. o. /A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 HL C 0, 0000.0.0., 0. o. /A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) a (1) bekezdés első albekezdése 
helyébe a következő szöveg lép:

(1) a (1) bekezdés első albekezdése 
helyébe a következő szöveg lép:

„Az alapkezelő vagy befektetési 
társaságnak olyan kockázatkezelési eljárást 
kell alkalmaznia, amely bármikor lehetővé 
teszi a pozíciók kockázatának és azoknak a 
portfolió teljes kockázatához való 
hozzájárulásának nyomon követését és 
mérését. Különösen az ÁÉKBV eszközei 
hitelképességének értékelése során nem 
hagyatkozhat kizárólagosan vagy 
mechanikusan külső hitelminősítésekre.”

„Az alapkezelő vagy befektetési 
társaságnak olyan kockázatkezelési eljárást 
kell alkalmaznia, amely bármikor lehetővé 
teszi a pozíciók kockázatának és azoknak a
portfolió teljes kockázatához való 
hozzájárulásának nyomon követését és 
mérését. Különösen az ÁÉKBV eszközei 
hitelképességének értékelése során nem 
hagyatkozhat kizárólagosan külső 
hitelminősítésekre.”;

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 2 a pont (új)
2009/65/EK irányelv
82 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az irányelv a 82. cikk után a 
következő cikkel egészül ki:

„82a. cikk
Külső minősítések alkalmazása

Befektetési vállalkozások, alapkezelő 
társaságok és biztosítótársaságok nem 
javasolhatják ügyfeleiknek, hogy 
minősítések figyelembevételére irányuló 
hivatkozásokat illesszenek standard 
befektetési megállapodásokba, alapok 
szabályaiba vagy biztosítási 
szerződésekbe.”

Or. en
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 cikk – 1 pont
Directive 2011/61/EU
15 cikk – 2 bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) a (2) bekezdés első albekezdése 
helyébe a következő szöveg lép:

(1) a (2) bekezdés első albekezdése 
helyébe a következő szöveg lép:

„Az ABAK-ok megfelelő kockázatkezelési 
rendszereket működtetnek az egyes ABA-k 
befektetési stratégiája szempontjából 
releváns, valamint az egyes ABA-kkal 
kapcsolatban ténylegesen vagy 
potenciálisan fennálló minden kockázat 
azonosítása, mérése és megfelelő nyomon 
követése érdekében. Az ABAK-ok 
különösen az ABA eszközei 
hitelképességének értékelése során nem 
hagyatkozhatnak kizárólagosan vagy 
mechanikusan külső hitelminősítésekre.”;

„Az ABAK-ok megfelelő kockázatkezelési 
rendszereket működtetnek az egyes ABA-k 
befektetési stratégiája szempontjából 
releváns, valamint az egyes ABA-kkal 
kapcsolatban ténylegesen vagy 
potenciálisan fennálló minden kockázat 
azonosítása, mérése és megfelelő nyomon 
követése érdekében. Az ABAK-ok 
különösen az ABA eszközei 
hitelképességének értékelése során nem 
hagyatkozhatnak kizárólagosan külső 
hitelminősítésekre.”;

Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 cikk – 2 a pont (új)
Directive 2011/61/EU
23 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 23. cikk után a következő cikk 
kerül beillesztésre:

„23a. cikk
Külső minősítések alkalmazása

Befektetési vállalkozások, alapkezelő 
társaságok és biztosítótársaságok nem 
javasolhatják ügyfeleiknek, hogy 
minősítések figyelembevételére irányuló 
hivatkozásokat illesszenek standard 
befektetési megállapodásokba, alapok 
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szabályaiba vagy biztosítási 
szerződésekbe.”

Or. en


