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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 európai kockázatitőke-alapokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról 
(COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0860),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0490/2011),

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

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

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

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

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

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) E rendelet feladata, hogy megállapítsa a 
minősített kockázatitőke-alapok jellegére, 
nevezetesen az olyan 
potfólióvállalkozásokra vonatkozó 
egységes szabályokat, amelyekbe a 
minősített kockázatitőke-alapok jogosultak 
befektetni, valamint az alkalmazandó 

(7) E rendelet feladata, hogy megállapítsa a 
minősített kockázatitőke-alapok jellegére, 
nevezetesen az olyan 
potfólióvállalkozásokra vonatkozó 
egységes szabályokat, amelyekbe a 
minősített kockázatitőke-alapok jogosultak 
befektetni, valamint az alkalmazandó 

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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befektetési eszközökre vonatkozó egységes 
előírásokat. Ez azért szükséges, hogy a 
minősített kockázatitőke-alapok fogalma 
világosan elhatárolódjon az olyan egyéb 
alapoktól, amelyek más, kevésbé 
szakosodott befektetési stratégiát 
alkalmaznak, mint például a magántőke-
befektetések.

befektetési eszközökre vonatkozó egységes 
előírásokat. Ez azért szükséges, hogy a 
minősített kockázatitőke-alapok fogalma 
világosan elhatárolódjon az olyan egyéb 
alapoktól, amelyek más, kevésbé 
szakosodott befektetési stratégiát 
alkalmaznak, mint például a magántőke-
vagy ingatlanbefektetések.

Or. en

Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az e rendelettel szabályozott kollektív 
befektetési vállalkozások pontos 
körülírásának céljával összhangban, és 
annak biztosítása érdekében, hogy e 
befektetési vállalkozások a vállalati 
fejlődés kezdeti szakaszában lévő 
kisvállalkozások tőkeellátását segítsék, az
„európai kockázatitőke-alap” megnevezés 
kizárólag olyan alapokra korlátozható, 
amelyek az összesített tőke-hozzájárulásaik 
és le nem hívott tőkéjük legalább 70%-át 
ilyen vállalkozásokba fektetik be sajáttőke-
vagy kvázi-sajáttőke-eszközök 
formájában.

(8) Az e rendelettel szabályozott kollektív 
befektetési vállalkozások pontos 
körülírásának céljával összhangban, és 
annak biztosítása érdekében, hogy e 
befektetési vállalkozások a vállalati 
fejlődés kezdeti szakaszában lévő 
kisvállalkozások tőkeellátását segítsék, a 
minősített kockázatitőke-alapok azok az
alapok, amelyek az összesített tőke-
hozzájárulásaik és le nem hívott tőkéjük 
legalább 70%-át ilyen vállalkozásokba 
fektetik be.

Or. en

Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A minősített kockázatitőke-alapok 
bizonyos fokú befektetési és 
likviditáskezelési rugalmasságának 
biztosítása érdekében a rendelet lehetővé 

(10) A minősített kockázatitőke-alapok 
bizonyos fokú befektetési és 
likviditáskezelési rugalmasságának 
biztosítása érdekében a rendelet lehetővé 
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tenné a másodlagos kereskedést az 
összesített tőkehozzájárulás és a le nem 
hívott tőkebefektetések 30 százalékát meg 
nem haladó maximális küszöbértékig. A 
készpénz és pénzeszköz-egyenértékesek
rövid távú állományát nem kell figyelembe 
venni e küszöbérték számításakor.

tenné a – például a nem minősített 
portfóliótársaságok részvényeivel vagy 
részesedéseivel való – kereskedést az 
összesített tőkehozzájárulás és a le nem 
hívott tőkebefektetések 30 százalékát meg 
nem haladó maximális küszöbértékig. A 
készpénz és pénzeszköz-egyenértékesek 
állományát nem kell figyelembe venni e 
küszöbérték számításakor.

Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 (14) Annak érdekében, hogy a minősített 
kockázatitőke-alapok forgalmazása olyan 
befektetők részére történjen, akik 
rendelkeznek az ilyen alapok által 
hordozott kockázatok vállalásához 
szükséges tudással, tapasztalattal és 
képességekkel, valamint a minősített 
kockázatitőke-alapok iránti befektetői 
bizalom megtartása érdekében bizonyos 
biztosítékokról kell rendelkezni. A 
minősített kockázatitőke-alapokat ebből 
kifolyólag általában csak szakmai ügyfelek 
részére, vagy a pénzügyi eszközök 
piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK 
tanácsi irányelv és a 2000/12/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 93/22/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 
2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv értelmében szakmai ügyfélnek 
tekinthető befektetők részére szabad 
forgalmazni.  Ebbe a kategóriába 
beletartoznak azok a kockázatitőkealap-
kezelők is, amelyek maguk is befektetnek 
kockázatitőke-alapokba. Annak érdekében 
azonban, hogy a kockázatitőke-alapok 

(14) Annak érdekében, hogy a minősített 
kockázatitőke-alapok forgalmazása olyan 
befektetők részére történjen, akik 
rendelkeznek az ilyen alapok által 
hordozott kockázatok vállalásához 
szükséges tudással, tapasztalattal és 
képességekkel, valamint a minősített 
kockázatitőke-alapok iránti befektetői 
bizalom megtartása érdekében bizonyos 
biztosítékokról kell rendelkezni. A 
minősített kockázatitőke-alapokat ebből 
kifolyólag általában csak szakmai ügyfelek 
részére, vagy a pénzügyi eszközök 
piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK 
tanácsi irányelv és a 2000/12/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 93/22/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 
2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv értelmében szakmai ügyfélnek 
tekinthető befektetők részére szabad 
forgalmazni.  Ebbe a kategóriába 
beletartoznak azok a kockázatitőkealap-
kezelők is, amelyek maguk is befektetnek 
kockázatitőke-alapokba. Annak érdekében 
azonban, hogy a kockázatitőke-alapok 
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befektetőinek köre megfelelően széles 
legyen, kívánatos, hogy egyes más 
befektetők, többek között a magas 
tőkefedezettel rendelkező magánszemélyek 
is hozzáférhessenek a minősített 
kockázatitőke-alapokhoz. Ezen egyéb 
befektetők tekintetében azonban külön 
biztosítékokat kell megállapítani annak 
garantálására, hogy a minősített 
kockázatitőke-alapokat kizárólag olyan 
befektetők részére forgalmazzák, amelyek 
az ilyen befektetésekhez megfelelő 
profillal rendelkeznek. Ezek a biztosítékok 
kizárják a rendszeres megtakarítási 
formákon keresztül történő forgalmazást.

befektetőinek köre megfelelően széles 
legyen, kívánatos, hogy egyes más 
befektetők, többek között a magas 
tőkefedezettel rendelkező magánszemélyek 
is hozzáférhessenek a minősített 
kockázatitőke-alapokhoz. Ezen egyéb 
befektetők tekintetében azonban külön 
biztosítékokat kell megállapítani annak 
garantálására, hogy a minősített 
kockázatitőke-alapokat kizárólag olyan 
befektetők részére forgalmazzák, amelyek 
az ilyen befektetésekhez megfelelő 
profillal rendelkeznek. Ezek a biztosítékok 
kizárják a rendszeres megtakarítási 
formákon keresztül történő forgalmazást.
Ezenfelül a kockázatitőkealap-kezelő 
tisztségviselői csak akkor hajthatnak 
végre befektetéseket, ha a befektetés az 
általuk kezelt minősített kockázatitőke-
alapba történik.

Or. en

Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 291. cikke szerinti végrehajtási 
aktusok révén, valamint az európai 
felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-
piaci Hatóság) létrehozásáról, a 
716/2009/EK határozat módosításáról és a 
2009/77/EK bizottsági határozat hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2010. november 
24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 15. cikkével összhangban 
végrehajtás-technikai standardokat 
fogadjon el. Az EÉPH-t meg kell bízni a 
15. cikk szerinti bejelentési eljárás 
formájára és módszerére vonatkozó 
végrehajtás-technikai standard-tervezetek

(29) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 291. cikke szerinti végrehajtási 
aktusok révén, valamint az európai 
felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-
piaci Hatóság) létrehozásáról, a 
716/2009/EK határozat módosításáról és a 
2009/77/EK bizottsági határozat hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2010. november 
24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 15. cikkével összhangban 
végrehajtás-technikai standardokat 
fogadjon el. Az EÉPH-t meg kell bízni az e 
rendeletben említett bejelentési eljárás 
formájára vonatkozó végrehajtás-technikai
standardtervezetek kidolgozásával.
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kidolgozásával.

Or. en

Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az e rendeletben meghatározott 
követelmények pontosítása érdekében – az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikke értelmében – át kell ruházni a 
Bizottságra a jogi aktusok elfogadására 
irányuló hatáskört az e rendeletben említett 
küszöbérték számítása és ellenőrzése 
céljára használandó módszerek 
meghatározása, valamint a 
kockázatitőkealap-kezelők által kerülendő 
összeférhetetlenségi helyzetek típusainak 
meghatározása és az ezzel összefüggésben 
teendő lépések tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság előkészítő 
munkája során megfelelő konzultációkat 
folytasson, szakértői szinten is.

(30) Az e rendeletben meghatározott 
követelmények pontosítása érdekében – az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikke értelmében – át kell ruházni a 
Bizottságra a jogi aktusok elfogadására 
irányuló hatáskört az e rendeletben említett 
küszöbérték számítása és ellenőrzése 
céljára használandó módszerek 
meghatározása, valamint a 
kockázatitőkealap-kezelők által kerülendő 
összeférhetetlenségi helyzetek típusainak 
meghatározása és az ezzel összefüggésben 
teendő lépések tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság előkészítő 
munkája során megfelelő konzultációkat 
folytasson, szakértői szinten is. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során biztosítania kell, hogy a megfelelő 
dokumentumokat egyidejűleg, kellő 
időben és megfelelő módon eljuttassák az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

Or. en

Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A Bizottságnak a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és 
kidolgozása során biztosítania kell, hogy a 

törölve
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megfelelő dokumentumokat egyidejűleg, 
kellő időben és megfelelő módon 
eljuttassák az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi (31) preambulumbekezdés lényegét a (30) preambulumbekezdés utolsó 
mondataként kell beilleszteni, mivel az a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szóló 
standard preambulumbekezdés szerves része.

Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) A kockázatitőke-piac támogatása 
érdekében szükséges biztosítani, hogy a 
Bizottság rendszeresen értékelje az 
Unióban alkalmazott állami rendszerek 
hatékonyságát.

Or. en

Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
32 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32b) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az európai kockázatitőke-alapoknak 
nyújtott tagállami támogatásokra 
vonatkozó állami támogatási szabályok 
ténylegesen ösztönözzék az innovációt és 
szavatolják a tisztességes versenyt, a 
kutatásért, az innovációért és a 
tudományért felelős biztos és a 
versenypolitikai biztos közötti szoros 
együttműködés különös jelentőséggel bír.

Or. en
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Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
32 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32c) Tekintettel arra a célkitűzésre, hogy 
az Unió az energia- és erőforrás-
hatékonyság terén világvezető szerepre 
tegyen szert, el kell ismerni, hogy a 
környezetbarát technológiákba való 
kockázatitőke-befektetések az uniós 
gazdaság átalakításának egyik fő 
hajtóerejét képezik. A Bizottságnak ezért 
2012 végéig jelentést kell előterjesztenie, 
amely részletezi a kockázati tőkét a 
környezetbarát technológiához vonzó 
szabályozói ösztönzés biztosítását célzó 
megfelelő jogi lehetőségeket.

Or. en

Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „minősített kockázatitőke-alap”: olyan 
kollektív befektetési vállalkozás, amely 
összesített tőke-hozzájárulásainak és le 
nem hívott tőkéjének legalább 70%-át 
minősített befektetésekbe helyezi ki;

a) „minősített kockázatitőke-alap”: olyan 
zártvégű szerkezetű kollektív befektetési 
vállalkozás, amely összesített tőke-
hozzájárulásainak és le nem hívott 
tőkéjének legalább 70%-át minősített 
befektetésekbe helyezi ki, és amelynek 
székhelye valamely tagállam területén 
található;

Or. en

Indokolás

Az európai kockázatitőke-alapoknak zártvégűeknek kell lenniük annak biztosítása érdekében, 
hogy részvényeiket készpénzért vagy értékpapírokért ne lehessen visszavásárolni a pozíciók 
lezárása előtt. Uniós székhellyel is kell rendelkezniük annak hatékony megelőzése érdekében, 
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hogy adóparadicsomokban uniós alapkezelő által kezelt kockázatitőke-alapokat hozzanak 
létre adóelkerülés vagy szabályozási arbitrázs céljából.

Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „minősített befektetés”: olyan sajáttőke-
vagy kvázi-sajáttőke-eszköz, amelyet

c) „minősített befektetés”: a következő 
eszközök bármelyike:

i. olyan sajáttőke- vagy kvázi-sajáttőke-
eszköz, amelyet:

i. minősített portfólióvállalkozás bocsátott 
ki, és a minősített kockázatitőke-alap 
közvetlenül a minősített 
portfólióvállalkozástól szerzi meg, vagy

– minősített portfólióvállalkozás bocsátott 
ki, és a minősített kockázatitőke-alap 
közvetlenül a minősített 
portfólióvállalkozástól szerzi meg,

ii. minősített portfólióvállalkozás bocsátott 
ki a minősített portfólióvállalkozás által 
kibocsátott, tulajdonviszonyt megtestesítő 
értékpapírért cserébe; vagy

– minősített portfólióvállalkozás bocsátott 
ki a minősített portfólióvállalkozás által 
kibocsátott, tulajdonviszonyt megtestesítő 
értékpapírért cserébe, vagy

iii. olyan vállalkozás bocsátott ki, 
amelynek a minősített portfólióvállalkozás 
többségi tulajdonú leányvállalata, és 
amelyet a minősített kockázatitőke-alap a 
minősített portfólióvállalkozás által 
kibocsátott, tulajdonviszonyt megtestesítő 
értékpapírért cserébe szerzett meg;

– olyan vállalkozás bocsátott ki, amelynek 
a minősített portfólióvállalkozás többségi 
tulajdonú leányvállalata, és amelyet a 
minősített kockázatitőke-alap a minősített 
portfólióvállalkozás által kibocsátott, 
tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírért 
cserébe szerzett meg; vagy
ii. egy vagy több minősített kockázatitőke-
alap befektetési jegyei vagy részvényei;

Or. en

Indokolás

Meg kell erősíteni az európai kockázatitőke-piac forrásbevonási környezetét azáltal, hogy a 
„minősített befektetések” közé nem csak a sajáttőke- vagy kvázi-sajáttőke-eszközöket, hanem 
más európai kockázatitőke-alapok befektetési jegyeit vagy részvényeit is beillesztjük. Erre az 
egyéb európai kockázatitőke-alapba történő vállalati kockázatitőke-befektetések növekvő 
jelentősége miatt van szükség.

Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „minősített portfólióvállalkozás” olyan 
vállalkozás, amelyet a minősített 
kockázatitőke-alap által eszközölt 
befektetés idején nem jegyeztek a 
2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) 
bekezdésének 14) pontja szerinti 
szabályozott piacon, az alkalmazottainak 
létszáma nem éri el a 250 főt, továbbá az 
éves árbevétele nem haladja meg az 50 
millió EUR-t, vagy az éves 
mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 
millió EUR-t, és önmaga nem kollektív 
befektetési vállalkozás;

d) „minősített portfólióvállalkozás” olyan 
vállalkozás:

i. amelyet a minősített kockázatitőke-alap 
által eszközölt befektetés idején nem 
jegyeztek a 2004/39/EK irányelv 4. cikke 
(1) bekezdésének 14) pontja szerinti 
szabályozott piacon,

ii. amelyet kevesebb mint öt éve hoztak 
létre,
iii. amely 250 főnél kevesebb személyt 
alkalmaz,

iv. amelynek éves forgalma legfeljebb 50 
millió euró, vagy évi mérlegfőösszege 
legfeljebb 43 millió euró,
v. amely önmaga nem kollektív befektetési 
vállalkozás,

vi. amely az európai kockázatitőke-
alapoktól és pénzügyi 
technológiaszolgáltatóktól eltérően nem 
pénzügyi termékeket vagy szolgáltatást 
nyújt,
vii. amelyet nem olyan harmadik 
országban hoztak létre, amelyben nem 
léteznek adók vagy csak névleges adók 
léteznek, amely a külföldi 
adóhatóságokkal nem folytat tényleges 
információcserét, amelyben a jogalkotási, 
igazságszolgáltatási vagy igazgatási 
rendelkezések nem kellően átláthatóak, 
amely nem ír elő lényeges helyi jelenlétet, 
illetve amely offshore központként hirdeti 
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magát;

Or. en

Indokolás

A kockázatitőke-útlevéllel való visszaélés, például az érettebb és gyorsan növekedő vállalatok 
finanszírozása mindennemű kockázatának elkerülése érdekében fontos annak biztosítása, 
hogy a minősített portfólióvállalkozások öt évnél fiatalabbak legyenek. Ezenfelül a pénzügyi 
termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtók e rendelet értelmében nem tekinthetők „minősített 
portfólióvállalkozásoknak”. E rendeletnek végül elejét kell vennie, hogy az európai 
kockázatitőke-alapok olyan vállalkozásokba fektessenek be, amelyek az adófizetés elkerülése 
vagy a jogi előírások megkerülése céljából adóparadicsomokban működnek.

Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki az (1) 
bekezdés d) pontjának vi) alpontjában 
említett „pénzügyi terméket vagy 
szolgáltatást nyújtó” és a „pénzügyi 
technológiaszolgáltató” fogalmak 
meghatározására.
Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket …-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz.
A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő elfogadására.
___________________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: e 
rendelet hatálybalépése után hat 
hónappal.

Or. en
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Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A kockázatitőke-alap biztosítja azt, hogy 
a minősített befektetésektől eltérő 
eszközökbe történő befektetés esetén az 
alap összesített tőke-hozzájárulásainak és 
le nem hívott tőkéjének legfeljebb 30%-át 
fektetik a minősített befektetésektől eltérő 
eszközökbe. A rövid távú pénzeszközöket 
és pénzeszköz-egyenértékeseket nem kell 
figyelembe venni e határérték 
számításánál.

1. A kockázatitőke-alap biztosítja azt, hogy 
a minősített befektetésektől eltérő 
eszközökbe történő befektetés esetén az 
alap összesített tőke-hozzájárulásainak és 
le nem hívott tőkéjének legfeljebb 30%-át 
fektetik a minősített befektetésektől eltérő 
eszközökbe. A pénzeszközöket és 
pénzeszköz-egyenértékeseket nem kell 
figyelembe venni e határérték 
számításánál.

Or. en

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a 
kockázatitőkealap-kezelő tisztségviselői 
által eszközölt befektetésekre, ha azok az 
általuk kezelt minősített kockázatitőke-
alapba történnek.

Or. en

Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
A munkavállalók jogainak védelme
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A kockázatitőkealap-kezelők a 
munkavállalók jogainak a vállalkozások, 
üzletek vagy ezek részeinek átruházása 
esetén történő védelmére vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 
2001. március 12-i 2001/23/EK tanácsi 
irányelvvel összhangban elismerik a 
többségi tulajdonukban lévő vállalkozások 
munkavállalóinak munkaszerződéseiből 
eredő jogokat és kötelezettségeket.
_____________
HL L 82., 2001.3.22, 16. o.

Or. en

Indokolás

A javasolt rendeletnek a 2001/23/EK tanácsi irányelvvel összhangban biztosítania kell az 
európai kockázatitőkealap-kezelők közvetlen ellenőrzése alatt álló vállalkozások 
munkavállalói jogainak védelmét.

Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
9 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9b. cikk
Tájékoztatás nyújtása ellenőrzés 

megszerzése esetén
A 2011/61/EU irányelv 28. cikke az 
európai kockázatitőkealap-kezelőkre 
megfelelően alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés és 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alkalmazott értékelési eljárásoknak 
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biztosítaniuk kell, hogy az eszközfajtákat 
és az eszközértéket legalább évente egyszer 
értékeljék és kiszámítsák. Értékelést
minden olyan alkalommal kell végezni, 
amikor a minősített kockázatitőke-alap 
tőkéje jelentősen növekszik vagy csökken.
Annak biztosítása érdekében, hogy az 
európai kockázatitőke-alapok eszközeit 
megfelelően értékeljék, a Bizottságot a 23. 
cikk értelmében fel kell hatalmazni, hogy 
az alkalmazandó értékelési eljárások 
pontosítása céljából felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Or. en

Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Letétkezelő

1. Az alapkezelő az általa kezelt minden 
egyes európai kockázatitőke-alap esetében 
biztosítja, hogy a 2011/61/EU irányelv 21. 
cikkével összhangban egyetlen letétkezelőt 
jelöljenek ki. A letétkezelőre a 
2011/61/EU irányelv 21. cikkének 
rendelkezései alkalmazandók.
2. E cikk következetes alkalmazása 
érdekében az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezetet dolgoz ki az európai 
kockázatitőke-alap letétkezelője 
szerepének pontos meghatározása 
céljából.
Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket …-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz.
A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
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1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő elfogadására.
_________________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: e 
rendelet hatálybalépése után hat 
hónappal.

Or. en

Indokolás

Az eszközök megőrzésének biztosításáért, a pénzforgalom nyomon követéséért és a felügyeleti 
funkciókért felelős letétkezelő kijelölése a befektetővédelmi rendszer kulcsfontosságú eleme. 
Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokról (ÁÉKBV) 
szóló irányelv kollektív befektetési vállalkozások esetében letétkezelő kijelölését írja elő. Ezt 
az alapelvet az alternatívbefektetésialap-kezelőkről (ABAK) szóló irányelvbe is beépítették. A 
közösségi keret folytonosságának biztosítása érdekében az európai kockázatitőke-alapok 
számára is letétkezelőt kell kijelölni.

Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a kockázatitőkealap-kezelő 
rendelkezésére álló saját források összege, 
valamint részletes nyilatkozat arra 
vonatkozóan, hogy a kockázatitőkealap-
kezelő miért ítéli meg úgy, hogy e saját 
források elegendőek a minősített 
kockázatitőke-alapjainak szabályszerű 
kezelésére szolgáló megfelelő technikai és 
emberi erőforrások fenntartásához;

Or. en

Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a minősített kockázatitőke-alap b) a minősített kockázatitőke-alap 
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befektetési stratégiájának és céljainak 
leírása, beleértve a minősített 
portfólióvállalkozások típusainak és 
minden egyéb olyan eszköz leírását,
amelyekbe a minősített kockázatitőke-alap
befektethet, valamint az alkalmazható 
befektetési technikák és az érvényes 
befektetési korlátozások ismertetését;

befektetési stratégiájának és céljainak 
leírása, beleértve a minősített 
portfólióvállalkozások típusainak és 
minden egyéb nem minősített befektetés
leírását, amelyeket a minősített 
kockázatitőke-alap eszközölhet, valamint 
az alkalmazható befektetési technikák és az 
érvényes befektetési korlátozások 
ismertetését;

Or. en

Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a kockázatitőkealap-kezelőt illető díj 
kiszámítási módszerének ismertetése;

e) a kockázatitőke-alap 
igazgatótanácsának tagjait illető díj 
kiszámítási módszerének ismertetése;

Or. en

Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A b) pont a más minősített kockázatitőke-
alapokba befektető minősített 
kockázatitőke-alapokra megfelelően 
alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kockázatitőkealap-kezelők az (1) 
bekezdésben említett információkat 
egységesített formátumban bocsátják az 
EÉPH rendelkezésére. Az EÉPH 
végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket dolgoz ki az 
egységesített formátum meghatározása 
érdekében:
Az EÉPH az említett végrehajtás-
technikai standardtervezeteket …-ig* 
benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottság továbbá felhatalmazást kap az 
első albekezdésben említett végrehajtás-
technikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 15. cikkével 
összhangban történő elfogadására.
___________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: e 
rendelet hatálybalépése után hat 
hónappal.

Or. en

Módosítás 26
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az EÉPH az említett végrehajtás-
technikai standard-tervezeteket [dátum 
beszúrása]-ig benyújtja a Bizottsághoz.

4. Az EÉPH az említett végrehajtás-
technikai standardtervezeteket …-ig* 
benyújtja a Bizottsághoz.

___________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: e 
rendelet hatálybalépése után hat 
hónappal.

Or. en
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Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az interneten keresztül 
nyilvánosan hozzáférhető központi 
adatbázist tart fenn, amely tartalmazza az 
Unióban az e rendelettel összhangban 
nyilvántartásba vett valamennyi 
kockázatitőkealap-kezelőt.

Az EÉPH az interneten keresztül 
nyilvánosan hozzáférhető központi 
adatbázist tart fenn, amely tartalmazza az 
Unióban az e rendelettel összhangban 
nyilvántartásba vett valamennyi 
kockázatitőkealap-kezelőt. A központi 
adatbázisnak tartalmaznia kell a 12. cikk 
(1) bekezdése értelmében előírt 
valamennyi információt.

Or. en

Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az illetékes hatóságok és az EÉPH 
együttműködik egymással minden olyan 
esetben, amikor az az e rendelet szerinti 
feladataik elvégzéséhez szükséges.

1. E rendelet alkalmazása céljából az 
illetékes hatóságok az 
1095/2010/EU rendelettel összhangban 
együttműködnek az EÉPH-val.

Or. en

Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az illetékes hatóságok és az EÉPH 
kicserélnek egymással minden olyan 
információt és dokumentumot, amely az e 
rendelet előírásai megszegésének 
megállapításához és a kötelességszegések 
orvoslásához szükséges.

2. Az illetékes hatóságok az 1095/2010/EU 
rendelettel összhangban haladéktalanul 
az EÉPH rendelkezésére bocsátják a 
feladatai ellátásához szükséges 
valamennyi információt. Az EÉPH és az
illetékes hatóságok konkrétan 
megosztanak egymással minden olyan 



PE483.701v01-00 22/27 PR\893715HU.doc

HU

információt és dokumentumot, amely az e 
rendelet előírásai megszegésének 
megállapításához és a kötelességszegések 
orvoslásához szükséges.

Or. en

Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 2. cikk (3) bekezdése vagy a 8. cikk
(5) bekezdése értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról történt értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emel ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejáratát
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni.
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két
hónappal meghosszabbodik.

5. A 2. cikk (3) bekezdése vagy a 8. cikk
(5) bekezdése értelmében elfogadott,
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt
kifogást a jogi aktusról való értesítést 
követő három hónapon belül, illetve ha az 
említett határidő leteltét megelőzően az 
Európai Parlament és a Tanács egyaránt
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem
emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére ez az 
időtartam három hónappal 
meghosszabbodik.

Or. en

Indokolás

Az ECON bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos kifogások 
emelésére általában 3 plusz 3 hónapos határidőt alkalmaz.

Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
23 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. cikk
Az EÉPH személyzete és erőforrásai
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Az ESMA …-ig* értékeli az e rendelet 
értelmében rá háruló hatáskörökből és 
feladatokból eredő személyzeti és 
erőforrásigényeit, és jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.
___________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: az e 
rendelet elfogadásától számított 12 hónap.

Or. en

Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) e rendelet hatása a kockázatitőke-
piacra és a „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
létrehozásáról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet I. 
mellékletének II. és III. részében 
meghatározott, az Unió iparának vezető 
szerepéhez, illetve a társadalmi 
változásokhoz való hozzájárulása;

Or. en

Módosítás 33
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a tagállamok által e rendelettel 
összhangban meghatározott 
adminisztratív intézkedések és szankciók 
hatékonysága, arányossága és 
alkalmazása;

Or. en
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Módosítás 34
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) az európai kockázatitőke-alapok által 
eszközölt befektetések földrajzi és ágazati 
eloszlása.

Or. en
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INDOKOLÁS

A jelenlegi helyzet

Az üzleti innováció nem csupán értéket és munkahelyeket teremt, hanem a társadalom 
szociális és ökológiai átalakulásának biztosításához is alapvetően fontos. Az EU e téren 
ugyanakkor továbbra is el van maradva. Ez leginkább abból fakad, hogy az EU-ban jelenleg 
túl kevés az innovatív kis- és középvállalkozás (ikkv). 
Ugyanis az európai ikkv-k számára továbbra is nehéz a vállalkozásindításhoz és a 
növekedéshez szükséges finanszírozást előteremteni. Különösen a bankok gyakran 
vonakodnak olyan, korai fejlődési szakaszban lévő kkv-kat finanszírozni, amelyek esetében 
több hátrány – így a magas kockázat, a kis méret, a még ki nem próbált üzleti modellek és az 
alacsony megtérülés – egyszerre jelentkezik.  

Ezért az ikkv-k számára alternatív finanszírozási forrásokat szükséges biztosítani. E 
tekintetben a kockázatitőke-alapok kritikus szerepet játszhatnak a befektetési innovációt 
érintő finanszírozási űr betöltésében. Ezek ugyanis sajáttőke- vagy kvázi-sajáttőke-
finanszírozást biztosítanak a hosszú távon komoly fejlődési potenciálra számot tartó induló 
cégek és kisvállalkozások számára a piaci fejlődésük korai szakaszának finanszírozására. A 
(többnyire kivásárlásokra összpontosító) magántőkealapokkal ellentétben a kockázatitőke-
alapok a vállalkozókkal egyetemben hosszú távra fektetnek be társaságokba.  

Tapasztalati tények ugyanakkor arra utalnak, hogy az uniós kockázatitőke-piac az Egyesült 
Államokéhoz képest továbbra is igen alulfejlett. Az európai kontinens kockázatitőke-alapjai 
ugyanis jelentősen kisebbek az amerikai alapoknál, és kevesebb cégbe kevesebb pénzt 
fektetnek, s mindezt ritkábban.  Míg egyesült államokbeli megfelelőik jobban hajlanak a 
magvető életszakaszbeli befektetésekre, az európai kockázati tőke sajáttőke-tevékenysége egy 
későbbi szakaszra összpontosít, amely – amellett, hogy biztonságosabb lehetőség – kevesebb 
esélyt ad a kiugró teljesítmény számára.

A kockázati tőke lanyha európai teljesítményének egyik fő oka természetesen az uniós 
kockázatitőke-piac elaprózottsága. Az ágazat ugyanis még nem érte el a kritikus tömeget, 
mivel különböző jogi és szabályozási rendszerrel rendelkező tagállamok között kényszerül 
működni, ami a határokon átnyúló befektetést még jobban megnehezíti. 
Az előadó ezért úgy véli, hogy egy integrált és gördülékeny európai kockázatitőke-piac 
határozottan javíthatná Európa kockázatitőke-teljesítményét, és ennek megfelelően 
elősegíthetné a fiatal, jelentősen innovatív európai társaságok fejlődését.   

A javaslat tartalma

Az előadó üdvözli az európai kockázatitőke-alapokról szóló rendeletre irányuló javaslatot, 
mivel „egységes szabálykönyvet” határoz meg a kockázatitőke-alapok forgalmazására 
vonatkozóan. 
Az új keret így lehetővé teszi majd az európai kockázatitőke-alapok számára, hogy tőkéjüket 
emeljék és egy megbízható, biztonságos és jogilag stabil forgalmazási környezet létrehozása 
révén az Unión belül szabadon eszközölhessenek befektetéseket. 



PE483.701v01-00 26/27 PR\893715HU.doc

HU

A javaslat konkrétabban: 

– bevezeti az „európai kockázatitőke-alap” fogalmának pontos meghatározását, amely 
az alábbi lényeges követelményeket foglalja magában: i) összesített tőke-hozzájárulásainak 
legalább 70%-át kkv-kba történő befektetésekre fordítja; ii) az általa kezelt összesített 
eszközérték nem haladja meg az 500 millió eurós küszöbértéket; iii) a kkv-k számára 
sajáttőke- vagy kvázi-sajáttőke-finanszírozást (azaz „friss tőkét”) biztosít; és iv) nem 
alkalmaz tőkeáttételt (azaz az alap nem fektet be a befektetők által lehívottnál több tőkét, így 
nem adósodik el). A rövid távú kölcsönfelvétel csak abból a célból engedhető meg, hogy 
lehetővé tegye az alap számára rendkívüli likviditási szükségleteinek fedezését;  

– egységesen szabályozza, hogy mely befektetői csoportok fogadhatók el az „európai 
kockázatitőke-alapokba” történő befektetés szempontjából. A minősített alapokat kizárólag a 
2004/39/EK irányelv szerint intézményi befektetőként elismert befektetők és egyes más, 
hagyományos kockázatitőkealap-befektetők (például jelentős nettó vagyonnal rendelkező 
magánszemélyek vagy üzleti angyalok) részére lehet értékesíteni; 

– valamennyi minősített kockázatitőkealap-kezelő számára egységes nyilvántartásba 
vételi követelményeket és az egész Európai Unióra érvényes forgalmazási útlevelet ír elő, ami 
Unió-szerte lehetővé teszi az elfogadható befektetőkhöz való hozzáférést, és elősegíti az 
egyenlő feltételek megteremtését a kockázati tőke piacának valamennyi résztvevője számára;  

– olyan átláthatósági, szervezeti és üzletviteli minimumkövetelményeket vezet be, 
amelyeket az alapkezelőnek be kell tartania; 

Az előadó álláspontja

Az előadó egyetért a kockázati tőkéről szóló javaslat főbb elemeivel, ugyanakkor a javasolt 
rendeletben több módosítást is eszközöl.

Az első módosításcsomag a „minősített kockázatitőke-alap” meghatározását érinti (3. cikk a) 
pont). Az előadó úgy véli, hogy a kockázatitőke-alapoknak zártvégűeknek kell lenniük annak 
biztosítása érdekében, hogy részvényeiket készpénzért vagy értékpapírokért ne lehessen 
visszavásárolni a pozíciók lezárása előtt. Ez a rendelkezés biztosítaná az európai 
kockázatitőke-alapok védelmét a befektetésijegy-tulajdonosok váratlan és meggondolatlan 
visszaváltási rohamával szemben. Ezenfelül az előadó úgy véli, hogy az európai 
kockázatitőke-alapoknak uniós székhellyel kell rendelkezniük annak hatékony megelőzése 
érdekében, hogy adóparadicsomokban uniós alapkezelő által kezelt alapokat hozzanak létre 
adóelkerülés vagy szabályozási arbitrázs céljából. 

Az előadó meg kívánja erősíteni az európai kockázatitőke-piac forrásbevonási környezetét 
azáltal, hogy a „minősített befektetések” közé nem csak a sajáttőke- vagy kvázi-sajáttőke-
eszközöket, hanem más európai kockázatitőke-alapok befektetési jegyeit vagy részvényeit is 
beillesztjük (3. cikk b) pont). Ezáltal az előadó a más európai kockázatitőke-alapokba történő 
vállalati kockázatitőke-befektetések növekvő jelentőségét is el kívánja ismerni.
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Az előadó több módosítást is bevezet a „minősített portfólióvállalkozás” fogalmának az 
európai kockázatitőke-alapokról szóló rendelet szerinti meghatározása tekintetében (3. cikk d) 
pont). Az első módosító javaslat lényege az, hogy a „minősített portfólióvállalkozás” 
fogalmából az európai kockázatitőke-alapok és a pénzügyi technológiaszolgáltatók 
kivételével kizárja minden pénzügyi termék vagy szolgáltatás nyújtóját. Az előadó az 
adóelkerülési lehetőségek csökkentése érdekében javasolja továbbá megtiltani a „minősített 
portfólióvállalkozás” székhelyének adóparadicsomokba vagy a banktitkot fenntartó 
joghatóságokba való helyezését. A kockázatitőke-útlevéllel való visszaélés, például az 
érettebb és gyorsan növekedő vállalatok finanszírozása mindennemű kockázatának elkerülése 
érdekében a harmadik javaslat célja annak biztosítása, hogy a minősített 
portfólióvállalkozások öt évnél fiatalabbak legyenek. 

Az előadó a 2001/23/EK tanácsi irányelvvel összhangban emlékeztet arra, hogy a javasolt 
rendeletnek biztosítania kell az európai kockázatitőkealap-kezelők közvetlen ellenőrzése alatt 
álló vállalkozások munkavállalói jogainak védelmét. 

Végezetül az előadó úgy véli, hogy az alapkezelőnek biztosítania kell, hogy az általa kezelt 
minden egyes európai kockázatitőke-alap esetében egyetlen letétkezelőt jelöljenek ki, amely 
felel az eszközök megőrzéséért és a felügyeleti funkciókért. E rendelkezés biztosítaná a 
meglévő közösségi keret folytonosságát, mivel mind az ÁÉKBV-, mind az ABAK-irányelv 
kötelezően előírja egy letétkezelő kijelölését a kollektív befektetési vállalkozások, illetve az 
alternatív befektetési alapok számára. 


