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RÖVID INDOKOLÁS

Háttérinformációk

A pénzügyi és gazdasági válság láthatóvá teszi a pénzügyi piacok szabályozása és felügyelete 
terén fennálló súlyos hiányosságokat. Jelenleg nincs egyensúly a kockázat, illetve a felelősség 
és jogi felelősség között. A jelen irányelvre irányuló javaslat célja, hogy megteremtse a kívánt 
egyensúlyt a befektetési alapok tevékenységében rejlő kockázatok és az általuk viselt, e 
kockázatokból következő felelősség között.

A Bizottság 2009. április 30-án – válaszul a Parlament számos saját kezdeményezésű 
jelentésére és a nyilvánosság egyre fokozódó nyomására – irányelvre irányuló javaslatot 
terjesztett elő az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, melynek célja egy jogi keret létrehozása 
valamennyi olyan alap számára, amelyre az ÁÉBKV-irányelv nem alkalmazandó. E jogi keret 
nyújtaná az alapot a befektetési alapok szabályozásával kapcsolatos probléma hatékonyabb, 
összeurópai megoldásához, amely felváltaná az e térségben jelenleg alkalmazott nemzeti 
szabályok tömkelegét. Bár az, hogy a Bizottság intézkedésre szánta el magát már önmagában 
is üdvözlendő, és az általa választott megközelítés iránya is helyes, javaslatát lényeges 
pontokon tovább kell fejleszteni.

A vélemény előadójának álláspontja:

Az előadó szeretné felhívni a figyelmet néhány súlyos hiányosságra a Bizottság javaslatában:

a) A javaslatban az alapkezelőket szabályozzák és nem magukat az alapokat. Bár ez a 
megközelítés is a biztonság látszatát kelti, nem számol fel néhány jelentős kiskaput. Mi több, 
lehetővé tenné, hogy külföldi alapokat kezelő, EU tagállami állampolgársággal nem 
rendelkező személyek úgy fektethessenek be az EU-ban, hogy ne tartsák nyilván őket, és a 
felügyelet rájuk ne terjedjen ki.

b) Küszöbértékek alapján lehetetlen előre meghatározni, hogy mely cégek bírnak 
rendszerszintű jelentőséggel, és melyek nem. Amint a jelenlegi válság is mutatja, az egyes 
cégek rendszerszintű jelentősége csak az esetleges csőd esetén válik nyilvánvalóvá. Továbbá 
a küszöbértékek rendszere is kiskapukat hozhat létre, hiszen a határértékek könnyedén 
megkerülhetők azáltal, hogy az alapot pusztán formális felosztás útján kisebb egységekre 
bontják.

c) Bár az átláthatóságra és felügyeletre vonatkozó szabályok üdvözlendőek, az előadó úgy 
véli, hogy ezek is további finomításra szorulnak. Fontos lenne az ABAK-okat rákényszeríteni 
arra, hogy javadalmazási stratégiájukat nyilvánosságra hozzák, és egyértelművé tegyék, hogy 
az a fenntartható üzleti sikert szolgálja. Alapvetően fontos az egész EU-ra kiterjedő 
megbízható és átlátható értékelési eljárások létrehozása is. Azon esetekben, amikor az ABAK-
ok tevékenysége egynél több országra terjed ki, ésszerűnek tűnik a felügyeleti feladatokat egy 
európai hatóságra ruházni.

d) Az a mód, ahogy a magántőke-alapok a tőkeáttételt használják, és az a gyakorlat, amely 
szerint a vállalatvásárláshoz felvett hiteleket a megvett vállalatokra ruházzák át – gyakran 
veszélyeztetve a vállalat fennmaradását –, szükségszerűvé teszi az alapok működésére 
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vonatkozó szigorúbb szabályok bevezetését. Tekintettel a magántőke-alapok általi 
vállalatfelvásárlások nagymérvű hatásaira, e téren nem lehet kivételeket biztosítani a kkv-k 
számára.

Az előadó hangsúlyozza, hogy egyetlen módon tehetjük vonzóbbá a hosszú távú üzleti 
stratégiákat, mégpedig úgy, ha megerősítjük az alkalmazottak tájékozódási és beleszólási 
jogát, és ezzel egyidejűleg a tőkepiacokat és vállalatokat érintő jogszabályokban végrehajtjuk 
azokat a módosításokat, amelyeket ez az intézkedés szükségessé tesz.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezen irányelv hatályának célszerű azon 
kollektív befektetési vállalkozások 
kezelésére korlátozódnia, amelyek abból a 
célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott 
befektetési politikával összhangban, a 
kockázatmegosztás elve alapján a
befektetők javára befektessék. Indokolt, 
hogy az irányelv hatálya ne vonatkozzon a 
nyugdíjalapok kezelőire vagy a nem közös 
alapban kezelt befektetések kezelőire, 
például alapítványokra, állami 
vagyonalapokra, vagy a hitelintézetek, 
biztosítók és viszontbiztosítók által saját 
számlán tartott eszközökre. Indokolt 
továbbá, hogy az irányelv hatálya ne 
vonatkozzon az értékpapírok formájában 
aktívan kezelt befektetésekre (például 
certifikátokra, kezelt határidős termékekre 
(managed futures) vagy indexhez kötött
kötvényekre) sem. Hatályának célszerű 
azonban kiterjednie minden olyan kollektív 
befektetési vállalkozás kezelőjére, 
amelyeket nem kell ÁÉKBV-ként 
engedélyezni. A pénzügyi eszközök 

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

alkalmazásában az olyan vállalkozások 
nem tekinthetők kollektív befektetési 
vállalkozásnak, amelyek főleg 
leányvállalatokból álló csoportok 
holdingtársaságaként működnek, és 
amelyek a tulajdonrész hosszú távú 
birtoklása érdekében rendelkeznek 
vállalkozásokban stratégiai részesedéssel, 
nem pedig azért, hogy hozamot 
termeljenek egy meghatározott időn belüli 
tőkekivonáson keresztül. A pénzügyi 
eszközök piacairól szóló 2004/39/EK 
irányelv értelmében engedélyezett 
befektetési vállalkozásoknak nem kötelező 
ezen irányelv szerinti engedélyt szerezniük 
az ABA-kkal kapcsolatos befektetési 
szolgáltatások nyújtásához. A befektetési 
vállalkozások azonban csak akkor és 
annyiban nyújthatnak ABA-kkal 
kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat, ha 
és amilyen mértékig azok befektetési 
jegyei vagy részvényei ezen irányelvvel 
összhangban forgalmazhatók.

Indokolás

Egyértelműnek kell lennie, hogy azon kijelentésben, miszerint a nem ÁÉKBV-ként 
engedélyezett valamennyi kollektív befektetési vállalkozás kezelője az irányelv hatálya alá 
tartozik, a „kollektív befektetési vállalkozások”-ra való hivatkozás azon kollektív befektetési 
vállalkozásokra vonatkozik, amelyek abból a célból szereznek tőkét bizonyos számú 
befektetőtől, hogy azt egy meghatározott befektetési politikával összhangban, a 
kockázatmegosztás elve alapján a befektetők javára befektessék, nem pedig a kollektív 
befektetési vállalkozások tágabb értelemben vett csoportjára. 

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A lehetséges „vagyonkimazsolázás”, 
azaz a vállalat eszközeinek egyéb célok 
finanszírozására való felhasználásának 
elkerülése érdekében az ABA ellenőrzése 
alatt álló céltársaság nettó 
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vagyoneszközeinek meg kell felelniük a 
második társasági jogi irányelv1 szerinti 
tőkemegfelelési rendszer szabályainak.
________________________________
1 A biztosítékok egyenértékűvé tétele céljából a 
részvénytársaságok alapításának, valamint ezek 
tőkéje fenntartásának és módosításának 
tekintetében a tagállamok által a társasági tagok 
és harmadik személyek érdekei védelmében a 
Szerződés 58. cikkének (2) bekezdése szerinti 
társaságoknak előírt biztosítékok 
összehangolásáról szóló második, 1976. december 
13-i 77/91/EGK tanácsi irányelv (HL L 26., 
1977.1.31., 1. o.).

Indokolás

A biztosítékok összehangolásáról szóló, 1976. december 13-i 77/91/EGK második tanácsi 
irányelv 15. cikke (1) bekezdése a) pontjának rendelkezései és a 77/91/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
1. cikke (4) bekezdése b) pontja és 1. cikke (5) bekezdése rendelkezéseinek a nyilvánosan 
működő részvénytársaságokra történő alkalmazása segíthet megelőzni a 
„vagyonkimazsolázást” mint „kifosztást”, amelyet arra használnak, hogy kifizessék a 
vásárlásból eredő adósságot, miközben ugyanakkor lehetővé teszik a jogszerű stratégiai 
átszervezések számára elegendő mozgástér biztosítását. 

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Biztosítani kell, hogy az ABAK-ok 
kellően szilárd irányítási ellenőrző 
intézkedések betartása mellett végezzék 
tevékenységüket. Az ABAK-okat úgy kell 
irányítani és szervezni, hogy az 
összeférhetetlenségeket a lehetséges 
mértékben minimalizálni lehessen. A 
közelmúlt fejleményei kiemelik, hogy 
feltétlenül szükséges az eszközök 
megőrzésének és a kezelési feladatoknak a 
különválasztása, valamint a befektetők és 
az alapkezelők eszközeinek elkülönítése. 
Ennek érdekében az ABAK-nak 
letétkezelőt kell kijelölnie és azt meg kell 

(12) Biztosítani kell, hogy az ABAK-ok 
kellően szilárd irányítási ellenőrző 
intézkedések betartása mellett végezzék 
tevékenységüket. Az ABAK-okat úgy kell 
irányítani és szervezni, hogy az 
összeférhetetlenségeket a lehetséges 
mértékben minimalizálni lehessen. A 
közelmúlt fejleményei kiemelik, hogy 
feltétlenül szükséges az eszközök 
megőrzésének és a kezelési feladatoknak a 
különválasztása, valamint a befektetők és 
az alapkezelők eszközeinek elkülönítése. 
Ennek érdekében az ABAK-nak 
letétkezelőt kell kijelölnie és azt meg kell 
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bíznia a befektetők pénzének külön 
számlán történő könyvelésével, a pénzügyi 
eszközök megőrzésével, valamint annak 
ellenőrzésével, hogy az ABA, vagy az 
ABA nevében az ABAK szerezte-e meg 
minden más eszköz tulajdonjogát.

bíznia a befektetők pénzének külön 
számlán történő könyvelésével, a pénzügyi 
eszközök megőrzésével, valamint annak 
ellenőrzésével, hogy az ABA, vagy az 
ABA nevében az ABAK szerezte-e meg 
minden más eszköz tulajdonjogát. A 
befektetett eszközök gyors és eredményes 
visszaszolgáltatásának megkönnyítése 
érdekében a letétkezelő kollektív 
felelősséggel tartozik az ABAK, az ABA, 
valamint az ABA befektetői felé, kivéve, 
ha a veszteségek vis maior következtében 
keletkeztek. Ezen irányelvben a vis maior 
olyan előre nem látható külső eseményt 
jelent, amely a letétkezelő tevékenységétől 
független veszteségeket generál, és 
amelynek következményei a jelen 
irányelvben rögzített átvilágítási 
követelmények teljeskörű betartása mellett 
sem lettek volna elkerülhetők.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A letétkezelő felelősségét nem 
befolyásolja az sem, ha ezt a felelősséget 
egy engedélyezett harmadik félre ruházza. 
Ugyanakkor, ha a letétkezelőre a 
harmadik ország jogrendszere szerinti 
korlátozások vonatkoznak, vagy egy előre 
nem látható külső esemény korlátozza, a 
letétkezelő számára lehetővé kell tenni, 
hogy kivonhassa magát e felelősség alól. 
A felelősség alóli felmentést az illetékes 
tagállam hatóságának kell jóváhagynia, 
az átruházott felelősség pedig további 
felekre nem átruházható.
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) Az eszközök megbízható és 
tárgyilagos értékelése kulcsfontosságú a 
befektetők érdekeinek védelme 
szempontjából. A különböző ABAK-ok 
eltérő módszertanok és rendszerek alapján 
értékelik az eszközöket, attól függően, 
hogy elsődlegesen mely eszközökbe és 
piacokba eszközölnek befektetéseket. E 
különbségeket el kell ismerni, ám 
mindamellett elő kell írni, hogy az 
eszközök értékelését az ABAK-októl 
független szereplő végezze. Az értékelési 
kritériumokat a 2009/.../EK rendelet1*

alapján létrehozott európai értékpapír-
felügyeleti hatóság (ESMA) által nyújtott 
iránymutatásokkal összhangban kell 
meghatározni.
* HL ...
+ Kérjük, illessze be a dátumot és a HL 
hivatkozást.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Tekintettel arra, hogy a befektetési 
stratégiáik során nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABAK-ok bizonyos feltételek 
mellett hozzájárulhatnak egyes 
rendszerszintű kockázatok vagy 
rendellenes piaci működés kialakulásához, 
különleges követelményeket kell előírni a 
bizonyos – egyes különös kockázatokat 
előidéző – módszereket alkalmazó ABAK-
ok számára. Az ilyen kockázatok 
felderítéséhez, ellenőrzéséhez és 
kezeléséhez szükséges információkat a 

(15) Tekintettel arra, hogy a befektetési 
stratégiáik során nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABAK-ok bizonyos feltételek 
mellett hozzájárulhatnak egyes 
rendszerszintű kockázatok vagy 
rendellenes piaci működés kialakulásához, 
különleges jelentéstételi követelményeket 
kell előírni a tőkeáttételt alkalmazó 
ABAK-ok számára. Az ilyen kockázatok 
felderítéséhez, ellenőrzéséhez és 
kezeléséhez szükséges információkat a 
Közösségen belül nem egységes módon 
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Közösségen belül nem egységes módon 
gyűjtik, illetve nem osztják meg a 
tagállamok között a közösségi pénzügyi 
piacok stabilitását fenyegető kockázatok 
potenciális forrásainak feltárása érdekében. 
E helyzet orvoslása érdekében különleges 
követelményeknek kell vonatkozniuk a 
befektetési stratégiáik során
következetesen nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó ABAK-okra. Az ilyen ABAK-
okat kötelezni kell a tőkeáttétel-
alkalmazásukkal és tőkeáttételi forrásaikkal 
kapcsolatos adatszolgáltatásra. Ezt az 
információt összesíteni kell és meg kell 
osztani a Közösség más hatóságaival is, 
ezáltal megkönnyítve az ilyen ABAK-ok 
tőkeáttétellel végrehajtott műveletei által a 
közösségi pénzügyi rendszerre gyakorolt 
hatás kollektív elemzését és a közös 
válaszlépéseket.

gyűjtik, illetve nem osztják meg a 
tagállamok között a közösségi pénzügyi 
piacok stabilitását fenyegető kockázatok 
potenciális forrásainak feltárása érdekében. 
E helyzet orvoslása érdekében különleges 
jelentéstételi követelményeknek kell 
vonatkozniuk a nagymértékű tőkeáttételt 
alkalmazó befektetési stratégiák mentén 
működő ABAK-okra. Az ilyen ABAK-okat 
kötelezni kell a tőkeáttétel-
alkalmazásukkal és tőkeáttételi forrásaikkal 
kapcsolatos adatszolgáltatásra. Ezt az 
információt a 2009/.../EK rendelet alapján 
létrehozott Európai Rendszerkockázati 
Testület (ESRB) irányítása alá tartozó 
központi nyilvántartásban kell összesíteni,
és meg kell osztani az Unió más 
hatóságaival, az ESMA-val, valamint adott 
esetben harmadik országok illetékes 
hatóságaival is, ezáltal megkönnyítve az 
ilyen ABAK-ok tőkeáttétellel végrehajtott 
műveletei által az uniós pénzügyi 
rendszerre gyakorolt hatás kollektív 
elemzését és a közös válaszlépéseket. A 
2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvben 
az ESRB irányítása alá tartozó központi 
nyilvántartást kell létrehozni azon bankok 
számára is, amelyek kiemelt 
brókerszolgáltatásokat (prime brokerage) 
nyújtanak az ABA-knak.

Indokolás

Ahhoz, hogy a potenciális rendszerkockázatokat meg lehessen ragadni, a nemzeti szinten 
összegyűjtött adatokat az ESRB irányítása alá tartozó központi nyilvántartásban kell 
összesíteni. Ehhez kapcsolódnia kell a banki tőkekövetelményekről szóló irányelvben a prime 
brokerage számára létrehozott nyilvántartásnak. 

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

tőkeáttételre alapozott tevékenységei káros 
hatással lehetnek a pénzügyi piacok 
stabilitására és hatékonyságára. A 
tőkeáttétel nehezen meghatározható 
fogalom. Azonban az ABAK-ok saját 
tagállamainak illetékes hatóságai számára 
szükségesnek tűnik lehetővé tenni, hogy 
korlátozzák az ABAK-ok által 
alkalmazható tőkeáttétel szintjét a 
szélsőséges piaci stressz által jellemzett 
időszakokban. A tagállamoknak 
tájékoztatniuk kell az ESMA-t és a 
Bizottságot az ilyen intézkedésekről.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Biztosítani kell, hogy a fedezetlen 
eladással foglalkozó valamennyi piaci 
szereplőre azonos követelmények 
vonatkozzanak. E célból a Bizottságnak 
horizontális intézkedést kell 
indítványoznia az ABAK-ok és a 
fedezetlen eladásokat alkalmazó egyéb 
szereplők közötti egyenlő feltételek 
biztosítása érdekében.

Indokolás

Az egyenlő versenyfeltételek biztosítása és a szabályozási arbitrázs elkerülése érdekében a 
fedezetlen eladási módszerekkel kapcsolatban horizontális alapon kell foglalkozni. 
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Biztosítani kell, hogy a 
portfóliótársaságokra ne vonatkozzanak 
szigorúbb követelmények, mint az ABA-k 
által nyújtott befektetéstől eltérő 
magánbefektetésben részesülő bármely 
egyéb kibocsátókra vagy tőzsdén nem 
jegyzett társaságokra. Míg az átláthatóság 
szükséges a társasági jogban, bármely 
megkülönböztetés – így a 
portfóliótársaság stratégiájának és 
fejlesztési tervének a társaság tulajdonosi 
viszonyai miatt történő nyilvánosságra 
hozatalára vonatkozó kötelezettség 
megállapítása – befolyásolná a 
tisztességes versenyt, valamint 
veszélyeztetné innováció finanszírozását 
az EU-ban. Egyben befolyásolhatja a 
többi részvényes jogait is. E célból a 
Bizottságnak legkésőbb ...-ig* felül kell 
vizsgálnia a vonatkozó társasági jogi 
jogszabályokat és pénzügyi ágazati 
irányelveket, illetve jogalkotási javaslat 
formájában kezdeményeznie kell a 
szükséges változtatásokat, beleértve az 
ezen irányelvhez szükséges bármely 
megfelelő módosításra irányuló 
javaslatokat is. A Bizottság jelentésében és 
az azt kísérő javaslataiban biztosítania 
kell a portfólióbefektetési és más 
társaságok közötti egyenlő 
versenyfeltételeket is. A Bizottságnak 
jelentésében és javaslatában figyelembe 
kell vennie a részvényesek jogainak 
védelmét is, valamint az innováció és 
technológiai fejlesztés finanszírozása 
tekintetében az egyenlő nemzetközi 
versenyfeltételek és az európai 
versenyképesség szükségességét.
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*HL: kérjük, illessze be az irányelv 
hatálybalépésének dátumát.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az irányelv végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárásokról 
szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK 
tanácsi határozattal összhangban kell 
elfogadni.

törölve

Indokolás

This is appropriate under the new 'comitology' procedures. 

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A Bizottságnak különösen hatáskört 
kell biztosítani az ezen irányelv 
végrehajtásához szükséges intézkedések
elfogadására. Ebben a tekintetben a 
Bizottságnak képesnek kell lennie az azon 
eljárásokat meghatározó intézkedések 
elfogadására, amelyek keretében az ezen
irányelvben előírt küszöböt meg nem 
haladó értékű eszközből álló ABA-
portfóliókat kezelő ABAK-ok 
gyakorolhatják azon jogukat, hogy ezen
irányelv hatálya alá tartozó ABAK-ként 
bírálják el őket. Ezen intézkedések célja 
továbbá, hogy meghatározzák a 
következőket: az illetékes hatóságok által 

(27) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottságnak hatáskört kell biztosítani 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására azon eljárások 
meghatározása céljából, amelyek 
keretében a jelen irányelvben előírt 
küszöböt meg nem haladó értékű eszközből 
álló ABA-portfóliókat kezelő ABAK-ok 
gyakorolhatják azon jogukat, hogy a jelen
irányelv hatálya alá tartozó ABAK-ként 
bírálják el őket. E felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok meghatározhatják az 
illetékes hatóságok által annak értékelése 
során alkalmazandó kritériumokat, hogy az 
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annak értékelése során alkalmazandó 
kritériumok, hogy az ABAK-ok teljesítik-e 
az üzletmenetükkel kapcsolatos 
kötelezettségeiket, az ABAK által 
meghatározandó összeférhetetlenség-
típusok, valamint azon ésszerű lépesek, 
amelyek meghozatala az 
összeférhetetlenségek azonosítása, 
megelőzése, kezelése és az azokról szóló 
tájékoztatás céljából a belső és szervezeti 
eljárások keretében az ABAK-tól elvárható
. Az intézkedések célja, hogy 
meghatározzák az ABAK-ok által, az 
általuk kezelt ABA-k nevében vállalt 
kockázatok függvényében alkalmazandó 
kockázatkezelési követelményeket, 
valamint minden más ahhoz szükséges 
intézkedést, hogy az ABAK képes legyen a 
fedezetlen eladási ügyletekkel összefüggő 
különleges kockázatok kezelésére, 
beleértve minden olyan vonatkozó 
korlátozást, amely szükséges lehet az 
ABA-k szükségtelen kockázatoktól való 
megóvása érdekében. Az intézkedések 
célja továbbá ezen irányelv 
likviditáskezeléssel kapcsolatos 
követelményeinek, különösen az ABA-k 
likviditási minimumkövetelményeinek
meghatározása. Céljuk továbbá, hogy 
meghatározzák azokat a követelményeket, 
amelyeket az értékpapírosított eszközök 
értékpapírosítását kezdeményezőknek kell 
teljesíteniük ahhoz, hogy az ABAK-ok 
befektethessenek a 2011. január 1-je után 
kibocsátott ilyen jellegű eszközökbe. 
Céljuk még, hogy meghatározzák azokat a 
követelményeket, amelyeket az ABAK-
oknak kell teljesíteniük az ilyen 
értékpapírosított eszközökbe való 
befektetéshez. Az intézkedések célja azon 
kritériumok megállapítása, amelyek 
alapján egy értékbecslő ezen irányelv 
alkalmazásában függetlennek tekinthető. 
Az intézkedések célja ezenkívül azon 
feltételek meghatározása, amelyek mellett 
az ABAK-ok feladatainak átruházása 
jóváhagyható, illetve amelyek teljesülése 
esetén a túlzott mértékű átruházás miatt az 

ABAK-ok teljesítik-e az üzletmenetükkel 
kapcsolatos kötelezettségeiket, az ABAK-
ok által azonosítandó összeférhetetlenség-
típusokat, valamint azon ésszerű lépeseket, 
amelyek megtétele az 
összeférhetetlenségek azonosítása, 
megelőzése, kezelése és az azokról szóló 
tájékoztatás céljából a belső és szervezeti 
eljárások terén az ABAK-októl elvárható. 
Meghatározhatják az ABAK-ok által, az 
általuk kezelt ABA-k nevében vállalt 
kockázatok függvényében alkalmazandó 
kockázatkezelési követelményeket, 
valamint minden más ahhoz szükséges 
intézkedést, hogy az ABAK-ok képesek 
legyenek a fedezetlen eladási ügyletekkel 
összefüggő különleges kockázatok 
kezelésére, beleértve minden olyan 
vonatkozó korlátozást, amely szükséges 
lehet az ABA-k szükségtelen 
kockázatoktól való megóvása érdekében. 
Meghatározhatják a jelen irányelv 
likviditáskezeléssel kapcsolatos 
követelményeit, különösen az ABA-k 
likviditási minimumkövetelményeit, 
valamint azokat a követelményeket, 
amelyeket az értékpapírosított eszközök 
értékpapírosítását kezdeményezőknek kell 
teljesíteniük ahhoz, hogy az ABAK-ok 
befektethessenek a 2011. január 1-je után 
kibocsátott ilyen jellegű eszközökbe. 
Meghatározhatják továbbá azokat a 
követelményeket, amelyeket az ABAK-
oknak teljesíteniük kell az ilyen 
értékpapírosított eszközökbe való 
befektetéshez. Megállapíthatják azokat a 
kritériumokat, amelyek alapján egy 
értékbecslő ezen irányelv alkalmazásában 
függetlennek tekinthető. 
Meghatározhatják azokat a feltételeket, 
amelyek mellett az ABAK-ok feladatainak 
átruházása jóváhagyható, illetve amelyek 
teljesülése esetén a túlzott mértékű 
átruházás miatt az alapkezelő már nem 
minősülhet az ABA kezelőjének. 
Meghatározhatják az ABAK-ok által az 
általuk kezelt minden egyes ABA 
tekintetében rendelkezésre bocsátandó éves 
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alapkezelő már nem minősülhet az ABA 
kezelőjének. Az intézkedések célja az 
ABAK-ok által az általuk kezelt minden 
egyes ABA tekintetében rendelkezésre 
bocsátandó éves jelentés tartalmának és 
formátumának meghatározása, valamint 
az ABAK-ok részéről befektetőikkel 
szemben fennálló adatszolgáltatási 
kötelezettségek és az illetékes hatóságokkal 
szembeni jelentési kötelezettségek, 
valamint azok gyakoriságának 
megállapítása. Az intézkedések célja az 
ABAK-ok részéről a tőkeáttétel 
tekintetében fennálló adatszolgáltatási 
kötelezettségek megállapítása, valamint az 
illetékes hatóságokkal szembeni 
jelentéstétel, illetve a befektetőknek történő 
adatszolgáltatás gyakoriságának 
meghatározása. Az intézkedések célja az 
ABAK-ok által az ABA-k kezelése során 
alkalmazható tőkeáttétel korlátainak 
meghatározása. Az intézkedések célja 
annak meghatározása, hogy pontosan 
milyen tartalommal és milyen módon kell a 
kibocsátókban vagy tőzsdén nem jegyzett 
társaságokban meghatározó befolyást 
szerző ABAK-oknak eleget tenniük a 
kibocsátókkal vagy tőzsdén nem jegyzett 
társaságokkal, valamint azok 
részvényeseivel és a munkavállalók 
képviselőivel szemben fennálló 
adatszolgáltatási kötelezettségüknek, 
beleértve az általuk kezelt ABA-król szóló 
éves jelentésekben közlendő információkat 
is. Az intézkedések célja, hogy 
meghatározzák azokat a korlátozásokat és 
feltételeket, amelyek az ABA-knak az 
ABAK székhely szerinti tagállamában, 
hivatásos befektetők számára történő 
forgalmazásával kapcsolatban előírhatók. 
Az intézkedések célja harmadik országbeli 
értékbecslő esetén a harmadik ország 
értékelési standardjai egyenértékűségének 
értékelésével, harmadik országok 
letétkezelőkre vonatkozó jogszabályai 
egyenértékűségének értékelésével, 
valamint a harmadik országokban 
székhellyel rendelkező ABAK-ok 

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

harmadik országok tényleges, a Közösség 
által harmadik országokban székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak biztosított 
hozzáféréssel azonos mértékű hozzáférést 
biztosítanak-e saját piacaikhoz a 
Közösségben székhellyel rendelkező 
ABAK-oknak. Meghatározhatják annak az 
információcserének a módozatait, tartalmát 
és gyakoriságát, amelyet az ABAK 
székhely szerinti tagállamának illetékes 
hatósága és azok az illetékes tagállamok 
folytatnak, amelyek illetékességi területén 
az ABAK önállóan vagy más ABAK-okkal
együtt befolyást gyakorolhat a 
rendszerszintű jelentőséggel bíró pénzügyi 
intézmények stabilitására és a piac 
egészséges működésére. 
Meghatározhatják a helyszíni 
ellenőrzésekre és vizsgálatokra vonatkozó 
eljárást. Megállapítják továbbá –
amennyiben az értékbecslő székhelye 
valamely harmadik országban van –, hogy 
az adott harmadik országban az alapok 
értékelési standardjai egyenértékűek-e az 
Unióban hatályos standardokkal. 
Megállapíthatják, hogy valamely 
harmadik ország letétkezelőkkel 
kapcsolatos jogszabályai egyenértékűek-e 
az ezen irányelvben foglaltakkal. 
Megállapíthatják, hogy valamely 
harmadik országnak az ABAK-ok 
prudenciális szabályozásával és 
folyamatos felügyeletével kapcsolatos 
jogszabályai egyenértékűek-e az ezen 
irányelvben foglaltakkal. 
Megállapíthatják, hogy valamely 
harmadik ország tényleges, az Unió által 
az adott harmadik országban székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak biztosított 
hozzáféréssel azonos mértékű hozzáférést 
biztosít-e saját piacaihoz az Unióban 
székhellyel rendelkező ABAK-oknak. 
Meghatározhatják a bejelentések és 
tanúsítványok szabványos mintáit és az 
illetékes hatóságok közötti 
információcsere során követendő eljárást.

Módosítás 12
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Irányelvre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Az ilyen típusú, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusoknak kellően 
figyelembe kell venniük a befektetési 
stratégiát, a kockázatkezelési 
folyamatokat és a kockázatellenes 
rendelkezéseket. Hasonlóképpen 
figyelembe veszik a különböző alkalmazott 
beruházási stratégiákat és a pénzpiaci 
ügyletekkel érintett eszközök típusait.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Mivel ezen intézkedések általános 
hatályúak és céljuk ezen irányelv nem 
lényegi elemeinek újabb nem lényegi 
elemekkel történő kiegészítése, azokat az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében 
előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. A fenti kategóriába nem tartozó 
intézkedésekre az ugyanazon határozat 5. 
cikkében előírt szabályozási bizottsági 
eljárás alkalmazandó. Ezen intézkedések 
célja annak megállapítása – amennyiben 
az értékbecslő székhelye valamely 
harmadik országban van –, hogy az adott 
harmadik országban az alapok értékelési 
standardjai egyenértékűek a Közösségben 
hatályos standardokkal. Az intézkedések 
célja annak megállapítása, hogy valamely 
harmadik ország letétkezelőkkel 
kapcsolatos jogszabályai egyenértékűek az 
ezen irányelvben foglaltakkal. Az 
intézkedések célja annak megállapítása, 
hogy valamely harmadik országnak az 
ABAK-ok prudenciális szabályozásával és 

törölve
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folyamatos felügyeletével kapcsolatos 
jogszabályai egyenértékűek az ezen 
irányelvben foglaltakkal. Az intézkedések 
célja ezen túlmenően annak 
megállapítása, hogy valamely harmadik 
ország tényleges, a Közösség által az adott 
harmadik országban székhellyel 
rendelkező ABAK-oknak biztosított 
hozzáféréssel azonos mértékű hozzáférést 
biztosít-e saját piacaihoz a Közösségben 
székhellyel rendelkező ABAK-oknak. Az 
intézkedések célja továbbá a bejelentések 
és tanúsítványok szabványos mintáinak 
meghatározása és az illetékes hatóságok 
közötti információcsere során követendő 
eljárás megállapítása.

Indokolás

This is appropriate under the new 'comitology' procedures. 

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor a jogszabályok, amelyek szerint az 
ABA-t megszervezték, igazgatótanács vagy 
más irányító testület létrehozását írják elő, 
és az irányító testület feladat az ABA 
tekintetében az irányítási funkciók 
ellátása, akkor ezen irányelv értelmében 
az ABA tekintendő ABAK-nak.

Indokolás

Az irányelvet módosítani kell annak biztosítása érdekében, hogy az irányelv követelményeinek 
hatálya alá tartozó ABAK-ként kezeljék azokat az ABA-kat, amelyeknél az irányításért 
általános felelősséget viselő irányító testület – például igazgatóság – működik. 

Módosítás 15
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a nemzeti központi bankok;

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) az ipari holdingtársaságok, amelyek 
részvényeivel az EU szabályozott piacain 
kereskednek, annyiban, amennyiben ezek 
valamely ipari üzleti stratégia 
végrehajtása céljából rendelkeznek 
részesedéssel leányvállalatokban vagy 
kapcsolt vállalkozásokban;

Indokolás

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
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Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive. 

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gc) a nemzeti kormányok, a regionális és 
helyi önkormányzatok, valamint 
mindazon szervek és intézmények, 
amelyek szociális biztonsági rendszerek és 
nyugdíjrendszerek finanszírozására 
szolgáló alapokat kezelnek;

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gd) az ABAK bármely zárt végű ABA 
tekintetében, amelynek értékpapírjait 
bevezették az Unióban alapított vagy 
működő szabályozott piacra vagy 
amelynek értékpapírjai tekintetében ilyen 
bevezetés iránti engedélyekre vonatkozó 
kérelmet nyújtottakbe.

Indokolás

A 2. cikk javasolt módosítása meggátolná, hogy az irányelv aránytalan megközelítést 
alkalmazzon az olyan zárt végű ABA-kal szemben, melyek értékpapírjait bevezették valamely 
szabályozott uniós piacra. 
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Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A Bizottságnak joga van arra, hogy 
ezen irányelv 49. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon eljárások meghatározása 
céljából, amelyek keretében a (2) bekezdés 
a) pontjában előírt küszöböt meg nem 
haladó értékű eszközből álló ABA-
portfóliókat kezelő ABAK-ok 
gyakorolhatják a (3) bekezdésben foglalt 
jogukat.

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

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „alternatív befektetési alap” (ABA): 
minden olyan kollektív befektetési 
vállalkozás, beleértve azok részalapjait is, 
amelynek egyetlen célja eszközök kollektív 
befektetése és amelynek tekintetében nem 
szükséges a 2009/…/EK irányelv [az 
ÁÉKBV-irányelv] 5. cikke értelmében 
történő engedélyezés;

a) „alternatív befektetési alap” (ABA): 
minden olyan kollektív befektetési 
vállalkozás, amely számos befektetőtől 
gyűjt tőkét azzal a céllal, hogy azt egy 
meghatározott befektetési politikával 
összhangban, a kockázatmegosztás elve 
alapján a befektetők javára befektesse, 
beleértve az ilyen vállalkozások olyan
részalapjait is, amelynek tekintetében nem 
szükséges a 2009/…/EK irányelv [az 
ÁÉKBV-irányelv] 5. cikke értelmében 
történő engedélyezés;



AD\815631HU.doc 21/69 PE438.149v03-00

HU

Indokolás

Az „alternatív befektetési alap” meghatározása kulcsfontosságú definíció az irányelv hatálya 
és összefüggései tekintetében, valamint indokolt, hogy az irányelv egyértelműen meghatározza 
a hatálya alá tartozó kollektív befektetési vállalkozásokat. 

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) „alternatívbefektetésialap-kezelő” 
(ABAK): minden jogi vagy természetes 
személy, amely/aki egy vagy több ABA-t, 
vagy egyetlen saját kezelés alatt álló ABA-
t kezel;

Indokolás

Egyes ABA-kat nem ABAK kezel, hanem saját kezelésben működnek.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „forgalmazás”: valamely ABA 
befektetési jegyeire vagy részvényeire 
vonatkozó általános ajánlattétel a 
Közösségben lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező befektetők számára, vagy azok 
ilyen befektetőkhöz történő kihelyezése, 
tekintet nélkül arra, ki kezdeményezésére 
történik az ajánlattétel vagy a kihelyezés;

e) „forgalmazás”: valamely ABA 
befektetési jegyeire vagy részvényeire 
vonatkozó, az ABA-t kezelő ABAK 
kezdeményezésére történő általános 
ajánlattétel az Unióban lakóhellyel vagy 
székhellyel rendelkező befektetők számára, 
vagy azok ilyen befektetőkhöz történő 
kihelyezése;

Indokolás

A forgalmazásnak az irányelv céljainak megfelelő meghatározása révén a javasolt módosítás 
változtat a 4. cikkben szabályozott forgalmazási korláton, így az kizárólag az ABA kezelőjének 
kezdeményezésére történő forgalmazásra vonatkozik. 
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Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oa) „zárt végű ABA”: olyan ABA, 
amelynek részvényeit vagy befektetési 
jegyeit a tulajdonosok az ABA eszközeinek 
terhére közvetlenül vagy közvetve nem 
vásárolhatják vagy válthatják vissza;

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ob) „zárt végű kollektív befektetési 
vállalkozás”: olyan kollektív befektetési 
vállalkozás, amelynek részvényeit és 
befektetési jegyeit a tulajdonosok sem 
közvetlenül, sem közvetetten nem 
vásároltathatják vagy válthatják vissza a 
vállalkozások eszközei terhére;

Indokolás

Szükséges a zárt végű kollektív befektetési vállalkozás fogalmának meghatározása annak 
érdekében, hogy megkülönböztessük azt az ezen irányelv által megragadandó kollektív 
befektetési vállalkozásoktól. 

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oc) „felvásárlandó társaság”: olyan 
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kibocsátó vagy nem jegyzett társaság, 
amely az ellenőrző befolyást szerző 
befektető általi felvásárlás tárgya.

Indokolás

A „kimazsolázás” kérdésének vizsgálatakor a felvásárlandó társaság jelentésének 
meghatározása is szükséges. 

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó ABAK-ok csak 
előzetes engedélyezést követően 
nyújthassanak kezelési szolgáltatást 
bármely ABA vonatkozásában, illetve 
forgalmazhassák annak részvényeit vagy 
befektetési jegyeit.

1. A tagállamok biztosítják, hogy az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó ABAK-ok csak 
előzetes engedélyezést követően 
nyújthassanak kezelési szolgáltatást 
bármely ABA vonatkozásában, illetve 
forgalmazhassák annak részvényeit vagy 
befektetési jegyeit.

A sem ezen irányelvvel összhangban, sem 
– olyan ABAK-ok esetében, amelyekre 
ezen irányelv nem vonatkozik – valamely 
tagállam nemzeti jogával összhangban nem 
engedélyezett szereplők semmilyen ABA 
vonatkozásában nem jogosultak a 
Közösség területén kezelési szolgáltatások 
nyújtására , illetve részvényeinek vagy 
befektetési jegyeinek forgalmazására.

A sem ezen irányelvvel összhangban, sem 
– olyan ABAK-ok esetében, amelyekre 
ezen irányelv nem vonatkozik – valamely 
tagállam nemzeti jogával összhangban nem 
engedélyezett szereplők semmilyen ABA 
vonatkozásában nem jogosultak az Unió
területén kezelési szolgáltatások 
nyújtására.

Ezen irányelv nem akadályozhatja vagy 
korlátozhatja az ABA-ban részvénnyel 
vagy befektetési jegyekkel rendelkezőket 
ezeknek a tőkepiacon történő 
értékesítésében; az ABA-ban részvénnyel 
vagy befektetési jegyekkel rendelkező 
személyek – akár közvetítőn keresztül, 
ideértve az ezen irányelv alapján 
engedélyezett ABAK-ot is –
forgalmazhatják ezeket a részvényeket 
vagy befekektetési jegyeket tagállami 
befektetők számára, az adott tagállam 
nemzeti szabályainak megfelelően, ha a 
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forgalmazás nem az ilyen ABA-t kezelő 
ABAK kezdeményezésére történik.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ABAK-ok számára minden, vagy 
csak bizonyos típusú ABA-val kapcsolatos 
kezelési szolgáltatások nyújtására adható 
engedély.

2. Az ABAK-ok számára minden, vagy 
csak bizonyos típusú ABA-val kapcsolatos 
kezelési szolgáltatások nyújtására adható 
engedély. Az ABA-t egyetlen ABAK 
kezelheti.

Indokolás

A felelős ABAK bonyolult beazonosításának, vagy a közös jogi felelősség feltételezésének 
elkerülésére.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK központi irodájának a székhelye 
szerinti tagállamban kell lennie.

Az ABAK központi irodájának a székhelye 
szerinti tagállamban kell lennie. 
Amennyiben az ABAK egy vagy több 
ABA-t kezel, az engedély minden érintett 
ABA tekintetében szükséges. 

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A Bizottságnak joga van arra, hogy 
ezen irányelv 49. cikkével összhangban 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben megállapítja az 
engedélyezés feltételeit, többek között az 
ABAK-ok irányításáért felelős személyek 
vonatkozásában.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK még a végrehajtás előtt 
tájékoztatja a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságait minden olyan, az 
eredeti kérelemben foglalt információval
kapcsolatos változásról, amely érdemben 
érintheti az engedélyezés feltételeit, így 
különösen az általa kezelt valamely ABA 
befektetési stratégiájával és politikájával, 
illetve alapszabályával vagy alapító 
okiratával kapcsolatos változásokról, 
valamint bármely további olyan ABA 
azonosító adatairól, amelyet az ABAK 
kezelni kíván.

Az ABAK még a végrehajtás előtt 
tájékoztatja a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságait minden olyan, az 
eredeti engedélyezés vagy nyilvántartásba 
vétel feltételeivel kapcsolatos lényeges
változásról, így különösen az ABAK üzleti 
tervében bekövetkező vagy az általa kezelt 
valamely ABA befektetési stratégiájával és 
politikájával kapcsolatos változásokról.

Az ABAK tájékoztatja az illetékes 
hatóságot az ABAK tevékenyeségét 
ténylegesen végző személyekkel 
kapcsolatos változásokról.

Az illetékes hatóságok a bejelentés 
kézhezvételét követő egy hónapon belül 
jóváhagyják, korlátozásokkal jóváhagyják 
vagy elutasítják a módosításokat.

Az illetékes hatóságok a bejelentés 
kézhezvételét követő egy hónapon belül 
jóváhagyják, korlátozásokkal jóváhagyják 
vagy elutasítják a módosításokat. Az 
illetékes hatóságok kellően indokolt 
esetben elutasítják az ABA befektetési 
stratégiájában és politikájában, illetve a 
szabályozásában vagy az alapító okirat 
rendelkezéseiben – adott esetben a 
befektetők egyetértésével – végrehajtott 
változtatásokat.

Módosítás 32
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Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyetlen befektető sem részesülhet 
preferenciális bánásmódban, kivéve, ha ezt
az ABA alapszabályában vagy alapító 
okiratában közzéteszik.

Egyetlen befektető sem részesülhet 
lényegesen preferenciális bánásmódban 
ugyanazon ABA többi befektetőjével 
szemben, kivéve, ha ennek a 
preferenciális bánásmódnak a jellegét és 
mibenlétét az ABA alapszabályában vagy 
alapító okiratában megemlítik.

Indokolás

Az irányelvben a befektető személyazonosságának közlésére előírt kötelezettség nem indokolt 
a nem szabványos feltételek esetében. Ez kockáztatná az EU bizalmas adatkezelési 
szabályainak sérelmét. A neveket csak az illetékes hatóságokkal lehet közölni, a szigorú 
titoktartási kötelezettség mellett, más befektetőknek nem adhatják ki és nem hozhatják 
nyilvánosságra.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el azon kritériumok 
meghatározására, amelyeket az illetékes 
hatóságoknak kell alkalmazniuk annak 
értékelésére, hogy az ABAK megfelel-e az 
(1) bekezdésben foglalt követelményeknek.

2. A Bizottságnak joga van arra, hogy 
ezen irányelv 49. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben megállapítja 
azokat a kritériumokat, amelyeket az 
illetékes hatóságoknak kell alkalmazniuk 
annak értékelésére, hogy az ABAK 
megfelel-e az (1) bekezdésben foglalt 
követelményeknek. 

Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.
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Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdésben vázolt intézdéseknek 
meg kell felelniük az ABA jellegének, 
méretének és összetettségének.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 1 a, 1 b és 1 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK olyan megbízható 
javadalmazási politikákat és gyakorlatokat 
alakít ki és hajt végre, amelyek 
összeegyeztethetők a hatékony 
kockázatkezeléssel és a hosszú távú 
értékteremtéssel.
Az ABAK tájékoztatja a tagállamok 
illetékes hatóságait a javadalmazási 
politikáinak és gyakorlatainak 
jellemzőiről.
A tagállamok illetékes hatóságai 
reagálhatnak és megfelelő korrekciós 
intézkedéseket hozhatnak az olyan 
kockázatok ellensúlyozására, amelyek 
abból adódhatnak, ha valamely ABAK 
nem tud hatékony és eredményes 
javadalmazási politikákat és gyakorlatot 
megvalósítani.

Indokolás

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking. We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 



PE438.149v03-00 28/69 AD\815631HU.doc

HU

important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB. In particular, any amendment to 
require an AIFM to ensure that its remuneration rules are compatible with the rules 
applicable to credit institutions and investment firms should be resisted as there are very 
good reasons why remuneration policies for AIFM should validly differ from banks and 
broker/dealers, for example. Accordingly, we do not agree with Amendment 50 in the Gauzès 
Report. 

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság olyan végrehajtási 
intézkedéseket fogad el, amelyek:

3. A Bizottságnak joga van arra, hogy 
ezen irányelv 49. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek:

a) részletesebben meghatározzák az (1) 
bekezdésben említett összeférhetetlenség-
típusokat;

a) részletesebben meghatározzák az (1) 
bekezdésben említett összeférhetetlenség-
típusokat;

b) meghatározzák azokat az ésszerű 
lépéseket, amelyeket az ABAK-nak meg 
kell tennie belső és szervezeti eljárásai 
vonatkozásában az összeférhetetlenség 
azonosítása, megelőzése, kezelése és az 
arról való tájékoztatás érdekében.

b) meghatározzák azokat az ésszerű 
lépéseket, amelyeket az ABAK-nak meg 
kell tennie belső és szervezeti eljárásai 
vonatkozásában az összeférhetetlenség 
azonosítása, megelőzése, kezelése és az 
arról való tájékoztatás érdekében.

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

Módosítás 37
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Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK biztosítja a kockázatkezelési 
és portfóliókezelési feladatok 
különválasztását és elkülönült 
felülvizsgálatát.

1. Az ABAK biztosítja a kockázatkezelési 
és portfoliókezelési feladatok 
különválasztását, amennyiben ez a saját 
maga és az általa kezelt ABA természetét, 
nagyságrendjét és összetettségét tekintve 
helyénvaló és arányos.

Indokolás

A külön kockázatkezelési funkció előírásának arányosnak kell lennie az ABAK és az általa 
kezelt alapok által képviselt kockázattal. 

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Bizottság elfogadja az alábbiakat 
részletesebben meghatározó végrehajtási 
intézkedéseket:

5. A Bizottságnak joga van arra, hogy 
ezen irányelv 49. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek meghatározzák az 
alábbiakat:

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 

törölve
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ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban fogadják 
el.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el, amelyekben részletesebben 
meghatározza a következőket:

3. A Bizottságnak joga van arra, hogy 
ezen irányelv 49. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben részletesebben 
meghatározza a következőket:

a) az (1) bekezdésben előírt 
likviditáskezelési követelményeket; 
valamint

a) az (1) bekezdésben előírt 
likviditáskezelési követelményeket; 
valamint

b) különösen az azon ABA-kra vonatkozó 
likviditási minimumkövetelményeket, 
amelyek fél évnél gyakrabban váltanak 
vissza befektetési jegyeket vagy 
részvényeket.

b) különösen az azon ABA-kra vonatkozó 
likviditási minimumkövetelményeket, 
amelyek fél évnél gyakrabban váltanak 
vissza befektetési jegyeket vagy 
részvényeket.

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

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az (1)-(3) bekezdés nem vonatkozik a 
zárt végű ABA-kra.



AD\815631HU.doc 31/69 PE438.149v03-00

HU

Indokolás

Az esetleges visszaváltási követelésekkel kapcsolatos likviditáskezelés nem szükséges a zárt 
végű alap esetében, mivel a befektetők nem jogosultak arra, hogy kivonják befektetésüket az 
alap eszközeiből. 

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ágazatközi egységesség biztosítása 
érdekében, továbbá abból a célból, hogy 
megszüntessék az érdekek 
összehangolatlanságát a hiteleket 
forgalomképes értékpapírokká vagy más 
pénzügyi eszközökké átcsomagoló 
vállalkozások (az értékpapírosítást 
kezdeményezők), illetve azon ABAK-ok 
között, amelyek egy vagy több ABA 
nevében befektetnek ezekbe az 
értékpapírokba vagy más pénzügyi 
eszközökbe, a Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el az alábbi 
követelmények meghatározására:

Az ágazatközi egységesség biztosítása 
érdekében, továbbá abból a célból, hogy 
megszüntessék az érdekek 
összehangolatlanságát a hiteleket 
forgalomképes értékpapírokká vagy más 
pénzügyi eszközökké átcsomagoló 
vállalkozások (az értékpapírosítást 
kezdeményezők), illetve azon ABAK-ok 
között, amelyek egy vagy több ABA 
nevében befektetnek ezekbe az 
értékpapírokba vagy más pénzügyi 
eszközökbe, a Bizottságnak joga van arra,
hogy ezen irányelv 49. cikkével 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el az alábbi 
követelmények meghatározására:

a) azon követelmények, amelyeket az 
értékpapírosítást kezdeményezőnek 
teljesítenie kell annak érdekében, hogy az 
ABAK egy vagy több ABA nevében 
befektethessen az ilyen típusú, 2011. január 
1-je után kibocsátott értékpapírokba vagy 
más pénzügyi eszközökbe, ideértve azokat 
a követelményeket is, amelyek biztosítják, 
hogy az értékpapírosítást kezdeményező 
legalább 5 százalékos nettó gazdasági 
érdekeltséget tartson fenn;

a) azon követelmények, amelyeket az 
értékpapírosítást kezdeményezőnek 
teljesítenie kell annak érdekében, hogy az 
ABAK egy vagy több ABA nevében 
befektethessen az ilyen típusú, 2011. január 
1-je után kibocsátott értékpapírokba vagy 
más pénzügyi eszközökbe, ideértve azokat 
a követelményeket is, amelyek biztosítják, 
hogy az értékpapírosítást kezdeményező 
legalább 5 százalékos nettó gazdasági 
érdekeltséget tartson fenn;

b) azon minőségi követelmények, 
amelyeket az ilyen értékpapírokba vagy 
más pénzügyi eszközökbe egy vagy több 
ABA nevében befektető ABAK-oknak 

b) azon minőségi követelmények, 
amelyeket az ilyen értékpapírokba vagy 
más pénzügyi eszközökbe egy vagy több 
ABA nevében befektető ABAK-oknak 
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teljesíteniük kell. teljesíteniük kell.

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

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Amennyiben az ABAK által kezelt ABA-k 
portfólióinak értéke meghaladja a 250 
millió EUR-t, az ABAK további szavatoló 
tőkét biztosít, amely egyenlő annak az 
összegnek a 0,02%-ával, amellyel az 
ABAK portfólióinak értéke meghaladja a 
250 millió eurót. Azonban az induló tőke 
és a további szavatoló tőke előírt összege 
nem haladhatja meg a 10 000 000 eurót.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 45
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Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Amennyiben külső értékbecslőt nem 
vesznek igénybe, a székhely szerinti 
tagállam illetékes hatóságai előírhatják az 
ABAK számára, hogy értékelési eljárásait 
és/vagy értékeléseit külső értékbecslővel 
vagy adott esetben könyvvizsgálóval 
ellenőriztesse.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A Bizottságnak joga van arra, hogy 
ezen irányelv 49. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben részletesebben 
meghatározza az értékbecslők 
tanúsítására irányadó feltételeket és az (1) 
bekezdés értelmében vett értékbecslési 
kritériumok alapját képező elveket.

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

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az ABAK minden egyes általa kezelt 
ABA vonatkozásában biztosítja, hogy 
letétkezelőt jelöljenek ki az alábbi funkciók
(szükség szerinti) betöltésére:

a) az ABAK által kezelt ABA-k befektetési 
jegyeinek vagy részvényeinek jegyzése 
során a befektetők befizetéseinek fogadása 
és azok elkülönített számlán történő 
elkönyvelése az ABAK nevében;

a) az ABAK által kezelt ABA-k befektetési 
jegyeinek vagy részvényeinek jegyzése 
során a befektetők befizetéseinek fogadása 
és azok elkülönített számlán történő 
elkönyvelése az ABAK nevében;

b) az ABA-hoz tartozó pénzügyi eszközök 
megőrzése;

b) az ABA-hoz tartozó pénzügyi eszközök 
megőrzése, különösen:

(i) az összes megőrizhető pénzügyi eszköz 
megőrzése és a megfelelő intézkedések 
megtétele az ABA tulajdonjogainak -
különösen a letétkezelő 
fizetésképtelensége esetén történő -
megőrzése érdekében, ideértve azon 
intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a 
pénzügyi eszközöket a letétkezelő 
könyveiben külön számlán vagy több ABA 
sszámára közös elkülönített számlán 
vezessék annak érdekében, hogy a 
letétkezelő fizetésképtelensége esetén 
azokat egyértelműen, a letétkezelő vagyoni 
eszközeitől elkülönítve lehessen 
beazonosítani;
(ii) a nem letétbe helyezhető pénzügyi 
eszközök tulajdonosainak azonosításához 
szükséges nyilvántartás vezetése az ABAK 
által nyújtott információk és a 
végrehajtott tranzakciókra vonatkozó 
külső bizonyítékok alapján;

c) annak ellenőrzése, hogy az ABA – vagy 
az ABA nevében eljáró ABAK –szerezte-e 
meg mindazon egyéb eszközök 
tulajdonjogát, amelyekbe az ABA 
befektetett.

c) annak ellenőrzése, hogy az ABA – vagy 
az ABA nevében eljáró ABAK –szerezte-e 
meg mindazon egyéb eszközök 
tulajdonjogát, amelyekbe az ABA 
befektetett.

1a. Az (1) bekezdésben említett 
funkciókon túl a letétkezelő biztosítja, 
hogy:
a) az ABA részvényeinek vagy befektetési 
jegyeinek eladása, kibocsátása, 
visszavásárlása, visszaváltása és bevonása 
a vonatkozó nemzeti jognak és az ABA 
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alapszabályának vagy alapító okiratának 
megfelelően történjék;
b) az ABAK részvényeinek vagy 
befektetési jegyeinek értékét a vonatkozó 
nemzeti jognak és az ABA 
alapszabályának vagy alapító okiratának 
megfelelően számítsák ki;
c) az ABA az eszközeit érintő ügyletek 
során az ellenértéket a szokásos határidőn 
belül kézhez kapja; valamint
d) az ABA bevételét az alkalmazandó 
nemzeti joggal és alapszabályával 
összhangban használja fel.

2. ABAK nem járhat el letétkezelőként. 2. ABAK nem járhat el letétkezelőként.

A letétkezelő függetlenül és kizárólag az 
ABA befektetőinek érdekeit szem előtt 
tartva jár el.

A letétkezelő őszintén, méltányosan, 
professzionálisan, függetlenül és az ABA 
befektetőinek érdekeit szem előtt tartva jár 
el.

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

3. A letétkezelő:

a) a Közösségben székhellyel rendelkező 
és a 2006/48/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel összhangban 
engedélyezett hitelintézet lehet, vagy

b) a 2004/39/EK irányelvnek megfelelően 
engedélyezett befektetési vállalkozás.
3a. Ha egy engedélyezett ABAK által 
irányított ABA az Unióban rendelkezik 
székhellyel, a letétkezelő létesítő okirat 
szerinti székhelye az ABA székhelye 
szerinti tagállamban van, kivéve, ha az 
alábbi feltételek teljesülnek:
a) az ABAK székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságai és az ABA székhelye 
szerinti harmadik ország hatóságai 
együttműködési és információcserére 
vonatkozó megállapodásokat írtak alá;
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b) az ABA székhelye szerinti harmadik 
ország joga összhangban áll a nemzetközi 
szervezetek által meghatározott 
előírásokkal;
c) az ABA székhelye szerinti harmadik 
ország tekintetében az (e) pont alapján 
olyan határozat született, amely 
megállapítja, hogy az ország területén 
székhellyel rendelkező letétkezelők 
tényleges és az uniós jogban előírt 
rendelkezésekkel egyenértékű 
prudenciális szabályozás és felügyelet 
alatt állnak;
d) az ABA székhelye szerinti harmadik 
ország tekintetében az (e) pont alapján 
olyan határozat született, amely 
megállapítja, hogy a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozásának 
megelőzésére az adott országban 
alkalmazott normák egyenértékűek az 
uniós jogban előírt rendelkezésekkel;
e) az ABAK székhelye szerinti tagállam az 
ABA székhelye szerinti harmadik 
országgal olyan megállapodást kötött, 
amely teljes mértékben megfelel az OECD 
adóügyi modellegyezményének 26. 
cikkében meghatározott normáknak, és 
biztosítja az adóügyi információk 
tényleges cseréjét.

4. A letétkezelők feladataikat más 
letétkezelőkre ruházhatják át.

4. A letétkezelők feladataikat 
átruházhatják, kivéve az alletétkezelőikkel 
kapcsolatos monitoring és felügyeleti 
tevékenységeket. A letétkezelő nem 
ruházhatja át tevékenységeit olyan 
mértékben, hogy postafiókcéggé váljon. 
Ilyen felelősségátruházásra csak egy 
alkalommal van lehetőség. Nem jöhet 
létre felelősségi lánc.
4a. A letétkezelők a bevált gyakorlatok 
szerint járnak el, és legjobb szakmai 
tudásuk szerint, kellő körültekintéssel és 
gondossággal választják ki, azokat a 
harmadik feleket, akikre az e bekezdésben 
említettek szerint feladataikat átruházták, 
továbbá e harmadik felek teljesítményét 
ugyanezen szakmai szempontok mentén 
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folyamatosan nyomon követik, és 
időközönként felülvizsgálják.

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

5. A letétkezelő felelősséggel tartozik az 
ABAK-nak és az ABA befektetőinek 
minden általuk amiatt elszenvedett 
veszteségért, hogy szándékosan vagy 
hanyagságból nem tett eleget az ezen 
irányelv szerinti kötelezettségeinek, vagy e 
kötelezettségeket nem megfelelően 
teljesítette, kivéve azon eseteket, amikor az 
említett veszteségek vis maior 
következményei.

A letétkezelő által őrzött pénzügyi 
eszközök bármely vesztesége esetén a 
letétkezelő csak akkor mentesül a 
felelősség alól, ha bizonyítani tudja, hogy 
nem tudta volna elkerülni a felmerült 
veszteséget.

A letétkezelő által őrzött pénzügyi 
eszközök bármely vesztesége esetén a 
letétkezelő csak akkor mentesül a 
felelősség alól, ha bizonyítani tudja, hogy a 
veszteséget külső, előre nem látható 
esemény okozta és a letétkezelő nem tudta 
volna elkerülni a felmerült veszteséget.

A letétkezelő ABAK és a befektetők 
irányában fennálló felelősségét nem 
érinti, ha úgy döntött, hogy feladatai egy 
részét egyszeri megbízás keretében 
engedélyezett harmadik személyre – mint 
például alletétkezelőre – ruházza. Így 
pénzügyi eszközök elvesztése esetén a 
letétkezelő elsődleges kötelezettségként és 
a nemzeti jog sérelme nélkül köteles az 
eszközöket indokolatlan késedelem nélkül 
visszaszolgáltatni az ABA-nak. Ez a 
követelmény a jogi eljárások sérelme 
nélkül alkalmazandó.

Az ABA befektetőivel szembeni felelősség 
közvetlenül vagy közvetve, az ABAK-on 
keresztül is érvényesíthető, a letétkezelő, 
az ABAK és a befektetők között fennálló 
jogviszony természetétől függően. A 
letétkezelő felelősségét a (4) bekezdésben 
említett átruházás nem befolyásolja.

Az ABA befektetőivel szembeni felelősség 
közvetlenül vagy közvetve az ABAK-on 
keresztül is érvényesíthető.

5a. Eltérve az (5) bekezdéstől, amennyiben 
a letétkezelőt védi annak az országnak a 
joga, ahol az ABAK az ABA nevében 
befektet, vagy egy előre nem látható külső 
esemény bekövetkezte miatt letétkezelői 
feladatait nem tudja ellátni, a letétkezelő 
mentesülhet az őt terhelő felelősség alól –
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beleértve a pénzügyi eszközökben 
bekövetkező veszteségekre vonatkozó 
felelősségét is –, ha igazolni tudja, hogy 
eleget tett a (4a) bekezdésben rögzített 
átvilágítási kötelezettségeinek. 
Felelősségátruházásra csak egy 
alkalommal van lehetőség. Nem jöhet 
létre felelősségi lánc.
5b. Eltérve az (5) bekezdéstől, amennyiben 
a letétkezelő és egy kiemelt brókercég 
vagy alletétkezelő között létrejött szerződés 
lehetővé teszi az eszközöknek az ABA 
szabályaival összhangban történő 
átruházását és újbóli felhasználását, a 
letétkezelő mentesülhet az őt terhelő 
felelősség alól, ha igazolni tudja, hogy 
eleget tett a (4a) bekezdésben rögzített 
átvilágítási kötelezettségeinek.
Az ABAK és a letétkezelő között létrejött 
szerződésnek ki kell kötnie, hogy az 
ABAK-ot még a szerződés végrehajtása 
előtt tájékoztatni kell az eszközöknek az 
ABA szabályaival összhangban történő 
átruházására és újbóli felhasználására 
lehetőséget adó szerződéses 
rendelkezésekről. 
Mielőtt befektetnek az ABA-ba, a
befektetőket tájékoztatják erről a 
rendelkezésről, és naprakészen 
tájékoztatják őket a harmadik fél kilétéről. 
A befektetőket tájékoztatni kell különösen 
arról, ha a felelősséget – ideértve a 
pénzügyi eszközökben bekövetkező 
veszteségekre vonatkozó felelősséget is – a 
harmadik félre ruházták át. Ebben az 
esetben a visszaszolgáltatásra kapott 
haladéknak összhangban kell állnia az 
ABAK és a harmadik fél között létrejött 
szerződés rendelkezéseivel.
5c. A letétkezelő kérésre a székhelye 
szerinti tagállam illetékes hatóságainak 
rendelkezésére bocsát minden, a feladatai 
ellátása során szerzett olyan információt, 
amelyekre az illetékes hatóságoknak az 
ABAK felügyeletéhez szüksége lehet. Ha 
az ABAK székhelye szerinti tagállam 
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illetékes hatóságai nem azonosak a 
letétkezelő székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságaival, ez utóbbiak 
késedelem nélkül megosztják a kapott 
információkat az ABAK székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságaival.
5d. A Bizottságnak joga van arra, hogy 
ezen irányelv 49. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben tovább részletezi 
a letétkezelő feladatait és felelősségét, 
valamint azokat a feltételeket, amelyek 
mellett a letétkezelő egyes feladatait 
harmadik személyre ruházhatja.
5e. Letétkezelő kijelölésére csak az ABAK 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságainak jóváhagyásával kerülhet 
sor. Az illetékes hatóság engedélyezheti 
több letétkezelő kijelölését is, amennyiben 
meggyőződött arról, hogy ez nem 
akadályozza a letétkezelő ezen irányelvben 
meghatározott összes kötelezettségének 
megfelelő teljesítését.

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

E tisztázó jellegű módosítást javasolta a Gauzès-jelentés is, és helyénvalónak tekinthető. 
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Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság elfogadja az alábbiakat 
részletesebben meghatározó végrehajtási 
intézkedéseket:

A Bizottságnak joga van arra, hogy ezen 
irányelv 49. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek meghatározzák az 
alábbiakat:

a) az átruházás jóváhagyásának feltételei; a) az átruházás jóváhagyásának feltételei;

b) azon feltételek, amelyek esetén az 
alapkezelő a (2) bekezdéssel összhangban 
már nem tekinthető az ABA kezelőjének.

b) azon feltételek, amelyek esetén az 
alapkezelő a (2) bekezdéssel összhangban 
már nem tekinthető az ABA kezelőjének.

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

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében, minden pénzügyi évre 
vonatkozóan éves jelentést bocsát 
rendelkezésre. Az éves jelentést legkésőbb 
a pénzügyi év végét követő négy hónapon 
belül a befektetők és az illetékes hatóságok 
rendelkezésére kell bocsátani.

1. Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében, minden pénzügyi évre 
vonatkozóan éves jelentést bocsát 
rendelkezésre. Az éves jelentést legkésőbb 
a pénzügyi év végét követő négy hónapon 
belül a befektetők és az illetékes hatóságok 
rendelkezésére kell bocsátani, vagy 
legkésőbb a pénzügyi év végét követő hat 
hónapon belül, olyan ABA esetében, 
amely más ABA-ba fektet be, és amely az 
éves jelentése elkészítéséhez információt 
kér ezen ABA éves vagy időközi 
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jelentéséből.

Indokolás

Az átfogó magántőkealapok azon legfrissebb pénzügyi információk alapján készítik el éves 
jelentésüket, amelyeket a mögöttes magántőkealapoktól kapnak, melyekbe befektetnek. 
Előfordulhat, hogy ezek a mögöttes alapok nem teszik közzé éves jelentésüket vagy pénzügyi 
információikat kellő időben ahhoz, hogy az átfogó alap teljesíteni tudja a saját éves jelentése 
tekintetében előírt kötelező négyhónapos határidőt. Az átfogó alapoknak ezért további időre 
van szükségük éves jelentéseik elkészítéséhez.

Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a 20. cikkben felsorolt információk, 
amennyiben azok az éves jelentés által 
lefedett pénzügyi év során változtak, mint 
pl. az ABAK és adott esetben az ABA által 
a vezető beosztású vagy a cég kockázati 
kitettségére érdemi befolyást gyakorló más 
alkalmazottak részére kifizetett 
javadalmazás fix és változó összegű 
összetevőkre bontott összegei.

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) éves jelentés az ABA portfóliójába 
tartozó vállalatok értékeléséről;

Indokolás

Bármilyen vállalkozásnál, tehát az ABA-t is beleértve, az ABAK által készített jelentést 
olvassák leggyakrabban a befektetők. 
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Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az éves jelentésben foglalt adatokat egy 
vagy több, a jogszabályok által az éves és 
összevont (konszolidált) éves beszámolók 
jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 
78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi 
irányelv módosításáról, valamint a 
84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2006. május 17-i 
2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban könyvvizsgálatra 
feljogosított személy ellenőrzi. A 
könyvvizsgálói jelentést, ideértve bármely 
esetleges fenntartást, az éves jelentésben 
teljes egészében közölni kell.

3. Az éves jelentésben foglalt adatokat az 
ABA-kra alkalmazandó, létesítésre vagy 
egyesülésre vonatkozó szabályokban, vagy 
eszközökben megfogalmazott előírások, 
vagy elvek szerint kell összeállítani, és 
azokat egy vagy több, a jogszabályok által 
az éves és összevont (konszolidált) éves 
beszámolók jog szerinti 
könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 
83/349/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 84/253/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. május 17-i 
2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban könyvvizsgálatra 
feljogosított személy ellenőrzi. A 
könyvvizsgálói jelentést, ideértve bármely 
esetleges fenntartást, az éves beszámolóban 
teljes egészében közölni kell.

Indokolás

Ahogy saját értékbecslés esetén is (lásd a 15. módosítás indokolását), a könyvvitelre 
vonatkozó információk nem képezhetik a vizsgálat tárgyát. Mindazonáltal az ABA 
portfóliójához tartozó vállalatok adott esetben készíthetnek pénzügyi beszámolót ellenőrzési 
célokra.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság elfogadja az éves jelentés 
tartalmát és formáját részletesebben 

4. A Bizottságnak joga van arra, hogy 
ezen irányelv 49. cikkével összhangban 
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meghatározó végrehajtási intézkedéseket. 
Ezeket az intézkedéseket hozzá kell 
igazítani azon ABAK-típusokhoz, amelyre 
vonatkoznak.

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben részletesebben 
meghatározza az éves jelentés tartalmát és 
formáját. E jogi aktusoknak megfelelőnek 
és arányosnak kell lenniük, és azokat
hozzá kell igazítani azon ABAK-
típusokhoz, amelyre vonatkoznak, és azon 
ABA-hoz, amelyre a jelentés vonatkozik, 
figyelembe véve az ABAK-ok különböző 
típusait és az általuk kezelt ABA-k eltérő 
méreteit, forrásait, összetettségét, jellegét, 
befektetéseit, befektetési stratégiáit és 
technikáit, struktúráit és befektetőit.

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ABAK biztosítja, hogy az ABA 
befektetői az ABA-ba való befektetésük 
előtt megkapják az alábbi információkat, 
illetve azok minden módosítását:

1. Az ABAK biztosítja, hogy az ABA 
befektetőinek az ABA-ba való 
befektetésük előtt rendelkezésére 
bocsássák az alábbi információkat, illetve 
értesüljenek azok minden módosításáról:

Indokolás

Az ÁÉKBV-irányelvvel és pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelvvel való összhang 
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biztosítása. 

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a következők leírása: az ABA 
befektetési stratégiája és célkitűzései, azon 
eszközök, amelyekbe az ABA befektethet, 
az ABA által alkalmazható módszerek, 
minden vonatkozó kockázat, minden 
alkalmazható befektetési korlátozás, azon 
körülmények, amelyek esetén az ABAK 
tőkeáttételt alkalmazhat, a megengedett 
tőkeáttétel-típusok és -források és azok 
kockázatai, valamint a tőkeáttétel 
alkalmazásának esetleges korlátai;

a) a következők leírása: az ABA 
befektetési stratégiája és célkitűzései, azon 
eszköztípusok, amelyekbe az ABA 
befektethet, az ABA által alkalmazható 
módszerek, a vonatkozó kockázatok, 
minden alkalmazható befektetési 
korlátozás, azon körülmények, amelyek 
esetén az ABAK tőkeáttételt alkalmazhat, a 
megengedett tőkeáttétel-típusok és -
források és azok kockázatai, valamint a 
tőkeáttétel alkalmazásának esetleges 
korlátai;

Indokolás

Nem gyakorlatias „valamennyi” olyan eszközről való tájékoztatás, amelybe az ABA 
befektethet, és a javasolt módosítás követi a svéd elnökség kompromisszumos javaslatát. A 
további módosítások az előbbiből következnek. 

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a befektetők által közvetlenül vagy 
közvetetten viselendő minden díj, illeték és 
költség, valamint ezek maximális 
összegének leírása;

h) a befektetők által közvetlenül vagy 
közvetetten viselendő minden díj, illeték és 
költség, valamint ezek maximális 
összegének leírása, az utolsó tizenkét 
hónapban kifizetett díjak, illetékek és 
költségek leírásával együtt;
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Módosítás 59

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) az ABA múltbeli teljesítményének 
leírása létrehozásától a legutóbbi 
értékelésig;

Indokolás

A befektetőknek nyújtott tájékoztatásnak a vállalt kockázatokra tekintettel mindenre ki kell 
terjednie. A befektetési döntés szempontjából különösen fontos elem az ABA előtörténete, de 
az ABAK-é is. Ez az információ túlságosan is gyakran hiányos vagy félrevezető. A ténylegesen 
kifizetett díjakra és az alapok forrására vonatkozó információk is szükségesek a megalapozott 
döntéshez. Az ABA kockázati profiljára vonatkozó havi információk segítenek a befektetőknek 
kockázataik kezelésében is. 

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ABAK minden általa kezelt ABA 
tekintetében időszakosan a befektetők 
tudomására hozza a következőket:

2. Az ABAK minden általa kezelt olyan
ABA tekintetében, amely lehetővé teszi a 
befektető döntése alapján történő 
visszaváltást, időközönként a befektetők 
tudomására hozza a következőket:

Indokolás

Az átfogó magántőke-befektetési alapok (és a magántőke-befektetési alapok) nem likvid 
befektetésekbe fektetnek be, és nem ruháznak a befektetőre visszaváltási jogokat. Amennyiben 
a befektetők nem rendelkeznek visszaváltási joggal, nem érdemes a nem likvid eszközökre 
vagy a likviditásra vonatkozó rendszeres adatszolgáltatást előírni. 
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Módosítás 61

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azoknak az ABA-knak, amelyeket 
nyugdíjalapoknak adnak el, fel kell 
hívniuk a figyelmet az ezzel a befektetési 
formával összefüggő speciális 
kockázatokra. Ezenkívül ebben az esetben 
a befektetők rendelkezésére bocsátandó 
dokumentációt az ellátásra jogosultak, a 
képviselőik, illetve az általuk megbízott 
szakértő tanácsadók számára is 
rendelkezésre is kell bocsátani.

Indokolás

A nyugdíjalapokat sajátos felelősség terheli, mivel egyre inkább elvárják tőlük, hogy öregségi 
nyugdíj nyújtása formájában közszolgáltatási feladatokat is ellássanak. Ezért, ha egyáltalán 
fektethetnek tőkét ABA-ba, különleges közzétételi kötelezettségeket kell előírni. Ezenkívül meg 
kell akadályozni, hogy az elsődleges befektetők, tehát az ellátásra jogosultak elől eltitkoljanak 
a vagyonkezelőjük illetve nyugdíjalapjuk ellenőrzésére szolgáló lényeges információkat.

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el az ABAK-ok tájékoztatási 
kötelezettségeinek, valamint a tájékoztatás 
(2) bekezdésben említett gyakoriságának 
részletesebb meghatározására. Ezeket az 
intézkedéseket hozzá kell igazítani azon 
ABAK-típusokhoz, amelyre vonatkoznak.

3. A Bizottságnak joga van arra, hogy 
ezen irányelv 49. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az ABAK-ok tájékoztatási 
kötelezettségeinek, valamint a tájékoztatás 
(2) bekezdésben említett gyakoriságának 
részletesebb meghatározására, figyelembe 
véve azon ABAK-típusokat, amelyekre
vonatkoznak.

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

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ABA jelenlegi kockázati profilja és az 
ABAK által e kockázatok kezelése 
érdekében alkalmazott kockázatkezelési 
eszközök;

c) az ABA jelenlegi kockázati profilja,
ideértve az alkalmazott tőkeáttétel szintjét,
és az ABAK által e kockázatok kezelése 
érdekében alkalmazott kockázatkezelési 
eszközök;

Indokolás

Az illetékes hatóságoknak teljes képpel kell rendelkezniük az ABA-ról és az ABAK-ról. 

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a díjak szerkezete és az ABAK-nak 
kifizetett összegek;

Indokolás

Az illetékes hatóságoknak teljes képpel kell rendelkezniük az ABA-król és az ABAK-okról. A 
díjszerkezet a kockázatot meghatározó fontos tényező. 

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – e b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) az ABA teljesítményadatai, ideértve az 
eszközök értékelését.

Indokolás

Az illetékes hatóságoknak teljes képpel kell rendelkezniük az ABA-król és az ABAK-okról. 

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A Bizottságnak joga van arra, hogy 
ezen irányelv 49. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1), (2) és (3) bekezdésben 
említett – az újonnan kialakuló pénzügyi 
technikákra tekintettel kiigazítható és 
kiegészíthető – jelentési kötelezettségek, 
illetve a jelentéstétel gyakoriságának 
részletesebb meghatározására.

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottságnak joga van továbbá arra, 
hogy ezen irányelv 49. cikkével 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el, amelyek 
meghatározzák a (3a) bekezdés alapján 
közzétett információk típusát.
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Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az egy vagy több, módszeresen 
jelentős tőkeáttételt alkalmazó ABA-t 
kezelő ABAK a székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak rendszeresen a 
rendelkezésére bocsátja az általa kezelt 
egyes ABA-k által alkalmazott tőkeáttétel 
teljes mértékét, a készpénz vagy 
értékpapírok kölcsönzéséből származó, 
illetve pénzügyi derivatívákba ágyazott 
tőkeáttétel arányát, és amennyiben ismert, 
az ABA-k eszközeinek tőkeáttételi 
megállapodások alapján történő 
újrafelhasználásának mértékét.
Ennek a tájékoztatásnak az ABAK által 
kezelt minden egyes ABA esetében 
tartalmaznia kell a kölcsönzött készpénz 
vagy értékpapír öt legnagyobb forrásának 
megnevezését, valamint az e jogalanyok 
mindegyikétől kapott tőkeáttételek 
összegeit az ABAK által kezelt minden 
egyes ABA vonatkozásában.

Indokolás

Megfelelőnek tartjuk ezt a módosítást, amely a svéd elnökség kompromisszumos javaslata 
keretében került előterjesztésre. 

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. A tagállamok biztosítják, hogy az 
ABAK székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságai hozzáférjenek az 
ABAK által kezelt ABA-k nevében 
végrehajtott fedezetlen eladás 
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alkalmazására vonatkozó információkhoz 
annak meghatározása céljából, hogy 
milyen mértékben járul hozzá a fedezetlen 
eladás alkalmazása a pénzügyi rendszert 
fenyegető rendszerszintű kockázat vagy a 
rendellenes piaci működéssel kapcsolatos 
kockázat kialakulásához. A székhely 
szerinti tagállam illetékes hatóságai 
továbbá biztosítják, hogy a felügyeletek 
közötti együttműködésről szóló 46. 
cikkben meghatározott eljárás keretében a 
felügyeletük alá tartozó ABAK-ok 
tekintetében összesített információk 
hozzáférhetők legyenek más illetékes 
hatóságok, a 2009. január 23-i 
2009/77/EK bizottsági határozattal1

létrehozott európai értékpapír-piaci 
szabályozók bizottsága (CESR) valamint a 
…/…/EK rendelettel létrehozott Európai 
Rendszerkockázati Testület (ESRB) 
számára.
________________
1 HL L 25., 2009.1.29., 18. o.

Indokolás

Nem tartjuk megfelelőnek az ABAK általi fedezetlen eladás külön szabályozását. 
Megjegyezzük, hogy az irányelv indokolása elismeri, hogy a fedezetlen eladás nem az ABAK 
kizárólagos joga, és a Bizottság a fedezetlen eladás kérdését szélesebb körben fontolgatja.
Ezenfelül megjegyezzük, hogy ezt elismerte a svéd elnökség kompromisszumos javaslata is, 
amely kiváltja az információgyűjtési követelményt, csakúgy, mint a Gauzès-jelentés, amely a 
13. módosításban elismeri, hogy a fedezetlen eladásnak egy összehangolt szabályozási 
keretben kell működnie.

Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat
21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. cikk

Bizalmas információk
Ez az irányelv nem akadályozhatja meg az 
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ABAK-okat abban, hogy bejelentsék 
illetékes hatóságuknak, hogy az általuk 
szolgáltatott bizonyos információk 
kereskedelmi titkok vagy bizalmas 
információk, annak sérelme nélkül, hogy 
az illetékes hatóság ezen irányelv alapján 
megoszthassa az információkat más 
illetékes hatóságokkal.

Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a tőkeáttétel tekintetében fennálló 
tájékoztatási kötelezettségeknek, valamint 
az illetékes hatóságokkal szembeni 
jelentéstétel és a befektetőknek szóló 
tájékoztatás gyakoriságának részletesebb 
meghatározására.

2. A Bizottságnak joga van arra, hogy 
ezen irányelv 49. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a tőkeáttétel tekintetében 
fennálló tájékoztatási kötelezettségeknek, 
valamint az illetékes hatóságokkal 
szembeni jelentéstétel és a befektetőknek 
szóló tájékoztatás gyakoriságának 
részletesebb meghatározására.

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

Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A székhely szerinti tagállam biztosítja, 
hogy a felügyeletek közötti 

2. A székhely szerinti tagállam biztosítja, 
hogy valamennyi, a 21. és a 24. cikk 
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együttműködésről szóló 46. cikkben 
meghatározott eljárás keretében
valamennyi, a 24. cikk értelmében kapott 
adatot az általa felügyelt összes ABAK 
tekintetében összesített formában a többi 
illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja. 
Ezenkívül az említett mechanizmuson 
keresztül – valamint más, közvetlenül 
érintett tagállamok esetében kétoldalú 
jelleggel is – késedelem nélkül információt 
szolgáltat ha a felelőssége alá tartozó 
valamely ABAK potenciálisan jelentős 
partnerkockázatot jelenthet más tagállamok 
valamely hitelintézetére vagy egyéb, 
rendszerszintű jelentőséggel bíró 
intézményére.

értelmében kapott adatot az általa felügyelt 
összes ABAK tekintetében összesített 
formában az Unión belül a többi illetékes 
hatóság, az ESMA és az ESRB
rendelkezésére bocsátja. A székhely 
szerinti tagállam illetékes hatóságai 
késedelem nélkül tájékoztatást nyújtanak 
a felügyeletek közötti együttműködésről 
szóló 46. cikkben meghatározott eljárás 
keretében. Ezenkívül az említett 
mechanizmuson keresztül – valamint más, 
közvetlenül érintett tagállamok esetében 
kétoldalú jelleggel is – késedelem nélkül 
információt szolgáltat, ha a felelőssége alá
tartozó valamely ABAK potenciálisan 
jelentős partnerkockázatot jelenthet más 
tagállamok valamely hitelintézetére vagy 
egyéb, rendszerszintű jelentőséggel bíró 
intézményére.

Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Indokolás

Nem megfelelő megoldás, hogy a Bizottság uniós szintű tőkeáttételi felső korlátot határozzon 
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meg, mivel az aránytalan lenne, és figyelmen kívül hagyná az ABAK ágazaton belüli óriási 
szerkezeti és stratégiai változatosságot. Visszaesés esetén ez prociklikusnak is bizonyulhat. 
Ehelyett, ennek a jogkörnek eseti alapon a tagállamok hatáskörében kell maradnia. 

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. Kivételes körülmények között és 
amennyiben ez a pénzügyi rendszer 
stabilitása és integritása érdekében 
szükséges, az ABAK székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságai korlátokat 
határozhatnak meg az ABAK által 
alkalmazható tőkeáttétel szintjére. Az ilyen 
intézkedésekről értesíteni kell ABA 
székhelye szerinti tagállamot, az ESMA-t, 
az ESRB-t és a Bizottságot.

Indokolás

Nem megfelelő megoldás, hogy a Bizottság uniós szintű tőkeáttételi felső korlátot határozzon 
meg, mivel az aránytalan lenne, és figyelmen kívül hagyná az ABAK ágazaton belüli óriási 
szerkezeti és stratégiai változatosságot. Visszaesés esetén ez prociklikusnak is bizonyulhat. 
Ehelyett, ennek a jogkörnek eseti alapon a tagállamok hatáskörében kell maradnia. 

Módosítás75

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hatály Hatály
1. E szakasz a következőkre alkalmazandó: 1. E szakasz a következőkre alkalmazandó:

a) egy vagy több olyan ABA-t kezelő 
ABAK, amely egyedül vagy összesítve
megszerzi egy Közösségen belül 

a) egy vagy több olyan ABA-t kezelő 
ABAK, amely egyedül vagy összesítve
ellenőrző befolyást szerez egy Unión belül 



PE438.149v03-00 54/69 AD\815631HU.doc

HU

székhellyel rendelkező kibocsátó vagy 
adott esetben tőzsdén nem jegyzett társaság 
szavazati jogának 30%-át vagy annál 
nagyobb részét;

székhellyel rendelkező kibocsátó vagy 
adott esetben egy tőzsdén nem jegyzett 
társaság felett, például a szavazati jogok 
10, 20, 30 vagy 50%-ának vagy annál 
nagyobb részének megszerzésével;

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

b) egy vagy több másik ABAK-kal olyan 
értelmű megállapodást kötő ABAK, amely 
lehetővé teszi az ezen ABAK-ok által 
kezelt ABA-k számára, hogy ellenőrző 
befolyást szerezzen egy kibocsátó, vagy 
adott esetben egy tőzsdén nem jegyzett 
társaság társaság felett, például a szavazati
jogok 10, 20, 30 vagy 50%-ának vagy
annál nagyobb részének megszerzésével.

2. E szakasz nem alkalmazandó, 
amennyiben az érintett kibocsátó vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaság 250 főnél 
kevesebbet foglalkoztat, éves árbevétele 
nem haladja meg az 50 millió EUR-t 
és/vagy mérlegfőösszege a 43 millió EUR-
t.

2. A 26–30. cikk nem nem alkalmazandó, 
amennyiben az érintett kibocsátó vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaság – az 
alárendelt társaságokkal együtt – a 50
főnél kevesebbet foglalkoztat.

Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat 
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Értesítés tőzsdén nem jegyzett 
társaságokban ellenőrző befolyás 

szerzéséről

Értesítés tőzsdén nem jegyzett 
társaságokban jelentős befolyás szerzéséről

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

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

A tagállamok biztosítják, hogy minden 
olyan esetben, amikor egy ABAK egyedül, 
vagy egy másik ABAK-kal együttesen 
eljárva, egy vagy több általa kezelt ABA-n 
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keresztül szerzi meg egy tőzsdén nem 
jegyzett társaság szavazati jogának 10, 20, 
30, vagy 50%-át, arról értesítik a 
kibocsátót, vagy adott esetben a tőzsdén 
nem jegyzett társaságot, annak 
munkavállalói képviselőit, vagy 
amennyiben nincsenek ilyen képviselők, 
úgy magukat a munkavállalókat, az 
ABAK illetékes hatóságát és a kibocsátó, 
vagy a tőzsdén nem jegyzett társaság 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságait a (2) bekezdésben 
meghatározott információk megadásával.

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

Az értesítést minél hamarabb, de legkésőbb 
az attól a naptól számított négy kereskedési 
napon belül meg kell tenni, amelyen az 
ABAK elérte a releváns küszöböt (ez a 
nap beleszámít a négy napos határidőbe).

2. Az (1) bekezdés által megkövetelt 
értesítés a következő információkat 
tartalmazza:

2. Az (1) bekezdés által megkövetelt 
értesítés a következő információkat 
tartalmazza:

a) a szavazati jogok tekintetében kialakult 
helyzet;

a) a szavazati jogok tekintetében kialakult 
helyzet;

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

b) azon feltételek, amelyek mellett az 
ellenőrző befolyást elérték, beleértve az 
ABAK, az ABA és a különböző érintett 
részvényesek teljes körű azonosításával
kapcsolatos információkat, továbbá a velük 
egyeztetve eljáró személyek, a nevükben 
szavazati jogok gyakorlására jogosult 
valamennyi természetes és jogi személy, 
valamint adott esetben azon vállalkozások 
láncának teljes körű azonosításával 
kapcsolatos információkat, amelyen 
keresztül a szavazati jogokat ténylegesen 
gyakorolják;

c) a küszöb elérésének vagy 
meghaladásának dátuma.

c) az ellenőrző befolyás elérésének vagy 
meghaladásának dátuma.

Módosítás 77
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Irányelvre irányuló javaslat
27 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27a. cikk

Tőkemegfelelés a felvásárlandó 
társaságokban

A lehetséges „vagyonkimazsolázás”, azaz 
a vállalat eszközeinek egyéb célok 
finanszírozására való felhasználásának 
elkerülése érdekében az ABA ellenőrzése 
alatt álló felvásárlandó társaság nettó 
vagyoneszközeinek meg kell felelniük a 
második társasági jogi irányelv szerinti 
tőkemegfelelési rendszer szabályainak.

Indokolás

A biztosítékok összehangolásáról szóló, 1976. december 13-i 77/91/EGK második tanácsi 
irányelv 15. cikke (1) bekezdése a) pontjának rendelkezései és a 77/91/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
1. cikke (4) bekezdése b) pontja és 1. cikke (5) bekezdése rendelkezéseinek a nyilvánosan 
működő részvénytársaságokra történő alkalmazása segíthet megelőzni a 
„vagyonkimazsolázást” mint „kifosztást”, amelyet arra használnak, hogy kifizessék a 
vásárlásból eredő adósságot, miközben ugyanakkor lehetővé teszik a jogszerű stratégiai 
átszervezések számára elegendő mozgástér biztosítását. 

Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat 
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 27. cikk rendelkezésein túlmenően a 
tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
egy ABAK megszerzi egy kibocsátó vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaság szavazati 
jogának 30%-át vagy annál nagyobb 
részét, az érintett ABAK a kibocsátó, a 
tőzsdén nem jegyzett társaság, azok
részvényesei és a munkavállalók képviselői

1. A 27. cikk rendelkezésein túlmenően a 
tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
egy ABAK egyedül, vagy egy másik 
ABAK-kal együttesen eljárva ellenőrző 
befolyást szerez egy kibocsátó vagy 
tőzsdén nem jegyzett társaság felett, az 
érintett ABAK közli a kibocsátóval, a 
tőzsdén nem jegyzett társasággal, azok
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– vagy, ha ilyenek nincsenek, maguk a 
munkavállalók – rendelkezésére bocsátja 
a második és harmadik albekezdésben
meghatározott információkat.

részvényeseivel és a munkavállalók
képviselőivel – vagy, ha ilyenek nincsenek,
magukat a munkavállalókkal az e 
bekezdésben meghatározott információkat.

A kibocsátók tekintetében az ABAK az 
érintett kibocsátó, annak részvényesei és a 
munkavállalók képviselői rendelkezésére 
bocsátja a 2004/25/EK irányelv 6. cikke 
(3) bekezdésében említett információkat.

A kibocsátók tekintetében az ABAK a 
következő információkat bocsátja az 
érintett kibocsátó, annak részvényesei és a 
munkavállalók képviselői rendelkezésére:

A kibocsátók és a tőzsdén nem jegyzett 
társaságok tekintetében az ABAK a 
következő információkat bocsátja
rendelkezésre:

a) a nyilvános vételi ajánlatról szóló, 
2004. április 21-i 2004/25/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének 
(3) bekezdésében1 említett információk;

a) az eszközök tervezett jelentős kivonásai;

b) a – különösen az ABAK és a kibocsátó 
közötti – összeférhetetlenség 
megelőzésével és kezelésével kapcsolatos 
politika;

b) a – különösen az ABAK és a kibocsátó 
közötti – összeférhetetlenség 
megelőzésével és kezelésével kapcsolatos 
politika;

c) a kibocsátó belső és külső 
kommunikációs politikája, különösen az 
alkalmazottak tekintetében.

c) a kibocsátó belső és külső 
kommunikációs politikája, különösen az 
alkalmazottak tekintetében.

A tőzsdén nem jegyzett társaságok 
tekintetében az ABAK a következő 
információkat bocsátja az érintett tőzsdén 
nem jegyzett társaság, annak részvényesei 
és a munkavállalók képviselői 
rendelkezésére:
d) a 30%-os küszöböt egyedül vagy más 
ABAK-okkal kötött megállapodás alapján 
elért ABAK megnevezése;

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

e) a tőzsdén nem jegyzett társasággal 
kapcsolatos fejlesztési terv;
f) a – különösen az ABAK és a tőzsdén 
nem jegyzett társaság közötti –
összeférhetetlenség megelőzésével és 
kezelésével kapcsolatos politika;

f) a – különösen az ABAK és a tőzsdén 
nem jegyzett társaság közötti –
összeférhetetlenség megelőzésével és 
kezelésével kapcsolatos politika;

g) a kibocsátó vagy tőzsdén nem jegyzett 
társaság belső és külső kommunikációs 
politikája, különösen az alkalmazottak 
tekintetében.
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ga) a társaság stratégiája és 
foglalkoztatáspolitikája tekintetében jogi 
egyezségek megkötésére jogosult személy 
vagy személyek.

1 HL L 142., 2004.4.30., 12. o.

Módosítás 79

Irányelvre irányuló javaslat 
28 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el az alábbiak meghatározására:

2. A Bizottságnak joga van arra, hogy 
ezen irányelv 49. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek az alábbiakat 
határozzák meg:

Módosítás 80

Irányelvre irányuló javaslat 
28 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 81

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ABA éves jelentése az alábbi 
kiegészítő információkat tartalmazza 
minden olyan kibocsátó és tőzsdén nem 

2. Az ABA éves jelentése az alábbi 
kiegészítő információkat tartalmazza 
minden olyan kibocsátó és tőzsdén nem 



AD\815631HU.doc 59/69 PE438.149v03-00

HU

jegyzett társaság tekintetében, amelyekbe 
az ABA befektetést eszközölt:

jegyzett társaság tekintetében, amelyekben 
az ABAK a 28. cikk értelmében ellenőrző 
befolyással rendelkezik:

Módosítás 82

Irányelvre irányuló javaslat 
29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A Bizottságnak joga van arra, hogy 
ezen irányelv 49. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogadjon el az (1) és (2) bekezdés 
értelmében szolgáltatandó információk 
részletes tartalmának meghatározására.

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

Módosítás 83

Irányelvre irányuló javaslat 
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben valamely kibocsátó szavazati 
joga 30%-ának vagy annál nagyobb 
részének megszerzését követően a
kibocsátónak a részvényeit kivezetik a 
szabályozott piacról, úgy a kibocsátónak 
ennek ellenére a szabályozott piacról 
történő kivonástól számított két évig még 
továbbra is meg kell felelnie a 
2004/109/EK irányelvben előírt 

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

Módosítás 84

Irányelvre irányuló javaslat 
31 cikk – 3 bekezdés – 2 és 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A harmadik albekezdésben említett
végrehajtási intézkedésekre figyelemmel 
az illetékes hatóságok korlátozásokat vagy 
feltételeket szabhatnak az ABA-k e cikk 
értelmében történő forgalmazása 
tekintetében.

A harmadik albekezdésben említett
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra
figyelemmel az illetékes hatóságok 
korlátozásokat vagy feltételeket szabhatnak 
az ABA-k e cikk értelmében történő 
forgalmazása tekintetében.

A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el az e bekezdés második 
albekezdése értelmében az ABA-k 
forgalmazására kiszabható korlátozások 
vagy feltételek részletesebb 
meghatározására. Ezeket az intézkedéseket,
amelyek célja ezen irányelv nem lényegi 
elemeinek kiegészítés útján történő 
módosítása, a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.

A Bizottságnak joga van arra, hogy ezen 
irányelv 49. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az e bekezdés második 
albekezdése értelmében az ABA-k 
forgalmazására kiszabható korlátozások 
vagy feltételek részletesebb 
meghatározására.

Módosítás 85

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A nemzeti jogtól függően az ABAK 
székhelye szerinti tagállam engedélyezheti 
az ABAK-nak, hogy területén egy Unión 
kívüli székhellyel rendelkező ABA-t 
forgalmazzon.
Az a lehetőség, amikor egy ABA 
engedélyezi a befektető választása szerinti 
visszaváltást, ahhoz a feltételhez kötött, 
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hogy az ABAK székhelye az Unióban 
legyen, vagy a rendszerkockázati 
monitoring terén együttműködési 
szerződés és minden releváns információ 
hatékony cseréje álljon fenn:
a) a tagállamok illetékes hatóságai, ahol 
az ABA-t forgalmazzák és az érintett 
harmadik országok illetékes hatóságai;
b) az ABA és annak felügyeleti szerve;
c) az ABAK felügyeleti szerve és az 
ESMA.

Indokolás

A különböző tagállamokat saját zárkörű kihelyezés alóli kivételeik fenntartására felhatalmazó 
új (4a) bekezdés nélkülözhetetlen az EU nyugdíjalapjainak és egyéb befektetői jelentős 
sérelmének elkerülése terén, amely megtörténne, hogyha nem tudnának hozzáférni a nem EU 
által kezelt alapokhoz. 

Módosítás 86

Irányelvre irányuló javaslat 
33 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A 49. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően a Bizottság 
végrehajtási intézkedéseket fogad el az 
alábbiak meghatározására:

7. A Bizottságnak joga van arra, hogy 
ezen irányelv 49. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek meghatározzák az 
alábbiakat:

Módosítás 87

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ABAK egy harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA részvényeit 
vagy befektetési jegyeit csak akkor 
forgalmazhatja egy tagállami székhellyel 

Az ABAK egy harmadik országban 
székhellyel rendelkező ABA részvényeit 
vagy befektetési jegyeit csak akkor 
forgalmazhatja egy tagállami székhellyel 
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rendelkező hivatásos befektetőknek, ha a 
harmadik ország az adott tagállammal 
olyan megállapodást kötött, amely teljes 
mértékben megfelel az OECD adóügyi
modellegyezményének 26. cikkében 
meghatározott normáknak és biztosítja az 
adóügyi információk tényleges cseréjét.

rendelkező hivatásos befektetőknek, ha a 
harmadik ország szerepel az OECD azon 
országokat és területeket tartalmazó 
listáján, amelyek teljes mértékben eleget 
tettek az adóügyi információk kiadására 
vonatkozó nemzetközi előírásnak.

Indokolás

Az a követelmény, amely szerint egy harmadik országbeli ABA székhely szerinti országának 
információcsere-egyezménnyel kell rendelkeznie minden olyan uniós tagállammal, 
amelyekben az alapot forgalmazni kívánják, szükségtelenül terhelő és valószínűleg jelentős 
gyakorlati korlátozást jelent a tagállamok számára abban, hogy a saját területükön a zártkörű 
kibocsátásra vonatkozó nemzeti rendszerek alóli mentességek alapján engedélyezzék az ilyen 
ABA-k forgalmazását. 

Módosítás 88

Irányelvre irányuló javaslat 
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a harmadik országok értékelési 
standardjai és szabályai – az (1) bekezdés 
b) pontjában említett – egyenértékűségének 
értékelése során alkalmazandó kritériumok 
meghatározására.

2. A Bizottságnak joga van arra, hogy 
ezen irányelv 49. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a harmadik országok értékelési 
standardjai és szabályai – az (1) bekezdés 
b) pontjában említett – egyenértékűségének 
értékelése során alkalmazandó kritériumok 
meghatározására.

Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.
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Módosítás 89

Irányelvre irányuló javaslat 
37 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A (2) bekezdésben említett kritériumok 
alapján a Bizottság a 49. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban végrehajtási intézkedéseket 
fogad el, amelyek megállapíthatják, hogy a 
valamely harmadik ország jogszabályai 
szerinti értékelési standardok és szabályok 
egyenértékűek a Közösségben 
alkalmazandókkal.

3. A Bizottságnak joga van arra, hogy 
ezen irányelv 49. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek a (2) bekezdésben 
említett kritériumok alapján 
megállapíthatják, hogy a valamely 
harmadik ország jogszabályai szerinti 
értékelési standardok és szabályok 
egyenértékűek a Közösségben 
alkalmazandókkal.

Módosítás 90

Irányelvre irányuló javaslat 
38 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a harmadik országok prudenciális 
szabályozása, felügyelete és standardjai –
az (1) bekezdésben említett –
egyenértékűségének értékelése során 
alkalmazandó kritériumok 
meghatározására.

3. A Bizottságnak joga van arra, hogy 
ezen irányelv 49. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el harmadik országok 
prudenciális szabályozása, felügyelete és 
standardjai – az (1) bekezdésben említett –
egyenértékűségének értékelése során 
alkalmazandó kritériumok 
meghatározására.

Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.
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Módosítás 91

Irányelvre irányuló javaslat 
38 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A (3) bekezdésben említett kritériumok 
alapján a Bizottság a 49. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban végrehajtási intézkedéseket 
fogad el, amelyek megállapíthatják, hogy 
valamely harmadik ország prudenciális 
szabályozása, felügyelete és standardjai 
egyenértékűek ezen irányelv 
rendelkezéseivel.

4. A Bizottságnak joga van arra, hogy 
ezen irányelv 49. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek a (3) bekezdésben 
említett kritériumok alapján 
megállapíthatják, hogy a valamely 
harmadik ország prudenciális 
szabályozása, felügyeleti rendszere és 
standardjai egyenértékűek a jelen 
irányelvben előírtakkal.

Módosítás 92

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a harmadik ország az 
engedélykérelemmel érintett tagállammal 
olyan megállapodást kötött, amely teljes 
mértékben megfelel az OECD adóügyi 
modellegyezményének 26. cikkében 
meghatározott normáknak és biztosítja az 
adóügyi információk tényleges cseréjét.

e) a harmadik ország az 
engedélykérelemmel érintett tagállammal 
olyan megállapodást kötött, amely 
megfelel az OECD adóügyi 
modellegyezményének 26. cikkében 
meghatározott normáknak, és biztosítja az 
adóügyi információk tényleges cseréjét.

Módosítás 93

Irányelvre irányuló javaslat 
39 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el az alábbiak meghatározására:

2. A Bizottságnak joga van arra, hogy 
ezen irányelv 49. cikkével összhangban 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek célja az alábbiak
meghatározása:

Módosítás 94

Irányelvre irányuló javaslat 
39 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 95

Irányelvre irányuló javaslat 
39 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A (2) bekezdésben említett kritériumok 
alapján a Bizottság a 49. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban végrehajtási intézkedéseket 
fogad el, amelyek megállapítják, hogy:

3. A Bizottságnak joga van arra, hogy 
ezen irányelv 49. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek a (3) bekezdésben 
említett kritériumok alapján megállapítják, 
hogy:

Módosítás 96

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) valamely harmadik országnak az 
ABAK-ok prudenciális szabályozásával és 
folyamatos felügyeletével kapcsolatos 
jogszabályai egyenértékűek ezen irányelv 

a) valamely harmadik országnak az 
ABAK-ok prudenciális szabályozásával és 
folyamatos felügyeletével kapcsolatos 
jogszabályai elfogadható mértékben 
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rendelkezéseivel, és azokat ténylegesen 
végrehajtják;

megközelítik ezen irányelv rendelkezéseit 
bizonyos méretű, típusú vagy összetettségű 
ABAK-ok vagy ABA-k tekintetében, és 
azokat ténylegesen végrehajtják;

Módosítás 97

Irányelvre irányuló javaslat 
45 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 49. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően a Bizottság 
végrehajtási intézkedéseket fogad el az 
illetékes hatóságok közötti információcsere 
eljárásaira vonatkozóan.

5. A Bizottságnak joga van arra, hogy 
ezen irányelv 49. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az illetékes hatóságok közötti 
információcsere eljárásaira vonatkozóan.

Módosítás 98

Irányelvre irányuló javaslat 
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el az (1) és (2) bekezdés értelmében
cserélendő információk feltételeinek, 
tartalmának és gyakoriságának 
meghatározására.

3. A Bizottságnak joga van arra, hogy 
ezen irányelv 49. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdés értelmében
zajló információcsere módjának, 
tartalmának és gyakoriságának 
meghatározására.

Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
kiegészítés útján történő módosítása, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.
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Módosítás 99

Irányelvre irányuló javaslat 
47 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a helyszíni ellenőrzésekhez és 
vizsgálatokhoz kapcsolódó eljárások
vonatkozásában.

4. A Bizottságnak joga van arra, hogy 
ezen irányelv 49. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a helyszíni ellenőrzésekhez és 
vizsgálatokhoz kapcsolódó eljárások
vonatkozásában.

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

Módosítás 100

Irányelvre irányuló javaslat 
49 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bizottság Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

1. A Bizottság munkáját az Európai 
értékpapír-bizottság létrehozásáról szóló, 
2001. június 6-i 2001/528/EK bizottsági 
határozattal létrehozott európai 
értékpapír-bizottság segíti. 

1. A 2. cikk (4) bekezdésében, a 9. cikk (2) 
bekezdésében, a 10. cikk (3) 
bekezdésében, a 11. cikk (5) 
bekezdésében, a 12. cikk (3) 
bekezdésében, a 13. cikkben, a 16. cikk (4) 
bekezdésében, a 18. cikk (4) 
bekezdésében, a 19. cikk (4) 
bekezdésében, a 20. cikk (3) 
bekezdésében, a 21. cikk (4) 
bekezdésében, a 24. cikk (2) 
bekezdésében, a 25. cikk (3) 
bekezdésében, a 28. cikk (2) 
bekezdésében, a 29. cikk (4) 
bekezdésében, a 31. cikk (3) 
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bekezdésében, a 33. cikk (7) 
bekezdésében, a 37. cikk (2) 
bekezdésében, a 37. cikk (3) 
bekezdésében, a 38. cikk (3) 
bekezdésében, a 38. cikk (4) 
bekezdésében, a 39. cikk (2)
bekezdésében, a 39. cikk (3) 
bekezdésében, a 45. cikk (5) 
bekezdésében, a 46. cikk (3) 
bekezdésében, a 47. cikk (4) bekezdésében 
és az 53. cikkben említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó hatáskört a Bizottságra 
ruházzák az e cikk (2) és (3) bekezdésében 
meghatározott feltételek mellett.

2. Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a
Bizottságra ruházott végrehajtási
hatáskörök gyakorlására vonatkozó 
eljárások megállapításáról szóló, 1999. 
június 28-i 1999/468/EK határozat 5. és 7.
cikkét kell alkalmazni, annak 8. cikke 
rendelkezéseire is figyelemmel.

2. A felhatalmazás ezen irányelv hatályba 
lépésétől számított három éven keresztül 
érvényes, és a Bizottság által a 
felhatalmazás lejárta előtt egy hónappal 
benyújtott kérelem alapján további három 
éves időszakokra meghosszabbítható, ha 
az Európai Parlament és a Tanács nem 
emel kifogást a kérelem előterjesztésétől 
számított három hónapon belül.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) 
bekezdésében megállapított időszak három 
hónap.

Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a felhatalmazást.

3. Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének 
(1)–(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell 
alkalmazni, annak 8. cikke 
rendelkezéseire is figyelemmel.

3. Az ezen cikk alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
kizárólag abban az esetben léphetnek 
hatályba, ha az Európai Parlament és a 
Tanács három hónapon belül nem emel 
kifogást azok ellen.
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