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(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

a befektetési termékekre vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó 
javaslatról
(COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)352),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) 
bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7–0179/2012),

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

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. november 14-i 
véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 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
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A lakossági befektetők számára a 
befektetési termékek egyre szélesebb 
választékát kínálják, amikor valamilyen 

(1) A lakossági befektetők számára a 
befektetési termékek egyre szélesebb 
választékát kínálják, amikor valamilyen 

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

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

Or. en

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ez a rendelet formájuktól és 
szerkezetüktől függetlenül minden olyan 
termékre alkalmazandó, amelyeket a 
pénzügyi szolgáltatási ágazat abból a 
célból állít elő, hogy olyan befektetési 
lehetőségeket kínáljon a lakossági 
befektetők részére, amelyek esetében a 
befektetőnek kínált hozam egy vagy több 
eszköz hozamától vagy – egy kamatlábtól 
eltérő – referenciaérték teljesítményétől 
függ. A szóban forgó termékek közé 
tartoznak többek között a befektetési 
alapok, a befektetéssel kombinált 
életbiztosítások és a strukturált lakossági 
termékek. Ezen termékek esetében a 
befektetés nem olyan közvetlen jellegű, 

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

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

Or. en

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) Mivel e rendelet középpontjában a 
lakossági befektetők részére értékesített 
befektetési termékekre vonatkozó 
információk összehasonlíthatóságának és 
megérthetőségének javítása áll, a 
foglalkoztatói nyugdíjrendszerek –
amelyek a foglalkoztatói nyugellátást 
szolgáltató intézmények tevékenységéről 
és felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv vagy 
a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti 
tevékenység megkezdéséről és 
gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(Szolvencia II.) hatálya alá tartoznak – nem 
tartoznak e rendelet hatálya alá. Ehhez 
hasonlóan bizonyos, a 2003/41/EK 
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foglalkoztatói nyugdíjrendszerek –
amelyek a foglalkoztatói nyugellátást 
szolgáltató intézmények tevékenységéről 
és felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv vagy 
a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti 
tevékenység megkezdéséről és 
gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv11

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

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

Or. en

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az e rendeletben megállapított 
kötelezettségek és az értékpapírok 
nyilvános kibocsátásakor vagy piaci 

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

bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról 
és a 2001/343/EK irányelv módosításáról 
szóló, 2003. november 4-i 2003/71/EK 
irányelv, valamint a 2009/138/EK irányelv 
szerinti kötelezettségek közötti kapcsolat 
tisztázása érdekében szükséges rendelkezni 
arról, hogy az említett irányelvek
kiegészítik e rendeletet.

Or. en

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

elérhetőségének biztosítása érdekében e 
rendelet lehetővé teszi a befektetési termék 
előállítójának, hogy a dokumentumokat 
egy általa választott weboldalon tegye 
közzé.

Or. en

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A kiemelt befektetői információkat (14) A kiemelt befektetői információkat 
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tartalmazó dokumentumnak egyértelműen 
megkülönböztethetőnek kell lennie az 
értékesítési célokat szolgáló 
közleményektől. A kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentum 
jelentőségét a szóban forgó egyéb 
dokumentumok nem kisebbíthetik.

tartalmazó dokumentumnak egyértelműen 
megkülönböztethetőnek és elkülönülőnek
kell lennie az értékesítési célokat szolgáló 
közleményektől. A kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentum 
jelentőségét a szóban forgó egyéb 
dokumentumok nem kisebbíthetik. A 
lakossági befektetőnek jeleznie kell, hogy 
figyelembe vette a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum tartalmát.

Or. en

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A közvetítők számára elő kell írni, hogy nyújtsanak tájékoztatást többek között a 
tényleges költségekről, javadalmazásukról vagy a befektetési termékre vonatkozó 
adózási szabályokról. A termékbe való beruházásra vonatkozó megalapozott döntéshez 
szükséges valamennyi információt egyetlen dokumentumban kell rendelkezésre 
bocsátani.
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Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Az Unió és a nemzeti felügyeleti 
hatóságok számára biztosított hatáskörök 
és illetékességek kiterjesztését elő kell 
segíteni a megfelelő személyzeti 
erőforrások és a megfelelő pénzügyi 
eszközök révén.

Or. en

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A Bizottságnak az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok formájában és az 1093/2010/EU, 
az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU 
rendelet 10–14. cikkeivel összhangban az 
EÉPH, az EBH és az EBFH által a 8. cikk 
alapján kidolgozott szabályozási 
technikaistandard-tervezeteket kell 
elfogadnia a kockázatok és hozamok 
prezentációját, illetve a költségek 
kalkulációját alátámasztó módszertanra 
vonatkozóan.

(26) A Bizottságnak az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok formájában és az 1093/2010/EU, 
az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU 
rendelet 10–14. cikkeivel összhangban az 
EÉPH, az EBH és az EBFH által a 8. cikk 
alapján kidolgozott szabályozási 
technikaistandard-tervezeteket kell 
elfogadnia a kockázatok és hozamok 
prezentációját, illetve a költségek 
kalkulációját alátámasztó módszertanra és 
környezeti, szociális vagy felelős 
vállalatirányítási kritériumokra
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A piaci fejlemények, például új típusú 
befektetési termékek megjelenése, 

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

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

Or. en

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

A közvetítők számára elő kell írni, hogy nyújtsanak tájékoztatást többek között a 
tényleges költségekről, javadalmazásukról vagy a befektetési termékre vonatkozó 
adózási szabályokról. A termékbe való beruházásra vonatkozó megalapozott döntéshez 
szükséges valamennyi információt egyetlen dokumentumban kell rendelkezésre 
bocsátani.

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) valamilyen kamatláb függvényében 
megállapított hozammal rendelkező 
betétek;

törölve

Or. en

Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) származtatott elemet nem tartalmazó 
egyéb értékpapírok;

törölve

Or. en
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Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) „befektetési termékeket értékesítő 
személy”: olyan személy, aki befektetési 
termékeket hoz forgalomba, forgalmaz 
vagy értékesít lakossági befektető, 
forgalmazó, vagy lakossági befektető 
befektetése szempontjából közvetítő 
szerepet betöltő személy részére;

Or. en

Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A befektetési termék előállítója az e 
rendeletben meghatározott 

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

követelményekkel összhangban az általa 
előállított összes befektetési termék 
vonatkozásában elkészíti a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot, 
és saját weboldalán közzéteszi a 
dokumentumot még azt megelőzően, hogy 
a termék a lakossági befektetők által 
megvásárolható lenne. A kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot 
adott esetben a befektetési terméket 
értékesítő személy dolgozza ki.

Or. en

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A termékjóváhagyási eljárás

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

Or. en

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum nem tartalmazhat marketing célú 
üzenetet vagy befektetés vásárlására irányuló ajánlást, erről azonban a rendeletjavaslat 
nem rendelkezik egyértelműen. Ennek a rendelkezésnek a lehető legpontosabbnak kell 
lennie, mIvel nem bizonyos, hogy a kiemelt információkat tartalmazó valamennyi 
dokumentumot terjesztése előtt az illetékes hatóságnak el kell fogadnia.

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot a befektetési termék 
forgalmazásának helye szerinti tagállam 
hivatalos nyelvein vagy a forgalmazás
tagállamon belüli helye szerinti egyik
hivatalos nyelven vagy a szóban forgó 
tagállam illetékes hatóságai által elfogadott 
másik nyelven kell megfogalmazni, ha azt 
a befektetési termék forgalmazásának 
tagállamon belüli helyén használják, vagy 
– amennyiben ettől eltérő nyelven 
fogalmazták meg – le kell fordítani ezen 
nyelvek valamelyikére.

Or. en

Indokolás

A javasolt 7. cikk problémákat vethet fel: a szövegezés eredményeképpen a lakossági 
befektetést olyan nyelven is ajánlhatják, amely nem (jól) érthető a fogyasztó számára.

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – iii alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

iii. tájékoztatást arról, hogy a befektetési 
termék törekszik-e valamilyen sajátos 
környezeti, szociális vagy felelős 
vállalatirányítási eredmény elérésére,
beleértve azt, hogy a termék befektetés 
vagy opciós ügylet-e, és amennyiben 
törekszik ilyen eredmény elérésére, az 
elérni kívánt eredmények leírását, illetve 
ezek elérésének módját; kizárólag az olyan 
termékek minősíthetőek befektetésnek, 
amelyek beszerzése közvetve vagy 
közvetlenül hozzájárul egy projekt vagy 
egy vállalat finanszírozásához vagy 
jövőbeli finanszírozási költségeinek 
csökkentéséhez;

Or. en

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – vi alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a 8. cikk (2) bekezdésének módosított e) pontját.

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

mögött áll-e bármilyen kártalanítási 
rendszer vagy garanciarendszer, részletezve 
a rendszer által fedezett és nem fedezett 
kockázatokat;

Or. en

Indokolás

A kártalanítási vagy garanciarendszer által nyújtott védelem többféle alakot ölthet: a 
befektetői kártalanítási rendszer a befektetési cég eszközvesztesége ellen védi a 
fogyasztót, nem pedig az alapul szolgáló eszközök volatilitása vagy az alapul szolgáló 
eszközök kibocsátójának fizetésképtelensége miatti pénzügyi veszteségek ellen. A 
rendeletet pontosítani kell a rendelkezés helytelen alkalmazásának elkerülése érdekében.

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A várható hozamra vonatkozó indikatív forgatókönyvek nagyon hasznos és érthető 
információval szolgálnak a kockázatról és a hozamról, és előnyben részesítendőek a 
múltbeli teljesítményen alapuló kockázatmutatókkal szemben.

Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – g pont



PE502.113v01-00 24/53 PR\922803HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a „Hogyan teljesített a termék eddig?” 
című szakaszban tájékoztatást a befektetési 
termék múltbeli teljesítményéről, ha ez a 
termék jellegének és múltjának hossza 
fényében relevánsnak tekinthető;

g) a „Hogyan teljesített a termék eddig?” 
című szakaszban tájékoztatást a befektetési 
termék múltbeli teljesítményéről, ha ez a 
termék jellegének és múltjának hossza 
fényében relevánsnak tekinthető. A 
múltbéli teljesítményt csak olyan 
megfelelő figyelmeztetéssel lehet 
nyilvánosságra hozni, hogy az nem jelzi 
megbízhatóan a jövőbeli teljesítményt. Ha 
a befektetési stratégia hivatkozási pontra 
utal, a teljesítménymutatókat a befektetési 
termékteljesítménnyel teszik közzé;

Or. en

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Adott esetben a befektetéseket 
értékesítő személyek meghatározzák az 
alábbiakat:
i. a befektetési termékre vonatkozó 
adózási szabályok abban a tagállamban, 
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ahol aktívan ajánlja vagy forgalmazza a 
befektetési terméket;
ii. a befektetési termékkel kapcsolatos 
költségek arra az esetre, ha ő a közvetítő;
iii. a gyártó vagy harmadik személy által a 
2004/39/EK irányelvben és a 2002/39/EK 
irányelvben foglaltak szerint kifizetett 
ügylettel kapcsolatos jutalékok, 
visszaengedményezések vagy más 
kedvezmények.

Or. en

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 23. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdésben említett 
információk formája és tartalma 
részleteinek meghatározásáról, a termék 
előállítója által a (3) bekezdés alapján a 
kiemelt információk között szerepeltethető 
egyéb információk formájának és 
tartalmának meghatározásáról, valamint a 
(4) bekezdésben említett egységes forma és 
egységes szimbólum meghatározásáról. A 
Bizottság figyelembe veszi a befektetési 
termékek, illetve a lakossági befektetők 
ismeretei közötti különbségeket, továbbá a 
befektetési termékek azon jellemzőit, 
amelyek alapján a lakossági befektetők 
választhatnak a különböző mögöttes 
befektetések vagy a termék által kínált 
egyéb választási lehetőségek között, 
ideértve azokat az eseteket is, amikor ezt a 
választást különböző időpontokban is meg 
lehet tenni, vagy a választás később 
módosítható.

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 23. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) és (3a) bekezdésben 
említett információk formája és tartalma 
részleteinek meghatározásáról, a termék 
előállítója és a befektetési terméket 
értékesítő személy által a (3) bekezdés 
alapján a kiemelt információk között 
szerepeltethető egyéb információk 
formájának és tartalmának 
meghatározásáról, valamint a 
(4) bekezdésben említett egységes forma és 
egységes szimbólum meghatározásáról. A 
Bizottság figyelembe veszi a befektetési 
termékek, illetve a lakossági befektetők 
ismeretei közötti különbségeket, továbbá a 
befektetési termékek azon jellemzőit, 
amelyek alapján a lakossági befektetők 
választhatnak a különböző mögöttes 
befektetések vagy a termék által kínált 
egyéb választási lehetőségek között, 
ideértve azokat az eseteket is, amikor ezt a 
választást különböző időpontokban is meg 
lehet tenni, vagy a választás később 
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módosítható. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadása előtt a Bizottság 
megfelelő lakossági befektetői tesztet 
végez, hogy kiválassza a lakossági 
befektetőkre vonatkozó legmegfelelőbb 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a jelen cikk (2) bekezdése b) 
pontjának iii. alpontjában említett 
környezeti, szociális vagy felelős 
vállalatirányítási eredményekre 
alkalmazandó elvek, valamint az „opciós 
ügylet” és a „befektetés” közötti 
megkülönböztetés.

Or. en

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozási technikaistandard-
tervezeteknek figyelembe kell venniük a 
befektetési termékek különböző típusait.
Az említett szabályozási technikaistandard-
tervezeteket az európai felügyeleti 
hatóságok […]-ig benyújtják a 
Bizottságnak.

A szabályozási technikaistandard-
tervezeteknek figyelembe kell venniük a 
befektetési termékek különböző típusait, 
valamint az ÁÉKBV-k számára kiemelt 
befektetői információkat tartalmazó 
dokumentum bevezetéséről szóló 
2009/65/EK irányelv alapján már 
elvégzett munkát. Az említett szabályozási 
technikaistandard-tervezeteket az európai 
felügyeleti hatóságok […]-ig benyújtják a 
Bizottságnak.
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Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság és az EÉPH már eddig is nagy munkát végzett az ÁÉKBV-knak 
szóló, kiemelt információkat tartalmazó dokumentum kapcsán, és információkat gyűjtött 
a fogyasztók igényeiről. A lakossági befektetési csomagtermékeknek ezért a már meglévő 
munkára kell alapozniuk.

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a lakossági befektetők által megvásárolt 
befektetési termékre vonatkozó kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
módosításával kapcsolatban a lakossági 
befektetők tájékoztatását szükségessé tevő 
körülmények.

d) a lakossági befektetők által megvásárolt 
befektetési termékre vonatkozó kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
módosításával kapcsolatban a lakossági 
befektetők tájékoztatását szükségessé tevő, 
magára a termékre vagy a piaci 
feltételekre utaló körülmények.

Or. en

Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a lakossági befektető a 
befektetési termék előállítója által 
összeállított, a 6., 7. és a 8. cikk 
követelményeinek nem megfelelő kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
alapján hozta meg befektetési döntését, az 
érintett lakossági befektető kártérítési 
igényt támaszthat a befektetési termék 
előállítójával szemben minden olyan 
veszteség tekintetében, amely az adott 
lakossági befektetőnél a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
felhasználása miatt merült fel.

(1) Amennyiben a lakossági befektető a 
befektetési termék előállítója vagy a 
befektetési termékeket értékesítő személy
által összeállított, a 6., 7. és a 8. cikk 
követelményeinek nem megfelelő kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
alapján hozta meg befektetési döntését, az 
érintett lakossági befektető kártérítési 
igényt támaszthat a befektetési termék 
előállítójával vagy a befektetési termékeket 
értékesítő személy szemben minden olyan 
veszteség tekintetében, amely az adott 
lakossági befektetőnél a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
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felhasználása miatt merült fel.

Or. en

Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a lakossági befektető 
igazolja a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban foglalt információk 
felhasználásából fakadó veszteségét, a 
befektetési termék előállítójának kell 
bizonyítania azt, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum e 
rendelet 6., 7. és 8. cikkével összhangban 
készült el.

(2) Amennyiben a lakossági befektető 
igazolja a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban foglalt információk 
felhasználásából fakadó veszteségét, a 
befektetési termék előállítójának vagy a 
befektetési termékeket értékesítő 
személynek kell bizonyítania azt, hogy a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum e rendelet 6., 7. és 8. cikkével 
összhangban készült el.

Or. en

Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A befektetési terméket lakossági 
befektetők részére értékesítő személy az 
ügylet megkötését kellő idővel megelőzően 
a lakossági befektetők rendelkezésére 
bocsátja az adott befektetési termékre 
vonatkozó kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot.

(1) A befektetési terméket lakossági 
befektetők részére értékesítő személy az 
ügylet megkötését kellő idővel megelőzően 
a lakossági befektetők rendelkezésére 
bocsátja az adott befektetési termékre 
vonatkozó kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot. Ha egy 
ügyfélnek befektetést ajánlanak, a kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumokat haladéktalanul 
rendelkezésre kell bocsátani.

Or. en
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Indokolás

Nem szabad tanácsot vagy ajánlást adni a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumra való hivatkozás, illetve annak átadása nélkül. A befektetési döntések az 
ajánlás első pillanataiban születnek. Ha a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot nem adják át az ajánlással egy időben, annak hatékonysága rendkívüli 
mértékben romlik.

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a befektetési 
terméket értékesítő személy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot 
közvetlenül az ügylet megkötését követően 
is a lakossági befektetők rendelkezésére 
bocsáthatja, amennyiben:

törölve

a) a lakossági befektető valamilyen 
távközlési eszközön keresztül kívánja 
megkötni az ügyletet;
b) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumnak az (1) bekezdés szerinti 
rendelkezésre bocsátása nem lehetséges;
és
c) a befektetési terméket értékesítő 
személy erről a tényről tájékoztatta a 
lakossági befektetőt.

Or. en

Indokolás

Ez a kivétel fontos joghézagot idézne elő a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumra vonatkozó rendeletben. A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum 
szükséges egy tájékoztatáson alapuló befektetési döntés meghozatalához, ezért nem 
szabadna lehetővé tenni úgy befektetni, hogy előtte ne lehessen elolvasni azt. Ellenkező 
esetben valamely banki értékesítő telefonon kapcsolatba léphetne ügyfelével, ajánlhatna 
egy terméket és beszedhetné a befektetési megbízást, mielőtt az ügyfélnek lehetősége lett 
volna elolvasni a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot.
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Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amikor ugyanazon befektetési 
termékre vonatkozóan egymást követő 
ügyleteket hajtanak végre a lakossági 
befektető részére a szóban forgó lakossági 
befektető által az első ügyletet megelőzően 
a befektetési terméket értékesítő 
személynek adott utasítások alapján, a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum (1) bekezdés szerinti 
rendelkezésre bocsátására vonatkozó 
követelményt csak az első ügyletre kell 
alkalmazni.

(3) Amikor ugyanazon befektetési 
termékre vonatkozóan egymást követő 
ügyleteket hajtanak végre a lakossági 
befektető részére a szóban forgó lakossági 
befektető által az első ügyletet megelőzően 
a befektetési terméket értékesítő 
személynek adott utasítások alapján, a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum (1) bekezdés szerinti 
rendelkezésre bocsátására vonatkozó 
követelményt csak az első ügyletre kell 
alkalmazni, kivéve, ha a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot 
frissítették az első ügylet óta.

Or. en

Indokolás

Ha a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot frissítették, a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum első rendelkezései nem tekinthetők elegendőnek 
további tranzakciókhoz.

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A lakossági befektető írásbeli vagy 
elektronikus aláírással megerősíti, hogy 
figyelembe vette a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum tartalmát.

Or. en

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
II fejezet – 13a, 13b és 13c cikkek (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIa. FEJEZET
TERMÉKSZINTŰ BEAVATKOZÁS

13a. cikk
Az európai felügyeleti hatóságok (EFH-k) 

beavatkozási hatásköre
(1) Az 1093/2010/EU, 1094/2010/EU és az 
1095/2010/EU rendelet 9. cikke (2)
bekezdésének megfelelően az EFH-k 
nyomon követik azon befektetési 
termékeket vagy pénzügyi termékeket, 
amelyeket az Unióban piacra bocsátanak, 
forgalomba hoznak vagy értékesítenek. Az 
EFH az illetékes hatóságokkal 
együttműködve a befektetési termékeket 
vagy pénzügyi eszközöket az Unióban 
történő piacra bocsátásuk, forgalomba 
hozásuk vagy értékesítésük előtt 
megvizsgálhatja.
(2) Az 1093/2010/E , 1094/2010/EU és az 
1095/2010/EU rendelet 9. cikke (5) 
bekezdésének megfeleleően az EFH 
abban az esetben, ha ésszerű okokból 
kielégítőnek találja az ezen cikk (3) és (4) 
bekezdésében szereplő feltételek 
teljesülését, ideiglenesen megtilthatja vagy 
korlátozhatja az Unióban a befektetési 
termékek vagy pénzügyi eszközök piacra 
bocsátását, forgalomba hozatalát vagy 
értékesítését.
Előfordulhat, hogy az EFH a tiltást vagy 
korlátozást meghatározott körülményektől 
teszi függővé, vagy alóla kivételt 
engedélyez.
(3) Az EFH kizárólag akkor hoz a (2) 
bekezdésnek megfelelő határozatot, ha az 
összes alábbi feltétel teljesül:
a) a javasolt lépésre olyan jelentős veszély 
fellépése miatt van szükség, amely a 
befektetővédelmet vagy a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását, vagy 
az uniós pénzügyi rendszer egészének 



PE502.113v01-00 32/53 PR\922803HU.doc

HU

vagy egy részének stabilitását fenyegeti;
b) az adott befektetési termékre, pénzügyi 
eszközre vagy tevékenységre vonatkozó 
uniós jogszabályok szabályozási 
követelményei nem kezelik a veszélyt;
c) az illetékes hatóság vagy illetékes 
hatóságok nem tettek intézkedéseket a 
veszély kezelésére, vagy a megtett 
intézkedések nem megfelelőek a veszély 
kezeléséhez.
Az első albekezdésben szereplő feltételek 
teljesülése esetén az EFH megelőző 
jelleggel, még a befektetési termék vagy 
pénzügyi eszköz piacra bocsátását vagy 
ügyfelek számára történő értékesítését 
megelőzően is alkalmazhatja az (2) 
bekezdés szerinti tilalmat vagy korlátozást.
(4) Amikor az EFH e cikk alapján 
lépéseket tesz, figyelembe kell vennie, 
hogy az intézkedés mennyiben felel meg a 
következőknek:
a) nem jár olyan káros hatással a 
pénzügyi piacok hatékonyságára vagy a 
befektetőkre, amely az intézkedés 
hasznához képest aránytalan lenne;
valamint
b) nem teremti meg a szabályozási 
arbitrázs kockázatát.
Ha az illetékes hatóság vagy illetékes 
hatóságok a 13b. cikk szerinti intézkedést 
hoztak, az EFH a (2) bekezdésben említett 
lépéseket anélkül is megteheti, hogy 
kiadná a 13c. cikkben előírt véleményt.
(5) Mielőtt az EFH úgy dönt, hogy e cikk 
szerinti lépést tesz, tájékoztatnia kell az 
illetékes hatóságokat az általa javasolt 
lépésről.
(6) A (2) bekezdés szerinti határozat 
meghozatala előtt az EFH előre jelzi, hogy 
tilalmat vagy korlátozást szándékozik 
alkalmazni egy adott befektetési termék 
vagy pénzügyi eszköz vonatkozásában 
abban az esetben, ha a befektetési termék 
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vagy pénzügyi eszköz bizonyos jellemzőit 
meghatározott időn belül nem módosítják.
(7) Minden EFH weboldalán értesítést 
tesz közzé az e cikk szerinti 
intézkedésekről hozott minden 
határozatáról. Az értesítésnek részleteznie 
kell a tiltást vagy korlátozást, és meg kell 
határoznia, hogy az intézkedések az 
értesítés közzétételétől számítva mennyi 
idő múlva lépnek hatályba. A tiltás vagy 
korlátozás csak olyan intézkedésre 
vonatkozhat, amelyet az intézkedések 
hatályossá válása után hoztak.
(8) Az illetékes EFH-k kellő 
időközönként, de legalább háromhavonta 
felülvizsgálják a (2) bekezdés szerint 
kivetett tiltást vagy korlátozást.
Amennyiben a tiltást vagy korlátozást a 
három hónapos időtartam elteltét 
követően nem hosszabbítják meg, az 
automatikusan hatályát veszti.
(9) Az EFH-k által e cikknek megfelelően 
elfogadott lépés az illetékes hatóság által 
tett bármiféle előző lépést felülír.
(10) A Bizottság – a 23. cikkel 
összhangban – felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusat fogad el, amelyekben 
meghatározza azokat a kritériumokat és 
tényezőket, amelyeket az illetékes 
hatóságoknak és az ESÁ-knak annak 
meghatározásakor kell figyelembe vennie, 
hogy mikor lép fel olyan veszély, amely a 
(2) bekezdés a) pontja szerint a 
befektetővédelmet vagy a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását, vagy 
az uniós pénzügyi rendszer egészének 
vagy egy részének stabilitását fenyegeti.
Ezek a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok biztosítják, hogy az EFH szükség 
esetén megelőző jelleggel is felléphessen, 
és fellépésével ne kelljen megvárnia a 
termék vagy pénzügyi eszköz piacra 
bocsátását, illetve az adott 
tevékenységtípus vagy gyakorlat 
megkezdését.
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13b. cikk
Termékszintű beavatkozás az illetékes 

hatóságok részéről
(1) Az illetékes hatóságok nyomon követik 
az érintett tagállamban vagy onnan piacra 
bocsátott, forgalomba hozott vagy 
értékesített befektetési termékeket vagy 
pénzügyi termékeket, valamint pénzügyi 
eszközöket, továbbá a tagállamban történő 
piacra bocsátásuk, forgalomba hozataluk 
vagy értékesítésük előtt megvizsgálhatja 
az új befektetési termékeket vagy pénzügyi 
eszközöket.
(2) Az illetékes hatóság megtilthatja vagy 
korlátozhatja az adott tagállamban vagy 
tagállamból:
a) a befektetési termékek vagy pénzügyi 
termékek forgalomba hozatalát, 
forgalmazását vagy értékesítését;
b) a pénzügyi tevékenységek vagy 
gyakorlatok valamely típusát.
(3) Az illetékes hatóság akkor hozhatja 
meg a (2) bekezdésben említett 
intézkedést, ha alaposan meggyőződött a 
következőkről:
a) a befektetési termék, a pénzügyi eszköz 
vagy tevékenység vagy gyakorlat jelentős 
aggályokat vált ki a befektetővédelem 
szempontjából vagy komoly fenyegetést 
jelent egy vagy több tagállamban – köztük 
a befektetési termékkel vagy pénzügyi 
eszközzel kapcsolatos ösztönzők 
forgalomba hozásán, forgalmazásán vagy 
nyújtásán keresztül a pénzügyi piacok 
szabályos működése és integritása, vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitása szempontjából;
b) egy származtatott termék káros hatást 
gyakorol az alapul szolgáló piac árképzési 
mechanizmusára;
c) a befektetési termékre, pénzügyi 
eszközre vagy tevékenységre vagy 
gyakorlatra vonatkozó uniós jogszabályok 
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meglévő szabályozási követelményei nem 
elégségesek az (a) pontban említett 
kockázatok kezeléséhez, amit a meglévő 
követelmények felügyeletének vagy 
végrehajtásának javításával sem lehetne 
elérni;
d) az intézkedés arányos, figyelembe véve 
az azonosított kockázatok jellegét, a 
befektetők vagy az érintett piaci szereplők 
kifinomultságának szintjét, illetve az 
intézkedés által a pénzügyi eszközt vagy 
tevékenységet birtokló, használó vagy 
abból hasznot húzó befektetőkre és a piaci 
szereplőkre gyakorolt valószínű hatást;
e) megfelelően egyeztetett más, a lépés 
által esetleg jelentősen érintett tagállamok 
illetékes hatóságaival; valamint
f) a lépésnek nincs diszkriminatív hatása 
a más tagállamból biztosított 
szolgáltatásokra vagy tevékenységekre.
Az első albekezdésben szereplő feltételek 
teljesülése esetén az illetékes hatóság 
megelőző jelleggel, még a befektetési 
termék vagy pénzügyi eszköz piacra 
bocsátását, forgalomba hozását vagy 
ügyfelek számára történő értékesítését 
megelőzően is alkalmazhat tilalmat vagy 
korlátozást.
Előfordulhat, hogy az illetékes hatóság a 
tiltást vagy korlátozást meghatározott 
körülményektől teszi függővé, vagy alóla 
kivételt engedélyez.
(4) A (2) bekezdés szerinti tiltás vagy 
korlátozás alkalmazása előtt az illetékes 
hatóság előre jelzi, hogy tilalmat vagy 
korlátozást szándékozik alkalmazni egy 
adott befektetési termék vagy pénzügyi 
eszköz vonatkozásában abban az esetben, 
ha a befektetési termék vagy pénzügyi 
eszköz bizonyos jellemzőit meghatározott 
időn belül nem módosítják.
(5) Az illetékes hatóság e cikk szerinti 
tiltást vagy korlátozást csak akkor 
alkalmaz, ha legalább egy hónappal a 
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lépés megtétele előtt írásban vagy a 
hatóságok között elfogadott egyéb módon 
értesíti az összes többi érintett illetékes 
hatóságot és az EFH-kat a következők 
részleteiről:
a) az a pénzügyi eszköz vagy tevékenység 
vagy gyakorlat, amelyre a javasolt 
intézkedés vonatkozik;
b) a javasolt tiltás vagy korlátozás pontos 
jellege és hatálybalépésének kezdete;
valamint
c) az a bizonyíték, amelyre döntését 
alapozta, és amelynek alapján 
meggyőződött arról, hogy az (3) 
bekezdésben foglalt feltételek mindegyike 
teljesül.
(6) Ha a (3) bekezdés e) pontjában 
meghatározott konzultációhoz szükséges 
idő és a (5) bekezdésben meghatározott 
egy hónapos késleltetés 
visszafordíthatatlan kárt okozhat a 
fogyasztóknak, az illetékes hatóság 
átmenetileg, három hónapot meg nem 
haladóan intézkedést hozhat e cikk 
alapján. Ebben az esetben az illetékes 
hatóság haladéktalanul tájékoztatja az 
összes többi hatóságot és az EFH-kat a 
megtett intézkedésről.
(7) Az illetékes hatóságnak weboldalán 
értesítést kell közzétennie a (2) bekezdés 
szerinti tilalmakat és korlátozásokat 
kirovó határozatairól. Az értesítésnek 
részleteznie kell a tiltást vagy korlátozást, 
és meg kell határoznia, hogy az 
intézkedések az értesítés közzétételétől 
számítva mennyi idő múlva lépnek 
érvénybe, és mi az a bizonyíték, amelynek 
alapján az (1) bekezdésben foglalt összes 
feltétel teljesül. A tiltás vagy korlátozás 
csak olyan intézkedésekre vonatkozhat, 
amelyeket ennek az értesítésnek a 
közzététele után hoztak.
(8) Az illetékes hatóság köteles a tiltást 
vagy korlátozást visszavonni, ha a (3) 
bekezdésben foglalt feltételek többé nem 
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állnak fenn.
(9) A Bizottság – a 23. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el, amelyekben meghatározza 
azokat a kritériumokat és tényezőket, 
amelyeket az illetékes hatóságoknak 
annak meghatározásakor kell figyelembe 
vennie, hogy mikor lép fel olyan veszély, 
amely a (3) bekezdés a) pontja szerint a 
befektetővédelmet vagy a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását, vagy 
az uniós pénzügyi rendszer egészének 
vagy egy részének stabilitását fenyegeti.

13c. cikk
Az EFH-k koordinációs szerepe
(1) Minden EFH szerepe az, hogy 
megkönnyítse és koordinálja az illetékes 
hatóságok által a 13b. cikk szerint tett 
lépéseket. Ezen belül minden EFH 
gondoskodik arról, hogy az illetékes 
hatóság által tett lépés indokolt és arányos 
legyen, és hogy adott esetben az illetékes 
hatóságok következetes megközelítési 
módot alkalmazzanak.
(2) Miután valamely EFH a 13b. cikkel 
összhangban értesítést kapott arról, hogy 
az említett cikk alapján lépést fognak 
tenni, véleményt fogad el arról, hogy a 
tiltást vagy korlátozást indokoltnak és 
arányosnak tekinti-e. Ha az EFH úgy véli, 
hogy más illetékes hatóságoknak is 
intézkedést kell tenniük a kockázat 
kezeléséhez, akkor ezt is kinyilvánítja a 
véleményben. A véleményt az EFH 
weboldalán közzéteszik.
(3) Ha az illetékes hatóság olyan lépést 
javasol vagy tesz, amely ellentétes az EFH 
(2) bekezdés szerinti véleményével, vagy 
az ESA említett bekezdés szerinti 
véleménye ellenére elutasítja valamely 
lépés megtételét, weboldalán azonnal 
közzé kell tennie egy értesítést, amelyben 
részletesen kifejti döntése okait.
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Or. en

Indokolás

Az EBH és az EBFH beavatkozási hatásköreit konzekvens módon összhangba kell hozni 
az EÉPH beavatkozási hatásköreivel, ahogy az a rendeletre irányuló javaslat alapján 
jelenleg kialakult (COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD) (MIFIR)).

Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
II a fejezet – 13d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13d. cikk
A kiemelt információt tartalmazó 

dokumentum illetékes hatóságok általi 
engedélyezése

(1) A befektetési termékek előállítói és a 
befektetési termékeket értékesítő 
személyek átadják a befektetési termék 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumát azon tagállamok illetékes 
hatóságának, ahol a befektetési terméket 
forgalomba hozzák, forgalmazzák vagy 
értékesítik.
(2) Az illetékes hatóság a befektetési 
termék forgalomba hozatala, 
forgalmazása, illetve értékesítése előtt 
biztosítja, hogy a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumban megállapított 
tartalom megfelel e rendelet II. fejezete 
rendelkezéseinek.

Or. en

Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A befektetési termék előállítója olyan 
megfelelő eljárásokat és szabályokat alakít 
ki, amelyek biztosítják, hogy a kiemelt 

A befektetési termék előállítója és a 
befektetési terméket értékesítő személy
olyan megfelelő eljárásokat és szabályokat 
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információkat tartalmazó dokumentummal 
kapcsolatban panasszal élő lakossági 
befektetők kellő időben és megfelelő 
módon érdemi választ kapjanak.

alakít ki, amelyek biztosítják, hogy a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentummal kapcsolatban panasszal 
élő lakossági befektetők kellő időben és 
megfelelő módon érdemi választ kapjanak.

Or. en

Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az eljárás nem kötelező erejű döntéssel 
zárul;

a) az eljárás olyan döntéssel zárul, amely 
kötelező lehet a befektetési termék 
előállítójára és a befektetési terméket 
értékesítő személyre;

Or. en

Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezt a cikket az alábbi jogsértésekre 
kell alkalmazni:

törölve

a) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum nem felel meg a 6. cikk (1)–
(3) bekezdésének vagy a 7. cikknek;
b) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum nem tartalmazza a 8. cikk 
(1) és (2) bekezdésében meghatározott 
információkat, vagy azok prezentációja 
nem felel meg a 8. cikk (4) bekezdésének;
c) valamely marketing célú közlemény – a 
9. cikket megsértve – olyan információt 
tartalmaz a befektetési termékre 
vonatkozóan, amely ellentmond a kiemelt 
információkat tartalmazó 
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dokumentumban közölt információknak;
d) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum felülvizsgálatára és 
módosítására nem a 10. cikkel 
összhangban kerül sor;
e) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot nem bocsátották a 12. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően időben 
rendelkezésre;
f) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot nem a 13. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően, 
díjmentesen bocsátották rendelkezésre.

Or. en

Indokolás

Nincs értelme listát létrehozni azokról a szabályszegésekről, amely helyzetekre a 
javasolt 18. cikk vonatkozik: a rendeletben foglalt rendelkezések bármely megsértése 
esetén alkalmazni kell ezt a cikket.

Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok rendelkezzenek 
legalább a következő közigazgatási 
intézkedések és szankciók kiszabására 
vonatkozó hatáskörrel:

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok rendelkezzenek 
legalább a következő közigazgatási 
bírságok és egyéb intézkedések 
kiszabására vonatkozó hatáskörrel:

Or. en

Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) jogi személy esetében annak előző 
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üzleti évében elért teljes éves bevétele 
legfeljebb 10%-ának megfelelő 
közigazgatási bírság, amely leányvállalat 
esetében az előző üzleti évben az 
anyavállalat konszolidált mérlegéből 
eredő teljes éves forgalom;

Or. en

Indokolás

Az adminisztratív pénzügyi szankciók alkalmazása tekintetében fontos harmonizációt 
biztosítani más uniós jogszabályjavaslatokkal, különösen az MiFID-irányelvre és az 
ÁÉKBV V. irányelvre irányuló javaslatokkal.

Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) természetes személy esetében 
közigazgatási bírság legfeljebb 
5 000 000 EUR, vagy azokban a 
tagállamokban, amelyekben nem az euró 
a hivatalos pénznem, a nemzeti 
pénznemben e rendelet hatálybalépésének 
napján ennek megfelelő értékben.

Or. en

Indokolás

Az adminisztratív pénzügyi szankciók alkalmazása tekintetében fontos harmonizációt 
biztosítani más uniós jogszabályjavaslatokkal, különösen az MiFID-irányelvre és az 
ÁÉKBV V. irányelvre irányuló javaslatokkal.

Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben az illetékes hatóságok egy 
vagy több (2) bekezdés szerinti 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben az illetékes hatóságok egy 
vagy több (2) bekezdés szerinti 
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közigazgatási intézkedést, illetve szankciót 
szabtak ki, az illetékes hatóságok 
rendelkezzenek olyan hatáskörrel, 
amelynek értelmében kiadhatnak olyan 
közleményt, vagy a befektetési termék 
előállítója vagy a befektetési terméket 
értékesítő személy részére előírhatják az 
érintett lakossági befektetőnek címzett 
olyan közlemény kiadását, amelyben 
tájékoztatják a lakossági befektetőt a 
közigazgatási intézkedésről vagy 
szankcióról, illetve arról, hogy hol tehetnek 
panaszt, vagy hol nyújthatnak be 
jogorvoslati kérelmet.

közigazgatási bírságot és egyéb intézkedést 
szabtak ki, az illetékes hatóságok 
rendelkezzenek olyan hatáskörrel, 
amelynek értelmében kiadhatnak olyan 
közleményt, vagy a befektetési termék 
előállítója vagy a befektetési terméket 
értékesítő személy részére előírhatják az 
érintett lakossági befektetőnek címzett 
olyan közlemény kiadását, amelyben 
tájékoztatják a lakossági befektetőt a 
közigazgatási bírságról és egyéb
intézkedésről, illetve arról, hogy hol 
tehetnek panaszt, vagy hol nyújthatnak be 
jogorvoslati kérelmet

Or. en

Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok a 19. cikk 
(2) bekezdésében említett közigazgatási 
intézkedések és szankciók alkalmazásakor 
figyelembe veszik a releváns körülmények 
mindegyikét, ideértve az alábbiakat:

Az illetékes hatóságok a 19. cikk (2) 
bekezdésében említett közigazgatási 
bírságok és egyéb intézkedések és 
szankciók alkalmazásakor figyelembe 
veszik a releváns körülmények 
mindegyikét, ideértve az alábbiakat:

Or. en

Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) a lakossági befektetők kárpótlása.

Or. en
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Indokolás

Az illetékes hatóságok figyelembe vehetik a kárpótlási eljárás fennállását a lakossági 
befektetők javára a közigazgatási intézkedések és szankciók alkalmazásakor.

Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóság a közigazgatási 
intézkedés vagy szankció nyilvános 
közzétételével egyidejűleg az EBH-t, az 
EBFH-t és az EÉPH-t is értesíti az 
alkalmazott közigazgatási intézkedésről és 
szankcióról.

(1) Az illetékes hatóság a közigazgatási 
bírságok és egyéb intézkedések nyilvános 
közzétételével egyidejűleg az EBH-t, az 
EBFH-t és az EÉPH-t is értesíti az 
alkalmazott közigazgatási bírságokról és 
egyéb intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a 18. cikk és a 19. cikk 
(2) bekezdése alapján kiszabott valamennyi 
közigazgatási intézkedésről és szankcióról 
évente összefoglaló tájékoztatást nyújtanak 
az EBH, az EBFH és EÉPH részére.

(2) A tagállamok a 18. cikk és a 19. cikk 
(2) bekezdése alapján kiszabott valamennyi 
közigazgatási bírságokról és egyéb
intézkedésről évente összefoglaló 
tájékoztatást nyújtanak az EBH, az EBFH 
és EÉPH részére

Or. en

Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 19. cikk (1) bekezdésében említett 
jogsértések után kiszabott szankciókat és 

A 19. cikk (1) bekezdésében említett 
jogsértések után kiszabott bírságokat és 
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intézkedéseket indokolatlan késedelem 
nélkül a nyilvánosság tudomására kell 
hozni, ideértve legalább a rendelet 
megsértésének típusára és a jogsértésért 
felelős személyre vonatkozó 
információkat, kivéve, ha a közzététel 
súlyosan kockáztatná a pénzügyi piacok 
működését.

egyéb intézkedéseket indokolatlan 
késedelem nélkül a nyilvánosság 
tudomására kell hozni, ideértve legalább a 
rendelet megsértésének típusára és a 
jogsértésért felelős személyre vonatkozó 
információkat.

Or. en

Indokolás

Törölni kell a szankciók közzétételére vonatkozó kivételeket. A 19. cikk (1) bekezdésében 
említett szabályszegések nem olyan jellegűek, hogy közzétételük komolyan veszélyeztetné 
a pénzügyi piacokat. Amíg az elítélt kibocsátók vagy közvetítők nevét nem hozzák 
nyilvánosságra, nem lesz elrettentő hatása a jogellenes gyakorlatok 
megakadályozásának, és mindig meg fogja érni a szabályok ellen véteni.

Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a közzététel aránytalan kárt okozna az 
érintett feleknek, az illetékes hatóságok a 
szankciókat, illetve intézkedéseket anonim 
módon teszik közzé.

törölve

Or. en

Indokolás

Törölni kell a szankciók közzétételére vonatkozó kivételeket. A 19. cikk (1) bekezdésében 
említett szabályszegések nem olyan jellegűek, hogy közzétételük komolyan veszélyeztetné 
a pénzügyi piacokat. Amíg az elítélt kibocsátók vagy közvetítők nevét nem hozzák 
nyilvánosságra, nem lesz elrettentő hatása a jogellenes gyakorlatok 
megakadályozásának, és mindig meg fogja érni a szabályok ellen véteni.

Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az e rendelet 
hatálybalépését követő [4 évre] 
felhatalmazást kap a 8. cikk 
(5) bekezdésében, a 10. cikk 
(2) bekezdésében, valamint a 12. cikk 
(4) bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.
Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács legkésőbb három hónappal az 
egyes időtartamok vége előtt nem ellenzi a 
meghosszabbítást, akkor a felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra.

(2) A Bizottság az e rendelet 
hatálybalépését követő [4 évre] 
felhatalmazást kap a 8. cikk 
(5) bekezdésében, a 10. cikk 
(2) bekezdésében, a 12. cikk 
(4) bekezdésében, valamint a 13a. cikk 
(10) bekezdésében és a 13b. cikk (9) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.  
Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács legkésőbb három hónappal az 
egyes időtartamok vége előtt nem ellenzi a 
meghosszabbítást, akkor a felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra.

Or. en

Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 8. cikk 
(5) bekezdésében, a 10. cikk 
(2) bekezdésében, valamint a 12. cikk 
(4) bekezdésében említett felhatalmazást.
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 8. cikk (5) 
bekezdésében, a 10. cikk (2) bekezdésében, 
a 12. cikk (4) bekezdésében, a 13a. cikk 
(10) bekezdésében, valamint a 13b. cikk 
(9) bekezdésében említett felhatalmazást.
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. en
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Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 8. cikk (5) bekezdésnek, a 10. cikk 
(2) bekezdésének és a 12. cikk 
(4) bekezdésének megfelelően elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács a jogi aktusról 
szóló értesítéstől számított két hónapos 
határidőn belül nem emel kifogást, illetve 
akkor, ha a határidő lejártát megelőzően az 
Európai Parlament és a Tanács egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
kíván kifogást emelni. Ezen időtartam az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére [2 hónappal] 
meghosszabbodik.

(5) A 8. cikk (5) bekezdésnek, a 10. cikk 
(2) bekezdésének, a 12. cikk (4) 
bekezdésének, a 13a. cikk (10) 
bekezdésének és a 13b. cikk (9) 
bekezdésének megfelelően elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács a jogi aktusról 
szóló értesítéstől számított két hónapos 
határidőn belül nem emel kifogást, illetve 
akkor, ha a határidő lejártát megelőzően az 
Európai Parlament és a Tanács egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
kíván kifogást emelni. Ezen időtartam az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére [2 hónappal] 
meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2009/65/EK irányelv 2. cikkének 
(1) bekezdésében említett alapkezelő 
társaságok és a 27. cikkében említett 
befektetési társaságok, valamint az említett 
irányelv 1. cikkének (2) bekezdése szerinti 
ÁÉKBV befektetési jegyeit értékesítő 
személyek [beillesztendő dátum: 5 évvel a 
hatálybalépés után]-ig mentesülnek az e 
rendelet szerinti kötelezettségek alól.

(1) A 2009/65/EK irányelv 2. cikkének (1) 
bekezdésében említett alapkezelő 
társaságok és a 27. cikkében említett 
befektetési társaságok, valamint az említett 
irányelv 1. cikkének (2) bekezdése szerinti 
ÁÉKBV befektetési jegyeit értékesítő 
személyek [beillesztendő dátum: három
évvel a hatálybalépés után]-ig mentesülnek 
az e rendelet szerinti kötelezettségek alól.

Or. en
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Indokolás

Számos tagállamban az alapkezelő társaságok számára kötelező az ÁÉKBV-irányelvvel 
összhangban a nem ÁÉKBV számára is biztosítani a kiemelt információt tartalmazó 
dokumentumot a nemzeti rendelkezések miatt. Ennek során ezek a termékek az ÁÉKBV-
nek megfelelő befektetői védelmet nyújtják. Ezért a 3 éves időszakot követően a 
lakossági befektetési csomagtermékekről szóló rendeletet kell alkalmazni.

Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 2011/61/EU irányelv 4. cikke (1) 
bekezdésének b) pontjában meghatározott 
alternatív befektetési alapok (ABA) és 
ugyanezen irányelv 4. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott 
ABÁ-k egységeit értékesítő személyek 
mentesülnek az e rendelet alapján 
fennálló kötelezettségeik alól feltéve, hogy 
rendelkezésre bocsátják a kiemelt 
befektetői információkat tartalmazó 
dokumentumot a 2009/65/EK irányelv 78. 
cikkével vagy a nemzeti jog vonatkozó 
rendelkezéseivel összhangban.
_______
* HL: illessze be az alábbi időpontot: e 
rendelet hatályba lépésének időpontját 
követő három év

Or. en

Indokolás

Számos tagállamban az alapkezelő társaságok számára kötelező az ÁÉKBV-irányelvvel 
összhangban a nem ÁÉKBV számára is biztosítani a kiemelt információt tartalmazó 
dokumentumot a nemzeti rendelkezések miatt. Ennek során ezek a termékek az ÁÉKBV-
nek megfelelő befektetői védelmet nyújtják. Ezért 3 éves időszakot követően a lakossági 
befektetési csomagtermékekről szóló rendeletet kell alkalmazni.

Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Négy évvel e rendelet hatálybalépéstét 
követően a Bizottság felülvizsgálja ezt 
rendeletet. A felülvizsgálat magában 
foglalja a rendeletben megállapított 
szabályok gyakorlati alkalmazásának 
általános felmérését, kellőképen 
figyelembe véve a lakossági befektetési 
termékek piacának fejleményeit. A 
2009/65/EK irányelv 1. cikkének 
(2) bekezdése szerinti ÁÉKBV-k
tekintetében a felülvizsgálat keretében meg 
kell vizsgálni, hogy az e rendelet 24. cikke 
szerinti átmeneti rendelkezéseket meg 
kell-e hosszabbítani, vagy – az adott 
esetben szükségesnek mutatkozó 
módosítások meghatározása alapján – a 
2009/65/EK irányelv kiemelt befektetői 
információkra vonatkozó rendelkezései 
helyettesíthetők-e vagy egyénértékűnek 
tekinthetők-e e rendeletnek a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumra 
vonatkozó szabályaival. A felülvizsgálat 
keretében ki kell térni e rendelet 
hatályának egyéb pénzügyi termékekre 
történő kiterjesztésének lehetőségére is.

(1) Négy évvel e rendelet hatálybalépéstét 
követően a Bizottság felülvizsgálja ezt 
rendeletet. A felülvizsgálat magában 
foglalja a rendeletben megállapított 
szabályok gyakorlati alkalmazásának 
általános felmérését, kellőképen 
figyelembe véve a lakossági befektetési 
termékek piacának fejleményeit. A 
2003/71/EK irányelv szerinti pénzügyi 
termékek tekintetében a felülvizsgálat 
keretében meg kell vizsgálni, hogy a 
prospektus összefoglalójára vonatkozó 
követelmény alkalmazását meg kell-e 
szüntetni. A felülvizsgálat keretében ki 
kell térni e rendelet hatályának egyéb 
pénzügyi termékekre történő 
kiterjesztésének lehetőségére is.

Or. en
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INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli az Európai Bizottság által eddig végzett munkát, amelyet az ECOFIN 
Tanácsnak a 2007. májusi ülésén megfogalmazott azon kéréséből fakad, amely alapján a 
Bizottságnak meg kellett vizsgálnia a különböző típusú lakossági befektetési termékekre 
az Európai Unióban alkalmazott jogszabályok koherenciáját. 2009. áprilisi lakossági 
befektetési csomagtermékekről szóló közleményében a Bizottság két területet jelölt meg, 
ahol további munkára van szükség: a termékek forgalmazására vonatkozó szabályok, 
illetve a terméktájékoztatókra vonatkozó szabályok. A jelenlegi javaslat a 
termékismertetőre vonatkozó utóbbi munkából ered, azonban a pénzpiacokba vetett 
fogyasztói bizalom újjáépítésének szentelt szélesebb körű jogalkotási csomag részét 
képezi, és a biztosítás közvetítésről szóló irányelv (IMD) átfogó megújításának 
kialakítását szolgálja, aminek célja, hogy biztosítsa a fogyasztók magas szintű védelmét 
a biztosítási termékek vásárlásakor, valamint az ÁÉKBV letétkezelői funkciójának 
megerősítését. Az e rendeletben javasolt termékismertetőre vonatkozó intézkedések 
különösen kiegészítik a MIFID-irányelvben, illetve a MIFIR-rendeletben meghatározott 
befektetési tanácsadásra és értékesítési szolgálatatásra vonatkozó befektetés védelmi 
intézkedéseket. A biztosítási közvetítésről szóló irányelv felülvizsgálata kifejezetten a 
befektetési biztosítási termékek értékesítésére vonatkozó szabályok megerősítésére fog 
irányulni.

Mindazonáltal az szeretne kitartani amellett, hogy még további területeket is vonjanak 
be a Bizottság rendeletre irányuló jelenlegi javaslatába: a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot elsősorban nem úgy kell kidolgozni, hogy segítsen az 
előállítóknak termékeik eladásában, hanem hogy tájékoztassa és segítse a lakossági 
befektetőket a megfelelő befektetési döntés meghozatalában.
1) Hatály:

A rendelet hatályát nem szabad a befektetési csomagokra vagy a (részben) ismeretlen 
hozamú befektetésekre korlátozni. Kivétel nélkül valamennyi megtakarítási vagy 
befektetési termék esetében kiemelt befektetési információkat tartalmazó dokumentumot 
kell a fogyasztók rendelkezésére bocsátani. Ez kulcsfontosságú feltétel ahhoz, hogy a 
fogyasztók számára automatikussá váljon, hogy áttekintsék a kiemelt befektetési 
információkat tartalmazó dokumentumot, amikor megtakarítási vagy befektetési 
terméket ajánlanak számukra. A hatályt különösen ki kell terjeszteni a részvényekre, a 
kamatláb alapú megtakarítási termékekre, ideértve az államkötvényeket, betétszámlákat 
és az életbiztosításokat. Ez alapvető fontosságú, mert különben fennáll a kockázata, 
hogy a kiemelt befektetési információkat tartalmazó dokumentumban az összetettebb 
termékeket részesítik előnyben, ami a dokumentum bevezetésének „nem kívánatos 
következménye” lenne. Az EKB a rendeletre vonatkozó véleményében úgy ítélte meg, 
hogy „egyenlő feltételeket kell biztodsítani a különféle típusú befektetési termékek 
számára annak érdekében, hogy elkerüljük a szabályozási arbitrázs kockázatát az olyan 
befektetési termékek (pl. a nem összetett pénzügyi eszközök) rovására, amelyek nem 
tartoznak a rendeletjavaslat hatálya alá”.
2) Adózás:
Az előállító által biztosított információkat ki kell egészíteni a forgalmazó által 
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hozzáadott információkkal. A befektetési termékre vonatkozó helyi adózási szabályok 
alapvető fontosságúak a befektetési termékek egymás közötti összehasonlítása során. 
Ezenkívül a befeketetéshez kapcsolódó költségek forgalmazónként eltérőek lehetnek. E 
kiegészítő információk (adózási szabályok, költségek és javadalmazás) nélkül a kiemelt 
befektetési információkat tartalmazó dokumentumon alapuló választás nem 
megalapozott döntés és a fogyasztó így nem tudja összehasonlítani és kiválasztani a 
számára megfelelő terméket. Ennek az információnak minél összegezőbbnek kell lennie 
és legfeljebb a dokumentum negyedét teheti ki. 

3) Kockázatmutatók:
A többtényezős (pl. partnerkockázati) elemzésen alapuló, várható hozamra vonatkozó 
indikatív forgatókönyvek előnyben részesítendőek a múltbeli teljesítményen alapuló 
kockázati mutatókkal szemben. Mindazonáltal a lakossági befektetőnek tudatában kell 
lennie annak, hogy a várható hozamra vonatkozó forgatókönyv más kockázatot nem 
feltétlen foglal magában.

4) A befektetők tájékoztatása a pénzeszközök felhasználásáról:
A befektetési termék környezeti, szociális és felelős vállalatirányítási feltételekkel 
kapcsolatos hatására vonatkozó információ alapvető fontosságú a lakossági befektető 
befektetési döntésének meghozásában.

5) Kapcsolódás más rendeletekhez:
Kívánatos, hogy a jelen javaslatban előírt dokumentumot a lehető legnagyobb 
mértékben összhangba hozzák az ÁÉKBV-irányelvben foglalt kiemelt befektetési 
információkat tartalmazó dokumentummal. Az előadó nem javasolja, hogy az ÁÉKBV 
termékek új követelményeknek való megfelelés alóli mentesség elhagyását, javasolja 
azonban a mentességi időszak csökkentését (öt évrőlhárom évre) és javasolja, hogy a 
szabályozási technikai standardokra vonatkozó munkának tükröznie kell az ÁÉKBV 
keretében már elvégzett munkát. Az előadó úgy ítéli meg, hogy hosszú távon fontolóra 
kell venni azt, hogy a tájékoztatókról szóló irányelv és a Szolvencia II. irányelv szerinti 
kiemelt befektetési információkat tartalmazó dokumentumra és követelményekre 
vonatkozó rendelkezéseket világosabban meg kell-e fogalmazni. Nem javasolja azonban 
a jelenlegi javaslat 3. cikkének módosítását, amelynek értelmében a szóban forgó 
követelményeket párhuzamosan továbbra is alkalmazni kellene.
Megjegyzendő, hogy számos más dokumentum szövege is hatással lehet azon termékek 
forgalmazására, amelyekre ez a rendelet vonatkozik. A melléklet ábra mutatja ezen 
kapcsolódások némelyikét. De még ez a lista sem teljes: például azokban az esetekben, 
amikor a lakossági befektetők számára alternatív befektetési eszközöket hoznak 
forgalomba a 2011/61/EU (ABAK) irányelv értelmében, a kiemelt befektetési 
információkat tartalmazó dokumentumra vonatkozó követelményt kell alkalmazni.
6) Felelősségi rendszer és szankciók:

Az európai felügyeleti hatóságok hatásköreit meg kell erősíteni. Emellett törölni kell a 
szankciók közzétételére vonatkozó kivételeket. Az e rendeletben említett 
szabályszegések nem olyan jellegűek, hogy közzétételük komolyan veszélyeztetné a 
pénzügyi piacokat. Amíg az elítélt kibocsátók vagy közvetítők nevét nem hozzák 
nyilvánosságra, nem lesz megfelelő elrettentő hatása a jogellenes gyakorlatok 
megakadályozásának, és mindig meg fogja érni a szabályok ellen véteni. A rendelet 
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bármilyen megszegését szankcionálni kell, nincs szükség kimerítő listára. Végezetül a 
szankciókról való döntés során figyelmbe vehető a befektetői kártalanítási rendszer 
megléte.
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IMD revision proposal
introduces MIFID-inspired 
conduct of business rules 
for insurance-based PRIPs

Pensions
(IORP Directive)

IMD
Proposal for revision aims to 

improve transparency in selling
practices for all insurance 

products

MIFID
MIFID covers sales rules for investment products.

Proposed new Recital 26, Art 1(3) imply extension to PRIPs
currently outside MIFID scope but NB Annex I(C) not 

extended (eg to structured deposits)

MAD
would cover some 
PRIPs eg UCITs

in the form of ETFs

UCITS
UCITs legislation governs product 

requirements as well as sales regime. 
UCITs V proposal made at same time as PRIPs
proposal but covers other issues (depositary, 

remuneration, sanctions). UCITS VI
expected in 2013

PRIPs
PRIPs proposal defines scope of 

PRIPs and lay down provisions for pre-sale 
disclosure document (“KID”)

MIFID would cover conduct of business 
+ distribution rules for non-insurance 

PRIPs eg structured deposits and UCITs

UCITs would fall in the definition of 
PRIPs.  UCITs KIID is model for PRIPS 
KID. UCITS exempt from KID for 5 yrs.

Pension funds excluded from 
scope of MIFID. Pension rights

are not financial instruments
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PRIPS proposal includes ‘3rd pillar’
pensions products in scope of PRIPs
but excludes occupational pensions

Solvency II
(S2): Article 185 contains 
a KIID-type requirement 

for life insurance

PD
(Prospectus Directive)

would cover some 
PRIPs

KID is additional
to PD requirements
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Texts

Links

◄Insurance              Securities►

DGS/ICS
Question of eg coverage of

structured deposits in 
scope of DGS

Source: ECON secretariat
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