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HIBAJEGYZÉK
az alábbi jelentéshez:

a kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint 
a 345/2013/EU és a 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 

rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Wolf Klinz
A8-0431/2018

Fogalmazza meg a (6) preambulumbekezdést a következő módon:

(6) Mivel az ESMA-nak az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel1 
összhangban a hatáskörébe tartozó területen nyomon kell követnie és értékelnie kell a 
piaci fejleményeket, helyénvaló és szükséges az ESMA ismereteinek bővítése azáltal, 
hogy az ESMA jelenleg létező adatbázisaiba bekerül az összes alternatívbefektetésialap-
kezelő és ÁÉKBV alapkezelő társaság, valamennyi olyan tagállam, amelyben 
szolgáltatásokat nyújtanak, valamint minden olyan ABA és ÁÉKBV, amelyet ezek az 
alternatívbefektetésialap-kezelők és ÁÉKBV alapkezelő társaságok kezelnek és 
forgalmaznak, valamint valamennyi olyan tagállam, amelyben az említett kollektív 
befektetési vállalkozásokat forgalmazzák. E célból az illetékes hatóságoknak – annak 
érdekében, hogy az ESMA naprakész információkat szerepeltethessen a központi 
adatbázisban – továbbítaniuk kell az ESMA-nak a 2009/65/EK és a 2011/61/EU 
irányelvnek megfelelően a határokon átnyúló tevékenységgel összefüggésben kapott 
bejelentésekkel, bejelentő levelekkel és információkkal kapcsolatos információkat, 
valamint minden olyan változásra vonatkozó információt, amelyet az adatbázisban 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az 
európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 
716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).
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meg kell jeleníteni. Az értesítésekkel kapcsolatos, illetékes hatóságok közötti 
dokumentumátadásokat az ESMA által létrehozandó értesítési portálon keresztül kell 
végrehajtani. 

A szöveg az alábbi (7a), (7b) és (7c) preambulumbekezdéssel egészül ki:

(7a) Az 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel1 összhangban a 
2009/65/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott alapkezelő 
társaságok, az említett irányelv 27. cikkében említett befektetési társaságok, valamint 
az említett irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében említett, ÁÉKBV-k befektetési 
jegyeire vonatkozó tanácsadást végző vagy azokat értékesítő személyek 2019. 
december 31-ig mentesülnek az 1286/2014/EU rendelet szerinti kötelezettségek alól. 
Az 1286/2014/EU rendelet azt is előírja, hogy a Bizottság 2018. december 31-ig 
felülvizsgálja az említett rendeletet többek között annak értékelése érdekében, hogy az 
említett átmeneti mentességet meg kell-e hosszabbítani, vagy – adott esetben a 
szükséges módosítások meghatározását követően – a 2009/65/EK irányelv kiemelt 
befektetői információkra vonatkozó rendelkezéseit fel kell-e váltani vagy 
egyénértékűnek kell-e tekinteni az 1286/2014/EU rendelet szerinti, kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumokra vonatkozó rendelkezésekkel.

(7b) Annak érdekében, hogy a Bizottság az 1286/2014/EU rendelettel összhangban, az 
Európai Parlament és Tanács által eredetileg előírtak szerint végezhesse el a 
felülvizsgálatot, az említett felülvizsgálat határidejét 12 hónappal meg kell 
hosszabbítani. Az Európai Parlament illetékes bizottságának támogatnia kell a 
Bizottság felülvizsgálati eljárását és ennek érdekében meghallgatásokat kell 
szerveznie a témában az iparági és a fogyasztói érdekeket képviselő érintett érdekelt 
felekkel.

(7c) Azt elkerülendő, hogy a befektetők az 1286/2014/EU rendelet szerinti felülvizsgálatból 
adódó jogi aktusok elfogadása és végrehajtása során két különböző előzetes 
tájékoztatási dokumentumot – azaz az ÁÉKBV-kal kapcsolatos kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumokat, valamint a lakossági befektetési 
csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos 
kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat – kapjanak ugyanazon befektetési 
alap tekintetében, a 2009/65/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott alapkezelő társaságokra, az említett irányelv 27. cikkében említett 
befektetési társaságokra, valamint az említett irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében 
említett, ÁÉKBV-k befektetési jegyeire vonatkozó tanácsadást végző vagy azokat 
értékesítő személyekre vonatkozóan az 1286/2014/EU rendeletben meghatározott 
kötelezettségek alóli átmeneti mentességet 24 hónappal meg kell hosszabbítani. Az 
érintett intézményeknek és felügyeleti hatóságoknak – e meghosszabbítás sérelme 
nélkül – törekedniük kell arra, hogy a szóban forgó átmeneti mentesség 
megszüntetésének elősegítése céljából a lehető leggyorsabban járjanak el. 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 1286/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a 
lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési 
termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról (HL 
L 352., 2014.12.9., 1. o.).
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Fogalmazza meg a 10. cikk b) pontját a következő módon:

b) az összes, valamely más tagállamban forgalmazott ÁÉKBV, azok ÁÉKBV alapkezelő 
társasága és a forgalmazásuk helye szerinti tagállamok jegyzéke.

(E bizottságban elfogadott módosításokat a Fordítói Szolgálatnak megküldött szöveg nem 
tartalmazta.)

(Az összes nyelvi változatot érinti.)


