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RÖVID INDOKOLÁS

A lakossági befektetők számára a befektetési termékek egyre szélesebb választékát kínálják, 
amikor valamilyen 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.

A Bizottság ezért helyesen állapítja meg, hogy az eltérések megelőzése érdekében az 
átláthatóság tekintetében uniós szinten egységes szabályokat kell alkotni a befektetési 
termékek piacán tevékenykedő összes résztvevőre vonatkozóan. Rendelet megalkotására van 
szükség ahhoz, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum közös standardja 
olyan formát öltsön, amely alkalmas e dokumentum formátumának és tartalmának 
harmonizálására. A közvetlenül alkalmazandó rendelet által biztosítható, hogy a befektetési 
termékek piacán tevékenykedő valamennyi szereplőre ugyanazon követelmények 
vonatkozzanak. Az egységes tájékoztatási követelmények megteremtését szolgálja az is, 
hogy a rendelettel kizárhatók a nemzeti rendelkezéseknek egy esetleges irányelv nem 
egységes átültetéséből következő eltérései. A rendelet alkalmazása azért is helyénvaló, mert 
ezáltal biztosítható, hogy a befektetési termékek valamennyi értékesítőjére egységes 
szabályok vonatkozzanak a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak a lakossági 
befektetők rendelkezésére bocsátása tekintetében.

Fogyasztóvédelmi szempontból először is meg kell jegyezni, hogy számos ember számára a 
befektetési termékek rendkívül bonyolultak, ezért védelemre szorulnak. A polgárok 
rendszerint tisztában vannak a tranzakció következményeivel, tájékozódnak és tanácsot 
kérnek. 

Túlzott mértékű, európai szintű szabályozás révén nem kellene behatárolni a fogyasztó azon 
lehetőségeit, hogy a befektetési alappal egyedi szerződéses rendelkezésekben állapodjon 
meg, mindenkori helyzetének sajátosságait figyelembe véve, adott esetben egy pártatlan 
tanácsadó bevonásával, annál is inkább, mivel a határokon átnyúló következmények 
korlátozottak maradnak.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

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 közvetítői által elkészítendő, 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum formájára és tartalmára, 
illetve a dokumentumnak a lakossági 
befektetők rendelkezésére bocsátására 
vonatkozó egységes szabályokat állapítja 
meg.

Or. en

Indokolás

A közvetítők számára elő kell írni, hogy nyújtsanak tájékoztatást többek között a tényleges 
költségekről, javadalmazásukról és a befektetési termékre vonatkozó adózási szabályokról. A 
termékbe való beruházásra vonatkozó megalapozott döntéshez szükséges valamennyi 
információt egyetlen dokumentumban kell elérhetővé tenni. A fogyasztót nem lehet arra 
kötelezni, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot és egy másik, a MiFID-
irányelv vagy a biztosítási közvetítésről szóló (IMD) irányelv alapján közzétett tájékoztatást 
tartalmazó dokumentumot is tanulmányozzon.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a visszaváltási értékkel nem rendelkező 
biztosítási termékek, illetve, ha ez a 
visszaváltási érték nem függ teljes 
mértékben vagy részben, közvetlenül vagy 
közvetve a piaci ingadozástól;

törölve

Or. en

Indokolás

 A rendelet hatályát nem szabad a befektetési csomagokra vagy a (részben) ismeretlen 
hozamú befektetésekre korlátozni. Kivétel nélkül valamennyi megtakarítási vagy befektetési 
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termék esetében kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot kell a fogyasztók 
rendelkezésére bocsátani. Ez kulcsfontosságú feltétel ahhoz, hogy a fogyasztók számára 
automatikussá váljon, hogy áttekintsék a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, 
amikor megtakarítási vagy befektetési terméket ajánlanak számukra. 

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) valamilyen kamatláb függvényében 
megállapított hozammal rendelkező 
betétek;

törölve

Or. en

Indokolás

 A lekötött betétek, a betéti igazolások és a kötvények is a hatálya alá kell tartozzanak. 
Amennyiben a jogalkotó célja az, hogy segítse a fogyasztókat a különféle megtakarítási és 
befektetési formák kockázatainak és előnyeinek összehasonlításában, egy kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot kell rendelkezésükre bocsátani. Például a 
fogyasztóknak strukturált termékeket ajánlanak a bankbetétek alternatívájaként; a 
strukturált termékekről rendelkezésre áll a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum, 
azonban nehéz lenne összehasonlítani azt a bankbetéttel, amely esetében nem előírás a 
kiemelt információkat tartalmazó dokumentum.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) származtatott elemet nem tartalmazó 
egyéb értékpapírok;

törölve

Or. en

Indokolás

 A jogalkotó célja az, hogy segítse a fogyasztókat a különféle megtakarítási és befektetési 
formák kockázatainak és előnyeinek összehasonlításában, ezért egy kiemelt információkat 
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tartalmazó dokumentumot kell rendelkezésükre bocsátani. 

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a 2003/41/EK irányelv vagy a 
2009/138/EK irányelv hatálya alá tartozó 
foglalkoztatói nyugdíjrendszerek; és

törölve

Or. en

Indokolás

Továbbra is fontos a foglalkoztatói nyugdíj kockázatainak és valószínű eredményeinek 
könnyű megértése.  Megtakarításaik és befektetéseik diverzifikálása érdekében azt is tudniuk 
kell, hogy milyen pénzügyi kockázatoknak vannak eleve kitéve. A kockázatok megfelelő 
diverzifikálása és annak helyes megítélése érdekében, hogy a fogyasztók ténylegesen mire 
számíthatnak jövedelemcsökkenésük kompenzálása terén nyugdíjba vonulásukkor, 
információra van szükség a foglalkoztatói nyugdíjakról.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 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”: minden befektetés
vagy lakossági befektetők számára 
forgalmazott megtakarítási termék, jogi 
formájától függetlenül;

Or. en
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Indokolás

Amint a 2. cikk a)–d) pontjában említésre kerül, a rendelet hatálya nem korlátozódhat a 
„csomagolt” befektetésekre, amikor a befektető ki van téve a számára közvetlenül meg nem 
vásárolható eszközök fluktuációjának.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) „értékesítő személy” olyan személy, 
aki befektetési terméket javasol egy 
lakossági befektető számára vagy egy 
lakossági befektetés közvetítőjeként lép 
fel.

Or. en

Indokolás

A befektetési terméket értékesítő személy nincs definiálva a javasolt rendeletben. Az 
értékesítés túl szűk fogalom, mivel a közvetítők nem „értékesítik” a befektetési terméket, 
hanem kapcsolatot teremtenek a fogyasztó és az előállító (pld. biztosítási vállalkozás) között. 

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A befektetési termék előállítója az e 
rendeletben meghatározott 
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.

A befektetési termék előállítója az e 
rendeletben meghatározott 
követelményekkel összhangban az általa 
előállított összes befektetési termék 
vonatkozásában elkészíti a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot és 
a tájékoztatót – amennyiben közzétettek 
ilyet – és legalább saját weboldalán
közzéteszi azokat még azt megelőzően, 
hogy a termék a lakossági befektetők által 
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megvásárolható lenne. A kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot 
adott esetben a forgalmazónak ki kell 
egészítenie.

Or. en

Indokolás

Az előadó úgy véli, hogy amennyiben közzétettek tájékoztatót, és az a lakossági befektetők 
rendelkezésére áll, a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot – legalábbis az 
előállító részét – szintén ugyanazon a helyen kell elérhetővé tenni. Továbbá valamennyi 
kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot könnyen elérhetővé kellene tenni az 
ellenőrző hatóság hivatalos weboldalán.

Az előadó támogatja, hogy az előállító általában köteles legyen elkészíteni egy kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot. Azonban az előállító által biztosított információkat 
ki kell egészíteni a forgalmazó által hozzáadott információkkal.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum nem tartalmazhat marketing célú üzenetet 
vagy befektetés vásárlására irányuló ajánlást, erről azonban a rendeletre irányuló javaslat 
nem rendelkezik egyértelműen. Ennek a rendelkezésnek a lehető legpontosabbnak kell 
lennie, mivel nem biztos, hogy a kiemelt információkat tartalmazó valamennyi 
dokumentumot terjesztésük előtt az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia. 
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Módosítás 10

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 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

Az előadó alapvető fontosságúnak tartja, hogy a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot megértse az a közönség, amelyet a közvetítő megszólít. Ennek kapcsán a 7. 
cikk problémás lehet: a megszövegezés miatt a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot olyan nyelven is nyújthatják a lakossági befektetőnek, amelyet az nem (jól) 
ért. 

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Ez a dokumentum kiemelt információkat 
nyújt erről a befektetési termékről. A 
dokumentum nem marketing célokat 
szolgál. Az információközlésre jogszabály 
alapján kerül sor, annak célja, hogy 
segítséget nyújtson Önnek e befektetési 
termék jellegének és a termékbe való 
befektetés kockázatainak megismerésében. 
Annak érdekében, hogy megalapozott 

„Ez a dokumentum kiemelt információkat 
nyújt erről a befektetési termékről. A 
dokumentum nem marketing célokat 
szolgál. Az információközlésre jogszabály 
alapján kerül sor, annak célja, hogy 
segítséget nyújtson Önnek e befektetési 
termék jellegének, a termékbe való 
befektetés kockázatainak és költségeinek 
megismerésében. Annak érdekében, hogy 
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befektetési döntést hozhasson arról, hogy 
be kíván-e fektetni a termékbe, kérjük, 
olvassa el az alábbi információkat.”

megalapozott befektetési döntést 
hozhasson arról, hogy be kíván-e fektetni a 
termékbe, kérjük, olvassa el az alábbi 
információkat.”

Or. en

Indokolás

A költségek kérdése fontos szempont egy befektetési termék kiválasztásakor. Mivel a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumban szereplő információk fontos tájékoztató értékkel 
bírnak a fogyasztók számára, a költségeket is szerepeltetni kell abban.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. amennyiben a befektetési termék 
biztosítási szolgáltatást is kínál, ezen 
biztosítási szolgáltatások részleteit;

iv. a várható hozamra vonatkozó 
forgatókönyveket, ha ez a termék 
jellegének fényében relevánsnak 
tekinthető; amennyiben forgatókönyvet 
közölnek a várható hozamokról, a kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumnak tartalmaznia kell a 
legrosszabb forgatókönyvet is;  a többi 
közzétett forgatókönyvnek valószínűnek 
kell lennie;

Or. en

Indokolás

A strukturált termékeket gyakran úgy tervezik meg, hogy nagy, de nem reális hozamok 
lehetőségét kínálják. Amennyiben közzétesznek 3 forgatókönyvet, de nem tesznek említést 
bekövetkezésük valószínűségéről, a fogyasztó úgy értelmezi, hogy mindhárom forgatókönyv 
azonos esélyekkel következhet be. A közzététel továbbá kihasználja a jól ismert kognitív 
torzítást, miszerint az emberek hajlamosak túlértékelni a kedvező vagy nekik tetsző 
eredményeket. Emiatt a várható hozamra vonatkozó forgatókönyvek közzétételekor 
ismertetni kell azok bekövetkeztének valószínűségét is.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii. a tájékoztatást arról, hogy a termék 
mögött áll-e bármilyen kártalanítási 
rendszer vagy garanciarendszer, részletezve 
a rendszer által fedezett és nem fedezett 
kockázatokat;

Or. en

Indokolás

A kártalanítási rendszer vagy garanciarendszer áltan nyújtott védelemnek különféle formái 
lehetnek: A befektetőkártalanítási rendszer a befektetőtársaság eszközveszteségétől védi a 
fogyasztókat, nem pedig a mögöttes eszközök áringadozásából vagy az azok kibocsátóinak 
fizetésképtelenségéből adódó pénzügyi veszteségektől. A rendeletet pontosítani kell a 
rendelkezés helytelen alkalmazásának elkerülése érdekében.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a „Milyen költségek merülnek fel?” 
című szakaszban tájékoztatást a befektetési 
termékbe történő befektetéshez kapcsolódó 
költségekről, azaz a befektetőnél felmerülő 
közvetlen és közvetett költségekről, 
kiegészítve ezen költségek összefoglaló 
indikátoraival;

f) a „Milyen költségek merülnek fel?” 
című szakaszban tájékoztatást a befektetési 
termékbe történő befektetéshez kapcsolódó 
valamennyi költségről, azaz a befektetőnél 
felmerülő közvetlen és közvetett 
költségekről, kiegészítve ezen költségek 
összefoglaló indikátoraival;

Or. en

Indokolás

A költségeket közzé kell tenni, akár közvetlen (mint a belépési díjak vagy éves menedzsment 
díjak), akár közvetett (például egy strukturált termékben a struktúra költségei) költségekről 
van szó. Az ÁÉKBV kibocsátói által jelenleg használt TKM (teljes költség mutató) nem 
foglalja magában az ÁÉKBV valamennyi költségét. Az előállító által említett költségeket 
maximális költségként kell bemutatni a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum 
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forgalmazó által készített részében és pontosan meg kell határozni a ténylegesen 
megfizetendő költségeket.  Tájékoztatni kell a fogyasztókat strukturált termék (származékos 
termékeket tartalmazó) strukturált részének tényleges értékéről. 

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – g pont

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 mutatószámokra 
hivatkozik, az azokhoz képesti 
teljesítményt a befektetési termék 
teljesítményével együtt teszik közzé;

Or. en

Indokolás

A múltbeli teljesítmény félrevezető lehet. Egy „buborék” idején nagy hozamot biztosító 
termék potenciálisan félrevezető lehet. A múltbeli teljesítményt csak megfelelő és tényleges 
figyelmeztetés kíséretében lehet közölni, miszerint a múltbeli teljesítmény nem jelzi, hogy a 
befektetés a jövőben hogy fog teljesíteni. Az előállító nem határozhatja meg szabadon azt az 
időszakot, amelyet figyelembe vesz a múltbeli teljesítmény ismertetésekor, különben a 
számára legkedvezőbb időszakot választaná, és nem lenne harmonizáció. Felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén kell meghatározni azt.

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Adott esetben a közvetítőnek közölnie 
kell: 
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a) a befektetési termékkel kapcsolatos 
költségeket arra az esetre, ha ő a 
közvetítő;
b) az előállító vagy harmadik személy által 
a 2004/39/EK irányelvben és a 
2002/39/EK irányelvben foglaltak szerint 
kifizetett ügylettel kapcsolatos jutalékokat, 
visszaengedményezéseket vagy más 
kedvezményeket;
c) a befektetési termékre vonatkozó 
adózási szabályokat abban a tagállamban, 
ahol aktívan forgalmazza vagy ajánlja a 
befektetési terméket.

Or. en

Indokolás

Az 5. cikkben elmondottakhoz hasonlóan, nem csak az előállító kell felelős legyen a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum megszövegezéséért, hanem a forgalmazónak is 
szerepet kell játszania, kiegészítve az előállító részét.

Módosítás 17

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 

(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 
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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.

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. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadása előtt a Bizottság 
megfelelő fogyasztói tesztet végez, hogy a
kiválassza a fogyasztók számára 
legmegfelelőbb intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Az ÁÉKBV-k tekintetében előírt kiemelt befektetői információkról szóló bizottsági rendelet 
előkészítése során a kiemelt befektetői információk végleges formájának elfogadása előtt 
elvégeztek egy nagy tesztet valós fogyasztókkal. A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum kialakítása során is ezt a módszertant kell alkalmazni. A kiemelt információkat 
tartalmazó tervezett dokumentum fogyasztókra gyakorolt tényleges hatásának tesztelése a 
siker kulcsa, különösen a forma és a kockázatok ismertetésének meghatározása tekintetében.

Módosítás 18

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. 
Az Európai Felügyeleti Hatóság 
megfelelő fogyasztói tesztet végez, hogy az 
a) és b) pont szerint kiválassza a legjobb 
módszert és számítási módot a lakossági 
fogyasztók számára. Az említett 
szabályozási technikaistandard-
tervezeteket az európai felügyeleti 
hatóságok […]-ig benyújtják a 
Bizottságnak.

Or. en
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Indokolás

Az ÁÉKBV-k tekintetében előírt kiemelt befektetői információkról szóló bizottsági rendelet 
előkészítése során a kiemelt befektetői információk végleges formájának elfogadása előtt 
elvégeztek egy nagy tesztet valós fogyasztókkal. A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum kialakítása során is ezt a módszertant kell alkalmazni. A kiemelt információkat 
tartalmazó tervezett dokumentum fogyasztókra gyakorolt tényleges hatásának tesztelése a 
siker kulcsa, különösen a forma és a kockázatok ismertetésének meghatározása tekintetében.

Módosítás 19

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 veszteséget, és hogy az a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumban 
foglalt információk rosszak vagy 
félrevezetőek voltak, a befektetési termék 
előállítójának kell bizonyítania azt, hogy a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum e rendelet 6., 7. és 8. cikkével 
összhangban készült el.

Or. en

Indokolás

A fogyasztó általában nem tudja bizonyítani, hogy ténylegesen a nem megfelelő kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum okozta a veszteséget. Amennyiben a fogyasztó 
befektetési döntése a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumon alapul, és 
amennyiben az abban foglalt információk tévesek vagy félrevezetőek, a bizonyítás terhét a 
rossz vagy félrevezető információk kibocsátójának kell viselnie. Ez azt jelenti, hogy a 
kibocsátó nem köteles megtéríteni a veszteséget, ha bizonyítani tudja, hogy a veszteség nem 
a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban foglalt információk felhasználásának 
eredménye.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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 vagy 
tanácsolnak, a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot haladéktalanul 
rendelkezésére kell bocsátani.

Or. en

Indokolás

Azzal kapcsolatban, hogy a közvetítőnek mikor kell kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot készítenie, a 12. cikk javasolt (1) bekezdése nem foglalkozik azzal, hogy a 
tanácsadás vagy az egyszerű ajánlás gyakran az ügylettől függetlenül történik. Nem szabad 
tanácsot vagy ajánlást adni a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumra való 
hivatkozás, illetve annak átadása nélkül. Köztudott, hogy a befektetési döntés az ajánlás 
időpontjában, az első pillanatokban születik meg. Ez az egyik első lecke az eladók számára. 
Ha a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot nem adják át az ajánlással egy 
időben, annak hatékonysága rendkívüli mértékben romlik.

Módosítás 21

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 
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személy erről a tényről tájékoztatta a 
lakossági befektetőt.

Or. en

Indokolás

Az előadó aggódik a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum ügyletet megelőző 
átadásával kapcsolatosan javasolt kivétel miatt, amikor az ügylet távolsági kommunikáció 
révén jön létre. Ez a kivétel fontos joghézagot idéz elő a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumra vonatkozó rendeletben. Ha úgy véljük, hogy a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum szükséges egy tájékozott befektetési döntés meghozatalához, nem 
szabadna lehetővé tenni, hogy valaki úgy fektessen be, hogy előtte nem olvashatta el azt. A 
kiemelt információkat tartalmazó dokumentum befektetést követő elolvasása nem védi az 
ügyfelet, hacsak a rendelet nem biztosítja a visszavonás jogát.

Módosítás 22

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, vagy ha több 
mint hat hónap eltelt azóta.

Or. en

Indokolás

Ha sok idő telt el a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum kiadása óta, vagy ha a 
kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot frissítették, annak első, egyszeri átadása 
nem elegendő a további tranzakciókhoz.
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A befektetési terméket értékesítő 
személy a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot díjmentesen 
bocsátja a lakossági befektetők 
rendelkezésére. 

(1) A befektetési terméket értékesítő 
személy a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot díjmentesen 
bocsátja a lakossági befektetők 
rendelkezésére. E személynek tudnia kell 
bizonyítania, hogy a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot 
a rendeletnek megfelelően átadta.

Or. en

Indokolás

A befektetési szolgáltatások dán vitarendezési rendszere keretében benyújtott számos 
esetben nem egyértelmű, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak 
megfelelő dokumentumot (ÁÉKBV-k tekintetében előírt kiemelt befektetői információk vagy 
más befektetési termékek dán megfelelői) átadták-e vagy sem. Ezért fontos, hogy a közvetítő 
viselje a bizonyítás terhét annak tekintetében, hogy a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot átadták-e e rendeletnek megfelelően. 

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot a papírtól eltérő 
tartós adathordozón vagy weboldalon 
keresztül bocsátják rendelkezésre, a 
lakossági befektető kérésére a 
dokumentumot díjmentesen papíron is 
rendelkezésre kell bocsátani. 

(3) Amennyiben a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot a papírtól eltérő 
tartós adathordozón vagy weboldalon 
keresztül bocsátják rendelkezésre, a 
lakossági befektető kérésére a 
dokumentumot díjmentesen papíron is 
rendelkezésre kell bocsátani. Ingyenes 
papír alapú másolatot is rendelkezésre 
kell bocsátani, ha a befektetési ajánlást 
vagy a közvetítői szolgáltatást személyesen 
(szemtől szemben) nyújtják. 
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Or. en

Indokolás

Amint a 12. cikk (1) bekezdése rögzíti, hogy a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot időben, a befektetési termékhez kapcsolódó ügyletet megelőzően kell átadni 
(lásd 12. cikk (1) bekezdés).  Ha a befektetési ajánlást személyesen (szemtől szemben) 
nyújtják, vagy ha a befektetési megbízást személyesen adják, tehát a bankfiókban vagy a 
közvetítő irodájában, a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot papír alapon kell 
átadni.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 19. cikk (1) bekezdésében említett 
jogsértések után kiszabott szankciókat és 
intézkedéseket indokolatlan késedelem 
nélkül a nyilvánosság tudomására kell 
hozni, ideértve legalább a rendelet 
megsértésének típusára és a jogsértésért 
felelős személyre vonatkozó 
információkat.

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

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 semmilyen elrettentő hatása a jogellenes gyakorlatok 
megakadályozásának, és mindig meg fogja érni a szabályok ellen véteni.


