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Módosítás 13
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A lakossági befektetők számára a 
befektetési termékek egyre szélesebb 
választékát kínálják, amikor valamilyen 
befektetési lehetőséget keresnek. E 
termékeknek egyedi, a lakossági 
befektetők igényeire szabott befektetési 
megoldást kell nyújtaniuk. Ezzel szemben
gyakran túl bonyolultak és érthetetlenek.
Az ilyen befektetési termékekre 
vonatkozóan hatályban levő tájékoztatási 
előírások koordinálatlanok és jellemzően 
nem nyújtanak segítséget a lakossági 
befektetőknek ahhoz, hogy össze tudják 
hasonlítani a különböző termékeket, és 
meg tudják ismerni azok jellemzőit. A 
lakossági befektetőket gyakran még a 
jelentős kockázatokról sem tájékoztatják. 
A lakossági befektetők emiatt – hiányos 
információk vagy félretájékoztatás 
alapján – gyakran olyan befektetéseket 
választanak, amelyeknek a kockázatait és 
költségeit nem teljes mértékben láthatták
át, és ennek következtében esetenként 
váratlan veszteségeket szenvednek el.

Or. de

Módosítás 14
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A banki és beruházási termékeknek 
világosnak, egyszerűnek és érthetőnek kell 
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lenniük. A bonyolultság nem a jó minőség 
jellemzője. A bonyolultság gyakran a 
kockázatok és a mellékhatások 
leplezésével jár együtt. A lakossági 
befektetők számára szánt termékek 
bonyolultságát ezért csökkenteni kell.

Or. ♣♣de

Módosítás 15
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A befektetési terméket kínáló ágazat 
szerint változó szabályok, illetve az e 
terültre vonatkozó eltérő nemzeti 
szabályozás miatt a különböző termékek és 
forgalmazási csatornák nem egyenlő 
versenyfeltételek között működnek, ez 
pedig további akadályokat emel a pénzügyi 
szolgáltatások és termékek egységes 
piacán. A befektetővédelem területén 
mutatkozó hiányosságok orvosolása 
érdekében a tagállamok az eddigiek során 
eltérő és koordinálatlan intézkedéseket 
hoztak, és valószínűsíthető ezen tendencia
folytatódása. A befektetési termékekkel 
kapcsolatos tájékoztatókra vonatkozó 
szabályozások eltérései miatt nem 
alakulhatnak ki egyenlő versenyfeltételek a 
befektetési termékek különböző előállítói, 
illetve e termékek értékesítői között, az 
eltérések tehát torzítják a versenyt. Emiatt 
a befektetővédelem szintje sem lehet 
egységes az Unióban. Ezek az eltérések 
akadályt jelentenek az egységes piac 
létrehozása és zökkenőmentes működése 
szempontjából. Ebből következően a 
megfelelő jogalap az EUMSZ-nek az 
Európai Unió Bírósága állandó ítélkezési 
gyakorlata szerint értelmezett 114. cikke.

(3) A befektetési terméket kínáló ágazat 
szerint változó szabályok, illetve az e 
terültre vonatkozó eltérő nemzeti 
szabályozás miatt a különböző termékek és 
forgalmazási csatornák nem egyenlő 
versenyfeltételek között működnek, ez 
pedig további akadályokat emel a pénzügyi 
szolgáltatások és termékek egységes 
piacán. A befektetővédelem területén 
mutatkozó hiányosságok orvosolása 
érdekében a tagállamok az eddigiek során 
eltérő és koordinálatlan intézkedéseket 
hoztak. E tendencia a jövőben nem 
folytatódhat. A befektetési termékekkel 
kapcsolatos tájékoztatókra vonatkozó 
szabályozások eltérései miatt nem 
alakulhatnak ki egyenlő versenyfeltételek a 
befektetési termékek különböző előállítói, 
illetve e termékek értékesítői között, az 
eltérések tehát torzítják a versenyt. Emiatt 
a befektetővédelem szintje sem lehet 
egységes az Unióban. Ezek az eltérések 
akadályt jelentenek az egységes piac 
létrehozása és zökkenőmentes működése 
szempontjából. Ebből következően a 
megfelelő jogalap az EUMSZ-nek az 
Európai Unió Bírósága állandó ítélkezési 
gyakorlata szerint értelmezett 114. cikke.
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Or. de

Módosítás 16
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Annak biztosítása érdekében, hogy ez 
a rendelet kizárólag az említett befektetési 
csomagtermékekre vonatkozzon, a 
befektetési elemet nem kínáló biztosítási 
termékeket, valamint a kizárólag 
kamatláb-kockázatnak kitett termékeket ki 
kell zárni a rendelet hatálya alól. Nem 
terjed ki a rendelet hatálya a közvetlenül 
birtokolt eszközökre – mint például a 
vállalati részvényekre vagy az 
államkötvényekre –, amelyek nem 
befektetési csomagtermékek. Mivel e 
rendelet középpontjában a lakossági 
befektetők részére értékesített befektetési 
termékekre vonatkozó információk 
összehasonlíthatóságának és 
megérthetőségének javítása áll, a 
foglalkoztatói nyugdíjrendszerek –
amelyek a foglalkoztatói nyugellátást 
szolgáltató intézmények tevékenységéről 
és felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
vagy a biztosítási és viszontbiztosítási 
üzleti tevékenység megkezdéséről és 
gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(Szolvencia II.) hatálya alá tartoznak –
nem tartoznak e rendelet hatálya alá. 
Ehhez hasonlóan bizonyos, a 2003/41/EK 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
foglalkoztatói nyugdíjtermékeket is ki kell 
zárni e rendelet hatálya alól, feltéve, hogy 
ezeknél a munkáltató a nemzeti 
szabályozás alapján pénzügyi 
hozzájárulásra kötelezett, a 
munkavállalónak pedig nincs választási 

törölve
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lehetősége a nyugdíjelőtakarékossági 
termék szolgáltatója tekintetében. Az 
intézményi befektetőkre szakosodott 
befektetési alapok szintén nem tartoznak e 
rendelet hatálya alá, hiszen ezek a 
lakossági befektetők számára nem 
megvásárolhatók. A rendelet hatályának 
azonban ki kell terjednie az egyéni 
nyugdíjcélú megtakarítások felhalmozását 
szolgáló befektetési termékekre, mivel 
ezek gyakran versenyeznek a rendelet 
hatálya alá tartozó más termékekkel, és 
ezeket hasonlóképpen értékesítik a 
lakossági befektetők részére.

Or. de

Módosítás 17
Rui Tavares

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A pénzügyi szolgáltatások ágazatában 
a szankciórendszerek megerősítéséről szóló 
2010 decemberi bizottsági közleménnyel 
összhangban, illetve az e rendeletben 
meghatározott előírásoknak való 
megfelelés biztosítása érdekében fontos, 
hogy a tagállamok megtegyék a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy e 
rendelet megsértése megfelelő 
közigazgatási szankciókat és 
intézkedéseket vonjon maga után. A 
szankciók visszatartó erejének biztosítása 
és a befektetővédelemnek az e rendelet 
szabályait megsértő befektetési termékekre 
való figyelmeztetésen keresztül történő 
megerősítése érdekében a szankciókat és 
intézkedéseket – bizonyos jól 
meghatározott körülmények esetének 
kivételével – mindig közzé kell tenni.

(24) A pénzügyi szolgáltatások ágazatában 
a szankciórendszerek megerősítéséről szóló 
2010 decemberi bizottsági közleménnyel 
összhangban, illetve az e rendeletben 
meghatározott előírásoknak való 
megfelelés biztosítása érdekében fontos, 
hogy a tagállamok megtegyék a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy e 
rendelet megsértése megfelelő 
közigazgatási szankciókat és 
intézkedéseket vonjon maga után. A 
szankciók visszatartó erejének biztosítása 
és a befektetővédelemnek az e rendelet 
szabályait megsértő befektetési termékekre 
való figyelmeztetésen keresztül történő 
megerősítése érdekében a szankciókat és 
intézkedéseket – bizonyos jól 
meghatározott körülmények esetének 
kivételével – mindig közzé kell tenni. A 
szankciók megállapítása és közzététele 
során tiszteletben kell tartani az Európai 
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Unió Alapjogi Chartájában szereplő 
alapvető jogokat, különösen a személyes 
adatok védelmét, valamint a hatékony 
jogorvoslathoz és a tisztességes bírósági 
eljáráshoz való jogot. Emellett 
összhangban kell állnia a személyes 
büntetőjogi felelősség, a jogbiztonság, a 
visszamenőleges hatály elkerülése, a ne 
bis in idem, valamint az ártatlanság 
vélelmezése elveivel.

Or. en

Indokolás

Miként azt az Európai Parlament P7_TA(2012)0208 számú, a büntetőjogra vonatkozó 
megközelítésről szóló állásfoglalása hangsúlyozta. 

Módosítás 18
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet a befektetési termékek
előállítására és értékesítésére kell 
alkalmazni.

Ezt a rendeletet a lakossági befektetők 
számára szánt minden megtakarítási és
befektetési termék előállítására és 
értékesítésére kell alkalmazni.

Or. de

Indokolás

A módosítás a rendelet hatályát szélesíti, amely jelenleg túl sok kivételt tesz lehetővé. Az 
irányelvnek a lakossági befektetők számára kínált valamennyi megtakarítási és befektetési 
termékre ki kell terjednie.

Módosítás 19
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 20
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) valamilyen kamatláb függvényében 
megállapított hozammal rendelkező 
betétek;

törölve

Or. de

Módosítás 21
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 22
Josef Weidenholzer
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) származtatott elemet nem tartalmazó 
egyéb értékpapírok;

törölve

Or. de

Módosítás 23
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 albekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a hivatalosan elismert 
társadalombiztosítási rendszerek az Unió 
vagy a tagállamok jogszabályai alá esnek.

Or. en

Módosítás 24
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 25
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumnak pontosnak, helytállónak, 
egyértelműnek és nem félrevezetőnek kell 
lennie.

(1) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumnak pontosnak,
megbízhatónak, egyértelműnek és nem 
félrevezetőnek kell lennie.

Or. fr

Módosítás 26
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) konkrét számokat tartalmaz;

Or. de

Módosítás 27
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a „Mi ebből a közvetítő haszna?” 
című szakaszban világosan fel kell 
tüntetni a közvetítőt megillető díjakat és 
juttatásokat;
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Or. de

Módosítás 28
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a befektetési termék futamidejét, ha 
ismert;

v. a befektetési termék futamidejét és az 
elállás lehetőségét;

Or. de

Módosítás 29
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a „Veszíthetek-e pénzt a befektetéssel?” 
című fejezetben rövid tájékoztatást arról, 
hogy előfordulhat-e tőkeveszteség, ideértve

c) a „Veszíthetek-e pénzt a befektetéssel?” 
című fejezetben tájékoztatást arról, hogy 
előfordulhat-e tőkeveszteség, ideértve

Or. fr

Módosítás 30
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a „Milyen kockázatok vannak, és mit 
nyerhetek?” című szakaszban tájékoztatást 
a befektetési termék kockázat/hozam-
profiljáról, ideértve e profil összefoglaló 
indikátorát és azon esetleges egyedi 

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

kockázatokkal kapcsolatos 
figyelmeztetéseket, amelyeket az 
összefoglaló indikátor nem feltétlenül 
tükröz teljes mértékben; a kockázatokat 
egyértelműen és érthetően kell ismertetni, 
és a fogyasztóbarát nyelvezettel kell 
megfogalmazni;

Or. de

Módosítás 31
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 32
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a „Milyen adózás alá esik a termék?” 
című szakaszban tájékoztatást a termékkel 
kapcsolatban – mind a hozam, mind a 
tőke tekintetében – az ügyfélre 
alkalmazandó adóügyi szabályozás 
jellemzőiről;
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Or. fr

Módosítás 33
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) a „Milyen szabályok alkalmazandók a 
pénzmosás elleni küzdelem céljaira?” 
című szakaszban rövid tájékoztatást 
azokról a jogi és szabályozási 
intézkedésekről, amelyek a termék 
értékesítése szerinti országban hatályosak 
és a termékre alkalmazandók a szervezett 
bűnözés, a korrupció és a pénzmosás 
elleni küzdelem keretében;

Or. fr

Módosítás 34
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A befektetési termékre vonatkozó egyedi 
információt tartalmazó, marketing célú 
közlemények nem tartalmazhatnak olyan 
állítást, amely ellentmond a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumban 
közölt információknak, vagy csökkenti a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum jelentőségét. A marketing 
célú közleményekben jelezni kell, hogy 
rendelkezésre áll a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum, és meg kell adni, 
hogy az miként szerezhető be.

A befektetési termékre vonatkozó egyedi 
információt tartalmazó, marketing célú 
közlemények nem tartalmazhatnak olyan 
állítást, amely ellentmond a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumban 
közölt információknak, vagy csökkenti a 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum jelentőségét. A marketing 
célú közleményekben jelezni kell, hogy 
rendelkezésre áll a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum, és meg kell adni, 
hogy az miként szerezhető be. A marketing 
célú közleményekben jelezni kell, hogy a 
befektetési termékkel kapcsolatban 
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kockázatok állnak fenn.

Or. de

Módosítás 35
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A befektetési termék előállítója 
rendszeresen felülvizsgálja a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumban 
közölt információkat, és a felülvizsgálat 
alapján szükségesnek mutatkozó esetekben 
módosítja a dokumentumot.

(1) A befektetési termék előállítója 
rendszeresen felülvizsgálja a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumban 
közölt információkat, és a felülvizsgálat 
alapján szükségesnek mutatkozó esetekben
lényegesen módosítja a dokumentumot.

Or. fr

Módosítás 36
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A befektetési terméket lakossági 
befektetők részére értékesítő személy a 
termékkel kapcsolatos első tanácsadás 
keretében közvetlenül átadja számukra a
vonatkozó kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot. A kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot 
a termék első ismertetésekor közvetlenül 
és egyértelműen a lakossági befektetők 
részére kell bocsátani

Or. de
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Módosítás 37
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. de

Módosítás 38
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Módosítás 39
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 40
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a befektetési terméket értékesítő személy 
és a lakossági befektető közötti üzletvitel 
szempontjából a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumnak egy 
weboldalon keresztüli rendelkezésre 
bocsátása megfelelőnek tekinthető;

a) a befektetési terméket értékesítő személy 
és a lakossági befektető közötti üzletvitel 
szempontjából a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumnak egy 
weboldalon keresztüli rendelkezésre 
bocsátása megfelelőnek tekinthető; és

Or. de

Módosítás 41
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a lakossági befektető beleegyezett, hogy b) a lakossági befektető kifejezetten



AM\928683HU.doc 17/20 PE506.174v01-00

HU

a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumot egy weboldalon keresztül 
bocsássák rendelkezésre;

beleegyezett, hogy a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot egy weboldalon 
keresztül bocsássák rendelkezésre; és

Or. de

Módosítás 42
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a lakossági befektetőt elektronikus úton 
értesítették a weboldal címéről és a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumnak 
a weboldalon belüli elérhetőségéről;

c) a lakossági befektetőt elektronikus úton 
értesítették a weboldal címéről és a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumnak 
a weboldalon belüli elérhetőségéről; és

Or. de

Módosítás 43
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) amennyiben a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot a 10. cikk 
szerint módosították, a módosított 
változatok mindegyikét elérhetővé teszik a 
lakossági befektetők részére;

d) amennyiben a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot a 10. cikk 
szerint módosították, a módosított 
változatok mindegyikét elérhetővé teszik a 
lakossági befektetők részére; és

Or. de

Módosítás 44
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum a weblapon elérhető marad 
mindaddig, amíg ésszerű megfontolások 
alapján a lakossági befektetőnek szüksége 
lehet rá.

e) a kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum a weblapon a lakossági 
befektető számára folyamatosan, bármely 
pillanatban elérhető marad mindaddig, 
amíg a lakossági befektetőnek szüksége 
lehet rá. A kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentum 
hozzáférhetőségét érintő bármely 
módosítást haladéktalanul és személyes 
megkereséssel közölni kell a lakossági 
befektetővel.

Or. de

Módosítás 45
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A (4) és (5) bekezdés alkalmazásában 
az információknak a papírtól eltérő tartós 
adathordozón vagy weblapon keresztül 
történő rendelkezésre bocsátása a 
befektetési termék értékesítője és a 
lakossági befektető közötti üzletvitel 
szempontjából megfelelőnek tekinthető, ha 
bizonyítható, hogy a lakossági ügyfél 
rendszeres internethozzáféréssel 
rendelkezik. A lakossági befektető által az 
üzletvitel céljából megadott e-mail cím 
ilyen bizonyítéknak tekinthető.

(6) A (4) és (5) bekezdés alkalmazásában 
az információknak a papírtól eltérő tartós 
adathordozón vagy weblapon keresztül 
történő rendelkezésre bocsátása a 
befektetési termék értékesítője és a 
lakossági befektető közötti üzletvitel 
szempontjából megfelelőnek tekinthető, ha 
bizonyítható, hogy a lakossági ügyfél 
rendszeres internethozzáféréssel 
rendelkezik. Ha a lakossági befektető
megadja kifejezett hozzájárulását, ez
bizonyítéknak tekinthető.

Or. de

Módosítás 46
Rui Tavares
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Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 19. cikk szerinti hatásköreik 
gyakorlása során az illetékes hatóságok 
szorosan együttműködnek annak 
érdekében, hogy a közigazgatási szankciók 
és intézkedések az e rendelet szerinti 
kívánt eredményekkel járjanak, továbbá 
összehangoltan lépnek fel a határokon 
átnyúló esetekben alkalmazott 
közigazgatási intézkedések és szankciók 
tekintetében a többszörös és egymást 
átfedő intézkedések elkerülése érdekében.

(2) A 19. cikk szerinti hatásköreik 
gyakorlása során az illetékes hatóságok 
szorosan együttműködnek annak 
érdekében, hogy a közigazgatási szankciók 
és intézkedések az e rendelet szerinti 
kívánt eredményekkel járjanak, továbbá 
összehangoltan lépnek fel a határokon 
átnyúló esetekben alkalmazott 
közigazgatási intézkedések és szankciók 
tekintetében a többszörös és egymást 
átfedő intézkedések elkerülése érdekében, 
a ne bis in idem elv maradéktalan 
tiszteletben tartása mellett.

Or. en

Módosítás 47
Rui Tavares

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a felelős személy általi esetleges korábbi
jogsértések.

e) az ezen rendelet szerinti lényeges 
kötelezettségeknek a felelős személy általi 
esetleges korábbi megsértése.

Or. en

Módosítás 48
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de


