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17.10.2012 A7-0306/5 

Módosítás  5 

Markus Ferber 

a PPE képviselıcsoport nevében 

Elisa Ferreira 

az S&D képviselıcsoport nevében 

Olle Schmidt 

az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0306/2012 

Markus Ferber 

A pénzügyi eszközök piacai és a 2004/39/EK irányelv hatályon kívül helyezése (átdolgozás) 

COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 c bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1c. A tagállamok biztosítják, hogy ne 

legyen úgy tekinthetı, hogy a befektetési 

vállalkozások teljesítik a 23. cikk szerinti 

vagy az e cikk (1) bekezdése szerinti 

kötelezettségeiket különösen abban az 

esetben, amikor az ügyfél kivételével 

bármely személy számára fizetnek, vagy 

bármely díjban vagy jutalékban 

részesülnek, vagy bármely nem pénzügyi 

elınyben részesülnek vagy nem pénzügyi 

elınyt nyújtanak az ügyfél kivételével 

bármely fél által nyújtott befektetési 

szolgáltatás vagy kiegészítı szolgáltatás 

biztosításával kapcsolatban, az alább 

felsorolt esetek kivételével, amikor a díj 

vagy jutalék kifizetése vagy a nem 

pénzügyi elıny nyújtása azzal a céllal 

történik hogy javítsa az érintett ügyfélnek 

nyújtott szolgáltatás minıségét, és ne 

gátolja a vállalkozást abban, hogy 

megfeleljen annak a kötelezettségének, 

amely szerint becsületesen, tisztességesen, 

szakszerően és az ügyfél legjobb 

érdekének megfelelıen kell eljárnia, 

továbbá: 

 a) a befektetıre háramlik, és azt a 

valamennyi szolgáltatást, illetve az azzal 

kapcsolatos díjakat és jutalékot 
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részletesen ismertetı dokumentáció kíséri; 

 b) lehetıvé teszi a befektetési 

szolgáltatások nyújtását, vagy ahhoz 

szükséges – pl. ırzési díjak, elszámolási és 

átváltási díjak, igazgatási illetékek vagy 

jogi költségek – , amelyek természetüknél 

fogva nem gerjesztenek konfliktusokat a 

vállalkozásnak ügyfele legjobb érdekében 

végzett becsületes, tisztességes és 

szakszerő tevékenységére vonatkozó 

kötelességével kapcsolatban; vagy 

 c) annak meglétét, természetét és összegét, 

vagy, amennyiben az összeg nem 

állapítható meg pontosan, az összeg 

kiszámolásának módját egyértelmően 

közölni kell az ügyféllel átfogó, pontos és 

érthetı módon, a vonatkozó szolgáltatás 

nyújtását megelızıen; 

 kivéve, ha a tagállamok úgy 

rendelkezhetnek, hogy az e bekezdésben 

rögzített elıírások csak akkor teljesülnek, 

ha a díj, jutalék vagy a nem pénzbeli 

elınyök értékét az ügyfélre ruházzák. 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0306/6 

Módosítás  6 

Markus Ferber 

a PPE képviselıcsoport nevében 

Elisa Ferreira 

az S&D képviselıcsoport nevében 

Olle Schmidt 

az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0306/2012 

Markus Ferber 

A pénzügyi eszközök piacai és a 2004/39/EK irányelv hatályon kívül helyezése (átdolgozás) 

COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. A tagállamok továbbá elıírják, hogy 

amennyiben egy befektetési vállalkozás 

arról tájékoztatja az ügyfelet, hogy a 

befektetési tanácsadás vagy 

diszkrecionális portfóliókezelés független 

alapon történik, a befektetési vállalkozás a 

piacon rendelkezésre álló, típusuk, 

kibocsátójuk vagy termékszolgáltatójuk 

tekintetében megfelelıen diverzifikált 

befektetési termékek vagy pénzügyi 

eszközök elegendıen tág körét kell 

értékelnie annak biztosítása érdekében, 

hogy az ügyfél befektetési célkitőzései 

megfelelıen megvalósíthatók legyenek, és 

ne korlátozódjanak a befektetési 

vállalkozással szoros kapcsolatban álló 

gazdálkodó egységek által kibocsátott 

vagy nyújtott pénzügyi eszközökre. 

 Amennyiben egy befektetési vállalkozás 

arról tájékoztatja az ügyfelet, hogy a 

befektetési tanácsadás független alapon 

történik, a tagállamok biztosítják, hogy 

tilos legyen a befektetési tanácsadással 

vagy diszkrecionális portfóliókezeléssel 

kapcsolatban bármilyen díj, jutalék vagy 
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nem pénzbeli elıny elfogadása. 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0306/7 

Módosítás  7 

Markus Ferber 

a PPE képviselıcsoport nevében 

Elisa Ferreira 

az S&D képviselıcsoport nevében 

Olle Schmidt 

az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0306/2012 

Markus Ferber 

A pénzügyi eszközök piacai és a 2004/39/EK irányelv hatályon kívül helyezése (átdolgozás) 

COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. Amikor portfóliókezelést biztosít, a 

befektetési vállalkozás nem fogadhat el 

vagy kaphat díjazást, jutalékokat vagy 

bármiféle pénzbeli juttatásokat, amelyeket 

valamely harmadik fél vagy egy harmadik 

fél nevében eljáró személy fizet vagy 

biztosít, az ügyfeleknek nyújtott 

szolgáltatással összefüggésben. 

6. A tagállamok elıírják a befektetési 

vállalkozások számára, hogy amennyiben 

diszkrecionális portfóliókezelést 

nyújtanak, idıszakos jelentésben tegyék 

közzé a diszkrecionális portfóliókezeléssel 

kapcsolatban az elızı idıszak folyamán 

kifizetett vagy kapott valamennyi 

ösztönzıt. A tagállamok biztosítják, hogy a 

befektetési vállalkozás ne díjazza vagy 

értékelje alkalmazottai, képviselıi vagy 

más, vele kapcsolatban álló befektetési 

vállalkozások teljesítményét oly módon, 

hogy az ütközzön azon kötelezettségével, 

hogy ügyfelei legjobb érdekeinek 

megfelelıen járjon el. 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0306/8 

Módosítás  8 

Markus Ferber 

a PPE képviselıcsoport nevében 

Elisa Ferreira 

az S&D képviselıcsoport nevében 

Olle Schmidt 

az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0306/2012 

Markus Ferber 

A pénzügyi eszközök piacai és a 2004/39/EK irányelv hatályon kívül helyezése (átdolgozás) 

COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 8 bekezdés – bevezetı rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

8. A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 94. cikk szerint felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak 

biztosítására, hogy a befektetési 

vállalkozások betartsák az abban foglalt 

elveket, amikor ügyfeleik számára 

befektetési vagy kiegészítı szolgáltatásokat 

nyújtanak. Az ilyen felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusoknak figyelembe kell 

venniük: 

8. A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 94. cikk szerint felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak 

biztosítására, hogy a befektetési 

vállalkozások betartsák az abban foglalt 

elveket, amikor ügyfeleik számára 

befektetési vagy kiegészítı szolgáltatásokat 

nyújtanak, beleértve azon feltételeket is, 

amelyeknek az információknak meg kell 

felelniük ahhoz, hogy méltányosak, 

világosak és ne félrevezetıek legyenek, az 

ügyfeleknek a befektetési vállalkozásokról 

és szolgáltatásaikról nyújtott információk 

tartalmát és formáját, különféle 

kibocsátók és termékszolgáltatók 

értékelési kritériumait a független 

befektetési tanácsadás végzése 

tekintetében, és az ösztönzıket kapó 

cégeknek az ügyfél legjobb érdekében 

végzett becsületes, tisztességes és 

szakszerő tevékenységére vonatkozó 

kötelessége tekintetében való 

értékelésének kritériumait. Az ilyen 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak 

figyelembe kell venniük: 
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Or. en 
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17.10.2012 A7-0306/9 

Módosítás  9 

Markus Ferber 

a PPE képviselıcsoport nevében 

Elisa Ferreira 

az S&D képviselıcsoport nevében 

Olle Schmidt 

az ALDE képviselıcsoport nevében 

Kai Swinburne 

az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0306/2012 

Markus Ferber 

A pénzügyi eszközök piacai és a 2004/39/EK irányelv hatályon kívül helyezése (átdolgozás) 

COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

96 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) a díjakkal, jutalékokkal és nem 

pénzbeli elınyökkel kapcsolatos 

átláthatósági rendszer hatásai és annak a 

belsı piac megfelelı mőködésére 

gyakorolt hatásai a határokon átnyúló 

befektetési tanácsadás tekintetében. 

Or. en 

 

 

 


