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Módosítás  135 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) E rendelet alapvető lépés annak a 

tőkepiaci uniónak a megvalósítása felé, 

amelyet a Bizottság „Cselekvési terv a 

tőkepiaci unió megteremtésére” című, az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 

Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 

szóló, 2015. szeptember 30-i közleménye 

határozott meg. A tőkepiaci unió célja, 

hogy segítsen a vállalkozásoknak abban, 

hogy diverzifikáltabb finanszírozási 

csatornákhoz folyamodhassanak bárhol 

az Európai Unióban (a továbbiak: az 

Unió), a piacokat hatékonyabb működésre 

ösztönözze, és a befektetőknek és 

megtakarítóknak olyan további 

lehetőségeket kínáljon, amelyek révén 

pénzüket hasznosíthatják, hogy ezáltal 

fokozzák a növekedést és a 

munkahelyteremtést. 

(1) E rendelet egy lépés annak a tőkepiaci 

uniónak a megvalósítása felé, amelyet a 

Bizottság „Cselekvési terv a tőkepiaci unió 

megteremtésére” című, az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

Régiók Bizottságának szóló, 2015. 

szeptember 30-i közleménye határozott 

meg. 

Or. en 

 

Módosítás  136 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az információ közzététele az 

értékpapírok nyilvános kibocsátása vagy 

szabályozott piacra történő bevezetése 

esetén létfontosságú a befektetők védelme 

szempontjából, amelyet a közöttük és a 

kibocsátók között fennálló tájékoztatási 

aszimmetriák megszüntetésével lehet 

biztosítani. Ennek a közzétételnek a 

harmonizálása lehetővé teszi egy olyan, 

határokon átnyúló engedélyeztetési 

mechanizmus létrehozását, amely 

értékpapírok széles körénél segíti elő a 

belső piac eredményes működését. 

(3) Az információ közzététele az 

értékpapírok nyilvános kibocsátása vagy 

szabályozott piacra történő bevezetése 

esetén létfontosságú a befektetők védelme 

szempontjából, amelyet a közöttük és a 

kibocsátók között fennálló tájékoztatási 

aszimmetriák megszüntetésével lehet 

biztosítani. 

Or. en 

 

Módosítás  137 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az információ közzététele az 

értékpapírok nyilvános kibocsátása vagy 

szabályozott piacra történő bevezetése 

esetén létfontosságú a befektetők védelme 

szempontjából, amelyet a közöttük és a 

kibocsátók között fennálló tájékoztatási 

aszimmetriák megszüntetésével lehet 

biztosítani. Ennek a közzétételnek a 

harmonizálása lehetővé teszi egy olyan, 

határokon átnyúló engedélyeztetési 

mechanizmus létrehozását, amely 

értékpapírok széles körénél segíti elő a 

belső piac eredményes működését. 

(3) Az információ közzététele az 

értékpapírok nyilvános kibocsátása vagy 

szabályozott piacra történő bevezetése 

esetén létfontosságú a befektetők védelme 

szempontjából, amelyet a közöttük és a 

kibocsátók között fennálló tájékoztatási 

aszimmetriák megszüntetésével lehet 

biztosítani. Ennek a közzétételnek a 

harmonizálása lehetővé teszi egy olyan, 

határokon átnyúló akkreditálási 

mechanizmus létrehozását, amely 

értékpapírok széles körénél segíti elő a 

belső piac eredményes működését. 

Or. es 

 

Módosítás  138 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 
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Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az eltérő megközelítések a belső piac 

megosztottságát eredményeznék, hiszen a 

kibocsátókra, ajánlattevőkre és a 

szabályozott piacra történő bevezetést kérő 

személyekre az egyes tagállamokban 

eltérő szabályok vonatkoznának, és 

előfordulhatna, hogy az egyik 

tagállamban elkészített tájékoztató nem 

használható fel egy másikban. Az 

Unióban a közzététel egységességét és az 

engedély működését biztosító harmonizált 

keretrendszer hiányában ezért valószínű, 

hogy a tagállami jogszabályok 

különbségei akadályoznák az értékpapírok 

belső piacának zavartalan működését. 

Következésképpen a belső piac – 

különösen a tőkepiacok – megfelelő 

működésének biztosítása és működési 

feltételeinek javítása, valamint a 

fogyasztók és befektetők magas szintű 

védelmének garantálása érdekében ezért 

helyénvaló a tájékoztatók uniós szintű 

szabályozási keretének meghatározása. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  139 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az eltérő megközelítések a belső piac 

megosztottságát eredményeznék, hiszen a 

kibocsátókra, ajánlattevőkre és a 

szabályozott piacra történő bevezetést kérő 

személyekre az egyes tagállamokban eltérő 

szabályok vonatkoznának, és 

előfordulhatna, hogy az egyik tagállamban 

(4) Az eltérő megközelítések a belső piac 

megosztottságát eredményeznék, hiszen a 

kibocsátókra, ajánlattevőkre és a 

szabályozott piacra történő bevezetést kérő 

személyekre az egyes tagállamokban eltérő 

szabályok vonatkoznának, és 

előfordulhatna, hogy az egyik tagállamban 
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elkészített tájékoztató nem használható fel 

egy másikban. Az Unióban a közzététel 

egységességét és az engedély működését 

biztosító harmonizált keretrendszer 

hiányában ezért valószínű, hogy a 

tagállami jogszabályok különbségei 

akadályoznák az értékpapírok belső 

piacának zavartalan működését. 

Következésképpen a belső piac – 

különösen a tőkepiacok – megfelelő 

működésének biztosítása és működési 

feltételeinek javítása, valamint a 

fogyasztók és befektetők magas szintű 

védelmének garantálása érdekében ezért 

helyénvaló a tájékoztatók uniós szintű 

szabályozási keretének meghatározása. 

elkészített tájékoztató nem használható fel 

egy másikban. Az Unióban a közzététel 

egységességét és a tanúsítvány működését 

biztosító harmonizált keretrendszer 

hiányában ezért valószínű, hogy a 

tagállami jogszabályok különbségei 

akadályoznák az értékpapírok belső 

piacának zavartalan működését. 

Következésképpen a belső piac – 

különösen a tőkepiacok – megfelelő 

működésének biztosítása és működési 

feltételeinek javítása, valamint a 

fogyasztók és befektetők magas szintű 

védelmének garantálása érdekében ezért 

helyénvaló a tájékoztatók uniós szintű 

szabályozási keretének meghatározása. 

Or. es 

 

Módosítás  140 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az eltérő megközelítések a belső piac 

megosztottságát eredményeznék, hiszen a 

kibocsátókra, ajánlattevőkre és a 

szabályozott piacra történő bevezetést kérő 

személyekre az egyes tagállamokban eltérő 

szabályok vonatkoznának, és 

előfordulhatna, hogy az egyik tagállamban 

elkészített tájékoztató nem használható fel 

egy másikban. Az Unióban a közzététel 

egységességét és az engedély működését 

biztosító harmonizált keretrendszer 

hiányában ezért valószínű, hogy a 

tagállami jogszabályok különbségei 

akadályoznák az értékpapírok belső 

piacának zavartalan működését. 

Következésképpen a belső piac – 

különösen a tőkepiacok – megfelelő 

működésének biztosítása és működési 

feltételeinek javítása, valamint a 

(4) Az eltérő megközelítések a belső piac 

megosztottságát eredményeznék, hiszen a 

kibocsátókra, ajánlattevőkre és a 

szabályozott piacra történő bevezetést kérő 

személyekre az egyes tagállamokban eltérő 

szabályok vonatkoznának, és 

előfordulhatna, hogy az egyik tagállamban 

elkészített tájékoztató nem használható fel 

egy másikban. Az Unióban a közzététel 

egységességét és az engedély működését 

biztosító harmonizált keretrendszer 

hiányában ezért valószínű, hogy a 

tagállami jogszabályok különbségei 

akadályoznák az értékpapírok belső 

piacának zavartalan működését. 

Következésképpen a belső piac – 

különösen a tőkepiacok – megfelelő 

működésének biztosítása és működési 

feltételeinek javítása, valamint a 
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fogyasztók és befektetők magas szintű 

védelmének garantálása érdekében ezért 

helyénvaló a tájékoztatók uniós szintű 

szabályozási keretének meghatározása. 

fogyasztók és befektetők magas szintű 

védelmének garantálása érdekében ezért 

helyénvaló a tájékoztatók uniós szintű, 

tagállami mérlegelési jogkör nélküli 
szabályozási keretének meghatározása. 

Or. en 

 

Módosítás  141 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A 2010/73/EU irányelv értékelése azt 

mutatta, hogy az irányelv által bevezetett 

egyes változtatások nem feleltek meg az 

eredeti célkitűzéseknek, és hogy a 

tájékoztatók uniós rendszerének további 

módosítására van szükség annak 

érdekében, hogy egyszerűsítsék és 

tökéletesítsék e rendszer alkalmazását, 

növeljék hatékonyságát, és fokozzák az 

Unió nemzetközi versenyképességét, 

ezáltal pedig hozzájáruljanak az 

adminisztratív terhek csökkentéséhez. 

(6) A 2010/73/EU irányelv értékelése azt 

mutatta, hogy az irányelv által bevezetett 

egyes változtatások nem feleltek meg az 

eredeti célkitűzéseknek, és hogy a 

tájékoztatók uniós rendszerének további 

módosítására van szükség annak 

érdekében, hogy egyszerűsítsék és 

tökéletesítsék e rendszer alkalmazását, 

növeljék hatékonyságát, és fokozzák az 

Unió nemzetközi versenyképességét, 

ezáltal pedig hozzájáruljanak az 

adminisztratív terhek csökkentéséhez 

anélkül, hogy ez kedvezőtlenül érintené a 

befektetők és a megtakarítók érdekeit. 

Or. es 

 

Módosítás  142 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) E rendelet célja, hogy biztosítsa a 

befektetők védelmét és a piac 

hatékonyságát, miközben erősíti az 

egységes tőkepiacot. A kibocsátó és az 

(7) E rendelet célja, hogy biztosítsa a 

befektetők védelmét és a piac 

hatékonyságát. A kibocsátó és az 

értékpapírok jellegén alapuló információ 
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értékpapírok jellegén alapuló információ 

szolgáltatása, amely ahhoz szükséges, hogy 

a befektetők megalapozott befektetési 

döntést hozzanak, az üzletvitelére 

vonatkozó szabályokkal együtt biztosítja a 

befektetések védelmét. Ezenkívül az ilyen 

információk hatékony eszközei az 

értékpapírok iránti bizalom erősödésének, 

és ezáltal hozzájárulnak az 

értékpapírpiacok megfelelő működéséhez 

és fejlődéséhez. Az ilyen információk 

rendelkezésre bocsátásának megfelelő 

módja tájékoztató kiadása. 

szolgáltatása, amely ahhoz szükséges, hogy 

a befektetők megalapozott befektetési 

döntést hozzanak, az üzletvitelére 

vonatkozó szabályokkal együtt biztosítja a 

befektetések védelmét. Ezenkívül az ilyen 

információk hatékony eszközei az 

értékpapírok iránti bizalom erősödésének, 

és ezáltal hozzájárulnak az 

értékpapírpiacok megfelelő működéséhez 

és fejlődéséhez. Az ilyen információk 

rendelkezésre bocsátásának megfelelő 

módja tájékoztató kiadása. 

Or. en 

 

Módosítás  143 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Nem tartoznak e rendelet hatálya alá 

azon nem részvényjellegű értékpapírok, 

amelyek kibocsátója valamely tagállam, 

vagy tagállam regionális vagy helyi 

hatósága, illetve olyan közjogi nemzetközi 

testületek, amelyeknek egy vagy több 

tagállam tagja, az Európai Központi 

Bank, valamint a tagállamok központi 

bankjai, és ezért azokat ez a rendelet nem 

érinti. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  144 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Nem tartoznak e rendelet hatálya alá 

azon nem részvényjellegű értékpapírok, 

amelyek kibocsátója valamely tagállam, 

vagy tagállam regionális vagy helyi 

hatósága, illetve olyan közjogi nemzetközi 

testületek, amelyeknek egy vagy több 

tagállam tagja, az Európai Központi Bank, 

valamint a tagállamok központi bankjai, és 

ezért azokat ez a rendelet nem érinti. 

(9) Nem tartoznak e rendelet hatálya alá 

azon nem részvényjellegű értékpapírok, 

amelyek kibocsátója valamely tagállam, 

vagy tagállam regionális vagy helyi 

hatósága, illetve olyan közjogi nemzetközi 

testületek, amelyeknek egy vagy több 

tagállam tagja, az Európai Központi Bank, 

valamint a tagállamok központi bankjai, az 

Európai Beruházási Bank, az Európai 

Stabilitási Mechanizmus, az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap, továbbá az 

Európai Unió bármely más intézménye 

vagy ügynöksége, és ezért azokat ez a 

rendelet nem érinti. 

Or. es 

 

Módosítás  145 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Nem tartoznak e rendelet hatálya alá 

azon nem részvényjellegű értékpapírok, 

amelyek kibocsátója valamely tagállam, 

vagy tagállam regionális vagy helyi 

hatósága, illetve olyan közjogi nemzetközi 

testületek, amelyeknek egy vagy több 

tagállam tagja, az Európai Központi Bank, 

valamint a tagállamok központi bankjai, és 

ezért azokat ez a rendelet nem érinti. 

(9) Nem tartoznak e rendelet hatálya alá 

azon nem részvényjellegű értékpapírok, 

amelyeket valamely tagállam, vagy 

tagállam regionális vagy helyi hatósága, 

illetve olyan közjogi nemzetközi testületek, 

amelyeknek egy vagy több tagállam tagja, 

az Európai Központi Bank, valamint a 

tagállamok központi bankjai bocsátanak ki 

és vállalnak azokra teljes, feltétel nélküli 

és visszavonhatatlan garanciát, és ezért 

azokat ez a rendelet nem érinti. 

Or. en 

 

Módosítás  146 

Jonás Fernández 
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Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A tájékoztató jóváhagyásának és 

engedélyezésének, valamint az e 

rendeletnek való, különösen a 

reklámtevékenységgel kapcsolatos 

megfelelés felügyeletének biztosítása 

érdekében minden egyes tájékoztatónál 

illetékes hatóságot kell meghatározni. Ezért 

e rendeletben pontosan meg kell határozni, 

hogy melyik a tájékoztató jóváhagyásához 

a legjobb helyzetben lévő, székhely szerinti 

tagállam. 

(11) A tájékoztató jóváhagyásának és 

akkreditálásának, valamint az e 

rendeletnek való, különösen a 

reklámtevékenységgel kapcsolatos 

megfelelés felügyeletének biztosítása 

érdekében minden egyes tájékoztatónál 

illetékes hatóságot kell meghatározni. Ezért 

e rendeletben pontosan meg kell határozni, 

hogy melyik a tájékoztató jóváhagyásához 

a legjobb helyzetben lévő, székhely szerinti 

tagállam. 

Or. es 

 

Módosítás  147 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Az 500 000 EUR-nál alacsonyabb 

ellenértékű nyilvános értékpapír-

kibocsátások esetében az e rendeletnek 

megfelelő tájékoztató elkészítésének 

költsége várhatóan nem áll arányban a 

kibocsátásból várható bevételekkel. Ezért 

indokolt, hogy a tájékoztató e rendeletnek 

megfelelő kidolgozására irányuló 

követelmény ne vonatkozzon az ilyen 

alacsony összegű kibocsátásokra. A 

tagállamoknak tartózkodniuk kell nemzeti 

szintű közzétételi követelmények 

megállapításától, amelyek aránytalan vagy 

szükségtelen terhet jelentenének az ilyen 

kibocsátások vonatkozásában, és így 

fokoznák a belső piac széttagoltságát. 

(12) E rendelet a tájékoztató elkészítésével 

járó aránytalan költségek elkerülése 

érdekében általánosan megkülönbözteti a 

szabályozott piacra bevezetett 

értékpapírokat és a kkv-tőkefinanszírozási 

piacra bevezetett értékpapírokat. A 

tagállamoknak tartózkodniuk kell nemzeti 

szintű közzétételi követelmények 

megállapításától, amelyek aránytalan vagy 

szükségtelen terhet jelentenének az ilyen 

kibocsátások vonatkozásában, és így 

fokoznák a belső piac széttagoltságát. 

Amennyiben az értékpapír kibocsátására 

kkv-tőkefinanszírozási piacon kerül sor, a 

15. cikkben foglalt egyszerűsített eljárást 

kell alkalmazni. 

Or. en 
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Módosítás  148 

Dariusz Rosati 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Az 500 000 EUR-nál alacsonyabb 

ellenértékű nyilvános értékpapír-

kibocsátások esetében az e rendeletnek 

megfelelő tájékoztató elkészítésének 

költsége várhatóan nem áll arányban a 

kibocsátásból várható bevételekkel. Ezért 

indokolt, hogy a tájékoztató e rendeletnek 

megfelelő kidolgozására irányuló 

követelmény ne vonatkozzon az ilyen 

alacsony összegű kibocsátásokra. A 

tagállamoknak tartózkodniuk kell nemzeti 

szintű közzétételi követelmények 

megállapításától, amelyek aránytalan 

vagy szükségtelen terhet jelentenének az 

ilyen kibocsátások vonatkozásában, és így 

fokoznák a belső piac széttagoltságát. 

(12) Az 500 000 EUR-nál alacsonyabb 

ellenértékű nyilvános értékpapír-

kibocsátások esetében az e rendeletnek 

megfelelő tájékoztató elkészítésének 

költsége várhatóan nem áll arányban a 

kibocsátásból várható bevételekkel. Ezért 

indokolt, hogy a tájékoztató e rendeletnek 

megfelelő kidolgozására irányuló 

követelmény ne vonatkozzon az ilyen 

alacsony összegű kibocsátásokra. 

Or. en 

 

Módosítás  149 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Az 500 000 EUR-nál alacsonyabb 

ellenértékű nyilvános értékpapír-

kibocsátások esetében az e rendeletnek 

megfelelő tájékoztató elkészítésének 

költsége várhatóan nem áll arányban a 

kibocsátásból várható bevételekkel. Ezért 

indokolt, hogy a tájékoztató e rendeletnek 

megfelelő kidolgozására irányuló 

követelmény ne vonatkozzon az ilyen 

alacsony összegű kibocsátásokra. A 

(12) A 10 000 000 EUR-nál alacsonyabb 

ellenértékű nyilvános értékpapír-

kibocsátások esetében az e rendeletnek 

megfelelő tájékoztató elkészítésének 

költsége várhatóan nem áll arányban a 

kibocsátásból várható bevételekkel. Ezért 

indokolt, hogy a tájékoztató e rendeletnek 

megfelelő kidolgozására irányuló 

követelmény ne vonatkozzon az ilyen 

alacsony összegű kibocsátásokra. A 
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tagállamoknak tartózkodniuk kell nemzeti 

szintű közzétételi követelmények 

megállapításától, amelyek aránytalan vagy 

szükségtelen terhet jelentenének az ilyen 

kibocsátások vonatkozásában, és így 

fokoznák a belső piac széttagoltságát. 

tagállamoknak tartózkodniuk kell nemzeti 

szintű közzétételi követelmények 

megállapításától, amelyek aránytalan vagy 

szükségtelen terhet jelentenének az ilyen 

kibocsátások vonatkozásában, és így 

fokoznák a belső piac széttagoltságát. 

Or. en 

 

Módosítás  150 

Tom Vandenkendelaere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Az 500 000 EUR-nál alacsonyabb 

ellenértékű nyilvános értékpapír-

kibocsátások esetében az e rendeletnek 

megfelelő tájékoztató elkészítésének 

költsége várhatóan nem áll arányban a 

kibocsátásból várható bevételekkel. Ezért 

indokolt, hogy a tájékoztató e rendeletnek 

megfelelő kidolgozására irányuló 

követelmény ne vonatkozzon az ilyen 

alacsony összegű kibocsátásokra. A 

tagállamoknak tartózkodniuk kell nemzeti 

szintű közzétételi követelmények 

megállapításától, amelyek aránytalan vagy 

szükségtelen terhet jelentenének az ilyen 

kibocsátások vonatkozásában, és így 

fokoznák a belső piac széttagoltságát. 

(12) Az Unióban 1 000 000 EUR-nál 

alacsonyabb teljes ellenértékű nyilvános 

értékpapír-kibocsátások esetében az e 

rendeletnek megfelelő tájékoztató 

elkészítésének költsége várhatóan nem áll 

arányban a kibocsátásból várható 

bevételekkel. Ezért indokolt, hogy a 

tájékoztató e rendeletnek megfelelő 

kidolgozására irányuló követelmény ne 

vonatkozzon az ilyen alacsony összegű 

kibocsátásokra. A tagállamok előírhatják a 

kibocsátók számára olyan, előzetes 

jóváhagyást nem igénylő dokumentum 

elkészítését, amely ismerteti a kibocsátást 

és a kibocsátóra vonatkozó általános 

információkat. A tagállamoknak 

mindenesetre tartózkodniuk kell nemzeti 

szintű közzétételi követelmények 

megállapításától, amelyek aránytalan vagy 

szükségtelen terhet jelentenének az ilyen 

kibocsátások vonatkozásában, és így 

fokoznák a belső piac széttagoltságát. 

Or. en 

 

Módosítás  151 

Jonás Fernández 
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Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Az 500 000 EUR-nál alacsonyabb 

ellenértékű nyilvános értékpapír-

kibocsátások esetében az e rendeletnek 

megfelelő tájékoztató elkészítésének 

költsége várhatóan nem áll arányban a 

kibocsátásból várható bevételekkel. Ezért 

indokolt, hogy a tájékoztató e rendeletnek 

megfelelő kidolgozására irányuló 

követelmény ne vonatkozzon az ilyen 

alacsony összegű kibocsátásokra. A 

tagállamoknak tartózkodniuk kell nemzeti 

szintű közzétételi követelmények 

megállapításától, amelyek aránytalan vagy 

szükségtelen terhet jelentenének az ilyen 

kibocsátások vonatkozásában, és így 

fokoznák a belső piac széttagoltságát. 

(12) Az 500 000 EUR-nál alacsonyabb 

ellenértékű nyilvános értékpapír-

kibocsátások esetében az e rendeletnek 

megfelelő tájékoztató elkészítésének 

költsége várhatóan nem áll arányban a 

kibocsátásból várható bevételekkel. Ezért 

indokolt, hogy a tájékoztató e rendeletnek 

megfelelő kidolgozására irányuló 

követelmény ne vonatkozzon az ilyen 

alacsony összegű kibocsátásokra. A 

tagállamoknak tartózkodniuk kell nemzeti 

szintű közzétételi követelmények 

megállapításától, amelyek aránytalan vagy 

szükségtelen terhet jelentenének az ilyen 

kibocsátások vonatkozásában, és így 

fokoznák a belső piac széttagoltságát. 

Mindazonáltal a tájékoztató önkéntes 

elkészítéséért európai vagy nemzeti 

minőségi védjegy járhat. 

Or. es 

 

Módosítás  152 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) Amennyiben egy társaság úgy dönt, 

hogy nem bocsát ki nyilvánosan 

értékpapírokat, az uniós szabályozási 

környezetnek biztosítania kell, hogy a 

társaság elegendő tőkebevonási 

lehetőséggel rendelkezzen. Ezért a 

tőkepiaci unió szellemében és a befektetés 

szabadságának biztosítása céljából a 

Bizottságnak szabályozási kezdeményezést 

kell javasolnia az uniós közösségi 

finanszírozási gyakorlatok szabályozására 

és harmonizálására. 
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Or. en 

 

Módosítás  153 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Amennyiben a nyilvános értékpapír-

kibocsátás címzettjei egyetlen tagállam 

belföldi befektetői, amely kibocsátás így 

nem jár határokon átnyúló hatással, és 

amennyiben e kibocsátások teljes 

ellenértéke nem haladja meg a 10 000 000 

EUR-t, az e rendelet szerinti engedélyezési 

mechanizmusra nincs szükség, és a 

tájékoztató elkészítése aránytalanul magas 

költséggel járhat. Ezért indokolt 

engedélyezni a tagállamoknak, hogy az 

ilyen kibocsátásokat mentesítsék a 

tájékoztató e rendeletben meghatározott 

elkészítésének kötelezettsége alól, 

figyelembe véve a hazai befektetők 

védelmének megfelelőnek tekintett 

szintjét. A tagállamoknak különösen 

abban kell szabad kezet adni, hogy saját 

nemzeti jogukban meghatározzák a 12 

hónapos időtartam során bekövetkezett 

kibocsátás teljes ellenértékének 500 000 

EUR és 10 000 000 EUR közötti 

küszöbértékét, amelytől e mentességet 

alkalmazni kell. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  154 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Amennyiben a nyilvános értékpapír-

kibocsátás címzettjei egyetlen tagállam 

belföldi befektetői, amely kibocsátás így 

nem jár határokon átnyúló hatással, és 

amennyiben e kibocsátások teljes 

ellenértéke nem haladja meg a 10 000 000 

EUR-t, az e rendelet szerinti engedélyezési 

mechanizmusra nincs szükség, és a 

tájékoztató elkészítése aránytalanul magas 

költséggel járhat. Ezért indokolt 

engedélyezni a tagállamoknak, hogy az 

ilyen kibocsátásokat mentesítsék a 

tájékoztató e rendeletben meghatározott 

elkészítésének kötelezettsége alól, 

figyelembe véve a hazai befektetők 

védelmének megfelelőnek tekintett 

szintjét. A tagállamoknak különösen 

abban kell szabad kezet adni, hogy saját 

nemzeti jogukban meghatározzák a 12 

hónapos időtartam során bekövetkezett 

kibocsátás teljes ellenértékének 500 000 

EUR és 10 000 000 EUR közötti 

küszöbértékét, amelytől e mentességet 

alkalmazni kell. 

törölve 

Or. es 

Indokolás 

Nem áll összhangban a Szerződéssel a nemzetiség alapján történő megkülönböztetés 

tekintetében. 

 

Módosítás  155 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Amennyiben a nyilvános értékpapír-

kibocsátás címzettjei egyetlen tagállam 

belföldi befektetői, amely kibocsátás így 

törölve 
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nem jár határokon átnyúló hatással, és 

amennyiben e kibocsátások teljes 

ellenértéke nem haladja meg a 10 000 000 

EUR-t, az e rendelet szerinti engedélyezési 

mechanizmusra nincs szükség, és a 

tájékoztató elkészítése aránytalanul magas 

költséggel járhat. Ezért indokolt 

engedélyezni a tagállamoknak, hogy az 

ilyen kibocsátásokat mentesítsék a 

tájékoztató e rendeletben meghatározott 

elkészítésének kötelezettsége alól, 

figyelembe véve a hazai befektetők 

védelmének megfelelőnek tekintett 

szintjét. A tagállamoknak különösen 

abban kell szabad kezet adni, hogy saját 

nemzeti jogukban meghatározzák a 12 

hónapos időtartam során bekövetkezett 

kibocsátás teljes ellenértékének 500 000 

EUR és 10 000 000 EUR közötti 

küszöbértékét, amelytől e mentességet 

alkalmazni kell. 

Or. en 

 

Módosítás  156 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Amennyiben a nyilvános értékpapír-

kibocsátás címzettjei egyetlen tagállam 

belföldi befektetői, amely kibocsátás így 

nem jár határokon átnyúló hatással, és 

amennyiben e kibocsátások teljes 

ellenértéke nem haladja meg a 10 000 000 

EUR-t, az e rendelet szerinti engedélyezési 

mechanizmusra nincs szükség, és a 

tájékoztató elkészítése aránytalanul magas 

költséggel járhat. Ezért indokolt 

engedélyezni a tagállamoknak, hogy az 

ilyen kibocsátásokat mentesítsék a 

tájékoztató e rendeletben meghatározott 

elkészítésének kötelezettsége alól, 

(13) Amennyiben a nyilvános értékpapír-

kibocsátás 250-nél kevesebb alkalmazottat 

foglalkoztató, 43 000 000 EUR-nál kisebb 

mérlegfőösszegű és 50 000 000 EUR-nál 

kisebb árbevételű kkv-k részéről történik, 

a tájékoztatókra a 12 hónapos időtartamra 

számított 500 000 EUR és 10 000 000 

EUR közötti kibocsátások esetén 

egyszerűbb szabályokat kell alkalmazni. 
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figyelembe véve a hazai befektetők 

védelmének megfelelőnek tekintett 

szintjét. A tagállamoknak különösen 

abban kell szabad kezet adni, hogy saját 

nemzeti jogukban meghatározzák a 12 

hónapos időtartam során bekövetkezett 

kibocsátás teljes ellenértékének 500 000 

EUR és 10 000 000 EUR közötti 

küszöbértékét, amelytől e mentességet 

alkalmazni kell. 

Or. en 

 

Módosítás  157 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Amennyiben a nyilvános értékpapír-

kibocsátás címzettjei egyetlen tagállam 

belföldi befektetői, amely kibocsátás így 

nem jár határokon átnyúló hatással, és 

amennyiben e kibocsátások teljes 

ellenértéke nem haladja meg a 10 000 000 

EUR-t, az e rendelet szerinti engedélyezési 

mechanizmusra nincs szükség, és a 

tájékoztató elkészítése aránytalanul magas 

költséggel járhat. Ezért indokolt 

engedélyezni a tagállamoknak, hogy az 

ilyen kibocsátásokat mentesítsék a 

tájékoztató e rendeletben meghatározott 

elkészítésének kötelezettsége alól, 

figyelembe véve a hazai befektetők 

védelmének megfelelőnek tekintett szintjét. 

A tagállamoknak különösen abban kell 

szabad kezet adni, hogy saját nemzeti 

jogukban meghatározzák a 12 hónapos 

időtartam során bekövetkezett kibocsátás 

teljes ellenértékének 500 000 EUR és 10 

000 000 EUR közötti küszöbértékét, 

amelytől e mentességet alkalmazni kell. 

(13) Amennyiben a nyilvános értékpapír-

kibocsátás címzettjei egyetlen tagállam 

belföldi befektetői, amely kibocsátás így 

nem jár határokon átnyúló hatással, és 

amennyiben e kibocsátások teljes 

ellenértéke nem haladja meg az 

5 000 000 EUR-t, az e rendelet szerinti 

engedélyezési mechanizmusra nincs 

szükség, és a tájékoztató elkészítése 

aránytalanul magas költséggel járhat. Ezért 

indokolt engedélyezni a tagállamoknak, 

hogy az ilyen kibocsátásokat mentesítsék a 

tájékoztató e rendeletben meghatározott 

elkészítésének kötelezettsége alól, 

figyelembe véve a hazai befektetők 

védelmének megfelelőnek tekintett szintjét. 

A tagállamoknak különösen abban kell 

szabad kezet adni, hogy saját nemzeti 

jogukban meghatározzák a 12 hónapos 

időtartam során bekövetkezett kibocsátás 

teljes ellenértékének 100 000 EUR és 

5 000 000 EUR közötti küszöbértékét, 

amelytől e mentességet alkalmazni kell. 

Or. en 
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Módosítás  158 

Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Amennyiben a nyilvános értékpapír-

kibocsátás címzettjei egyetlen tagállam 

belföldi befektetői, amely kibocsátás így 

nem jár határokon átnyúló hatással, és 

amennyiben e kibocsátások teljes 

ellenértéke nem haladja meg a 10 000 000 

EUR-t, az e rendelet szerinti engedélyezési 

mechanizmusra nincs szükség, és a 

tájékoztató elkészítése aránytalanul magas 

költséggel járhat. Ezért indokolt 

engedélyezni a tagállamoknak, hogy az 

ilyen kibocsátásokat mentesítsék a 

tájékoztató e rendeletben meghatározott 

elkészítésének kötelezettsége alól, 

figyelembe véve a hazai befektetők 

védelmének megfelelőnek tekintett szintjét. 

A tagállamoknak különösen abban kell 

szabad kezet adni, hogy saját nemzeti 

jogukban meghatározzák a 12 hónapos 

időtartam során bekövetkezett kibocsátás 

teljes ellenértékének 500 000 EUR és 10 

000 000 EUR közötti küszöbértékét, 

amelytől e mentességet alkalmazni kell. 

(13) Amennyiben a nyilvános értékpapír-

kibocsátás címzettjei egyetlen tagállam 

belföldi befektetői, amely kibocsátás így 

nem jár határokon átnyúló hatással, és 

amennyiben e kibocsátások teljes 

ellenértéke nem haladja meg az 

5 000 000 EUR-t, az e rendelet szerinti 

engedélyezési mechanizmusra nincs 

szükség, és a tájékoztató elkészítése 

aránytalanul magas költséggel járhat. Ezért 

indokolt engedélyezni a tagállamoknak, 

hogy az ilyen kibocsátásokat mentesítsék a 

tájékoztató e rendeletben meghatározott 

elkészítésének kötelezettsége alól, 

figyelembe véve a hazai befektetők 

védelmének megfelelőnek tekintett szintjét. 

A tagállamoknak különösen abban kell 

szabad kezet adni, hogy saját nemzeti 

jogukban meghatározzák a 12 hónapos 

időtartam során bekövetkezett kibocsátás 

teljes ellenértékének 500 000 EUR és 

5 000 000 EUR közötti küszöbértékét, 

amelytől e mentességet alkalmazni kell. 

Or. en 

 

Módosítás  159 

Tom Vandenkendelaere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Amennyiben a nyilvános értékpapír-

kibocsátás címzettjei egyetlen tagállam 

belföldi befektetői, amely kibocsátás így 

(13) Amennyiben a nyilvános értékpapír-

kibocsátás címzettjei egyetlen tagállam 

belföldi befektetői, amely kibocsátás így 
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nem jár határokon átnyúló hatással, és 

amennyiben e kibocsátások teljes 

ellenértéke nem haladja meg a 10 000 000 

EUR-t, az e rendelet szerinti engedélyezési 

mechanizmusra nincs szükség, és a 

tájékoztató elkészítése aránytalanul magas 

költséggel járhat. Ezért indokolt 

engedélyezni a tagállamoknak, hogy az 

ilyen kibocsátásokat mentesítsék a 

tájékoztató e rendeletben meghatározott 

elkészítésének kötelezettsége alól, 

figyelembe véve a hazai befektetők 

védelmének megfelelőnek tekintett szintjét. 

A tagállamoknak különösen abban kell 

szabad kezet adni, hogy saját nemzeti 

jogukban meghatározzák a 12 hónapos 

időtartam során bekövetkezett kibocsátás 

teljes ellenértékének 500 000 EUR és 10 

000 000 EUR közötti küszöbértékét, 

amelytől e mentességet alkalmazni kell. 

nem jár határokon átnyúló hatással, és 

amennyiben e kibocsátások teljes 

ellenértéke nem haladja meg a 10 000 000 

EUR-t, az e rendelet szerinti engedélyezési 

mechanizmusra nincs szükség, és a 

tájékoztató elkészítése aránytalanul magas 

költséggel járhat. Ezért indokolt 

engedélyezni a tagállamoknak, hogy az 

ilyen kibocsátásokat mentesítsék a 

tájékoztató e rendeletben meghatározott 

elkészítésének kötelezettsége alól, 

figyelembe véve a hazai befektetők 

védelmének megfelelőnek tekintett szintjét. 

A tagállamoknak különösen abban kell 

szabad kezet adni, hogy saját nemzeti 

jogukban meghatározzák a 12 hónapos 

időtartam során bekövetkezett kibocsátás 

teljes ellenértékének 1 000 000 EUR és 10 

000 000 EUR közötti küszöbértékét, 

amelytől e mentességet alkalmazni kell. 

Or. en 

 

Módosítás  160 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Amennyiben az értékpapír-kibocsátás 

kizárólag egy olyan korlátozott befektetői 

körnek szól, akik nem minősített 

befektetők, a tájékoztató elkészítése a 

kibocsátással célzott személyek alacsony 

számához viszonyítva aránytalanul nagy 

terhet jelentene, ezért tájékoztató 

elkészítésére nincs szükség. Ez vonatkozik 

például egy társaság vezetőinek rokonaihoz 

vagy személyes ismerőseihez címzett 

kibocsátásra. 

(14) Amennyiben az értékpapír-kibocsátás 

kizárólag egy olyan korlátozott befektetői 

körnek szól, akik nem minősített 

befektetők vagy pedig az európai 

kockázatitőke-alapokról szóló 

345/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 6. cikke szerinti tapasztalt 

befektetők, a tájékoztató elkészítése a 

kibocsátással célzott személyek alacsony 

számához viszonyítva aránytalanul nagy 

terhet jelentene, ezért tájékoztató 

elkészítésére nincs szükség. Ez vonatkozik 

például egy társaság vezetőinek rokonaihoz 

vagy személyes ismerőseihez címzett 

kibocsátásra. 
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Or. en 

 

Módosítás  161 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Amennyiben az értékpapír-kibocsátás 

kizárólag egy olyan korlátozott befektetői 

körnek szól, akik nem minősített 

befektetők, a tájékoztató elkészítése a 

kibocsátással célzott személyek alacsony 

számához viszonyítva aránytalanul nagy 

terhet jelentene, ezért tájékoztató 

elkészítésére nincs szükség. Ez vonatkozik 

például egy társaság vezetőinek rokonaihoz 

vagy személyes ismerőseihez címzett 

kibocsátásra. 

(14) Amennyiben az értékpapír-kibocsátás 

kizárólag egy olyan korlátozott befektetői 

körnek szól, akik nem minősített 

befektetők, a tájékoztató elkészítése a 

kibocsátással célzott személyek alacsony 

számához (200-nál kevesebb személy) 

viszonyítva aránytalanul nagy terhet 

jelentene, ezért tájékoztató elkészítésére 

nincs szükség. Ez vonatkozik például egy 

társaság vezetőinek rokonaihoz vagy 

személyes ismerőseihez címzett 

kibocsátásra. 

Or. en 

 

Módosítás  162 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Amennyiben az értékpapír-kibocsátás 

kizárólag egy olyan korlátozott befektetői 

körnek szól, akik nem minősített 

befektetők, a tájékoztató elkészítése a 

kibocsátással célzott személyek alacsony 

számához viszonyítva aránytalanul nagy 

terhet jelentene, ezért tájékoztató 

elkészítésére nincs szükség. Ez vonatkozik 

például egy társaság vezetőinek rokonaihoz 

vagy személyes ismerőseihez címzett 

kibocsátásra. 

(14) Amennyiben az értékpapír-kibocsátás 

kizárólag egy olyan korlátozott befektetői 

körnek szól, akik nem minősített 

befektetők, a tájékoztató elkészítése a 

kibocsátással célzott személyek alacsony 

számához viszonyítva aránytalanul nagy 

terhet jelentene, ezért tájékoztató 

elkészítésére nincs szükség. Ez vonatkozik 

például egy társaság vezetőinek rokonaihoz 

vagy személyes ismerőseihez címzett 

kibocsátásra. Ebben az esetben a 
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tájékoztató önkéntes elkészítéséért nem 

lehet minőségi védjegyet kapni. 

Or. es 

 

Módosítás  163 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Vezető tisztségviselők vagy 

munkavállalók arra való ösztönzése, hogy 

a saját vállalatukban értékpapírokkal 

rendelkezzenek, pozitív hatással lehet a 

vállalatirányításra és segíthet tartós 

értéket teremteni azáltal, hogy fokozza a 

munkavállaló elkötelezettségét, a saját 

tulajdon érzését, egyensúlyba hozza a 

részvényesek és a munkavállalók érdekeit, 

a munkavállalók számára pedig 

befektetési lehetőségeket teremt. Az 

Unióban a munkavállalók tulajdonosi 

részvétele különösen fontos a kis- és 

középvállalkozások (kkv-k) esetében, ahol 

a munkavállalók jelentős szerepet 

játszhatnak a vállalat sikerességében. 

Ezért a munkavállalói részvénykibocsátás 

esetében az Unióban el kell törölni a 

tájékoztató elkészítésére irányuló 

követelményt, feltéve, hogy rendelkezésre 

áll egy olyan dokumentum, amely a 

befektetők védelmének garantálása 

érdekében tartalmazza az értékpapírok 

számára és jellegére vonatkozó 

információt, valamint a kibocsátás okát és 

részleteit. A munkavállalói 

részvényprogramokhoz az összes vezető 

tisztségviselő és munkavállaló számára 

egyenlő hozzáférést kell biztosítani, 

függetlenül attól, hogy a munkáltató 

székhelye az Unióban vagy azon kívül 

található, ezért nincs többé szükség 

harmadik országok piacaira vonatkozó 

törölve 
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egyenértékűségi határozatra, amennyiben 

az előbbiekben említett dokumentum 

rendelkezésre áll. Így a munkavállalói 

részvényprogramok valamennyi 

résztvevője egyenlő elbánásban és 

tájékoztatásban részesül. 

Or. en 

 

Módosítás  164 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Vezető tisztségviselők vagy 

munkavállalók arra való ösztönzése, hogy 

a saját vállalatukban értékpapírokkal 

rendelkezzenek, pozitív hatással lehet a 

vállalatirányításra és segíthet tartós értéket 

teremteni azáltal, hogy fokozza a 

munkavállaló elkötelezettségét, a saját 

tulajdon érzését, egyensúlyba hozza a 

részvényesek és a munkavállalók érdekeit, 

a munkavállalók számára pedig befektetési 

lehetőségeket teremt. Az Unióban a 

munkavállalók tulajdonosi részvétele 

különösen fontos a kis- és 

középvállalkozások (kkv-k) esetében, ahol 

a munkavállalók jelentős szerepet 

játszhatnak a vállalat sikerességében. Ezért 

a munkavállalói részvénykibocsátás 

esetében az Unióban el kell törölni a 

tájékoztató elkészítésére irányuló 

követelményt, feltéve, hogy rendelkezésre 

áll egy olyan dokumentum, amely a 

befektetők védelmének garantálása 

érdekében tartalmazza az értékpapírok 

számára és jellegére vonatkozó 

információt, valamint a kibocsátás okát és 

részleteit. A munkavállalói 

részvényprogramokhoz az összes vezető 

tisztségviselő és munkavállaló számára 

egyenlő hozzáférést kell biztosítani, 

függetlenül attól, hogy a munkáltató 

(15) Vezető tisztségviselők vagy 

munkavállalók arra való ösztönzése, hogy 

a saját vállalatukban értékpapírokkal 

rendelkezzenek, pozitív hatással lehet a 

vállalatirányításra és segíthet tartós értéket 

teremteni azáltal, hogy fokozza a 

munkavállaló elkötelezettségét, a saját 

tulajdon érzését, egyensúlyba hozza a 

részvényesek és a munkavállalók érdekeit, 

a munkavállalók számára pedig befektetési 

lehetőségeket teremt. Az Unióban a 

munkavállalók tulajdonosi részvétele 

különösen fontos a kis- és 

középvállalkozások (kkv-k) esetében, ahol 

a munkavállalók jelentős szerepet 

játszhatnak a vállalat sikerességében. Ezért 

a munkavállalói részvénykibocsátás 

esetében az Unióban el kell törölni a 

tájékoztató elkészítésére irányuló 

követelményt, feltéve, hogy rendelkezésre 

áll egy olyan dokumentum, amely a 

befektetők védelmének garantálása 

érdekében tartalmazza az értékpapírok 

számára és jellegére vonatkozó 

információt, valamint a kibocsátás okát és 

részleteit. A munkavállalói 

részvényprogramokhoz az összes vezető 

tisztségviselő és munkavállaló számára 

egyenlő hozzáférést kell biztosítani, 

függetlenül attól, hogy a munkáltató 
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székhelye az Unióban vagy azon kívül 

található, ezért nincs többé szükség 

harmadik országok piacaira vonatkozó 

egyenértékűségi határozatra, amennyiben 

az előbbiekben említett dokumentum 

rendelkezésre áll. Így a munkavállalói 

részvényprogramok valamennyi 

résztvevője egyenlő elbánásban és 

tájékoztatásban részesül. 

székhelye az Unióban vagy azon kívül 

található, ezért nincs többé szükség 

harmadik országok piacaira vonatkozó 

egyenértékűségi határozatra, amennyiben 

az előbbiekben említett dokumentum 

rendelkezésre áll. Így a munkavállalói 

részvényprogramok valamennyi 

résztvevője egyenlő elbánásban és 

tájékoztatásban részesül. Ugyanakkor a 

tájékoztató önkéntes elkészítéséért európai 

és nemzeti minőségi védjegy járhat. 

Or. es 

 

Módosítás  165 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Azon kibocsátók, ajánlattevők vagy 

szabályozott piacra történő bevezetést kérő 

személyek is élvezhetik az egységes 

engedély hasznát, amelyek mentesülnek a 

tájékoztató nyilvánosságra hozatalának 

kötelezettsége alól, amennyiben önkéntes 

alapon döntenek az e rendeletnek való 

megfelelés mellett. 

(18) Azon kibocsátók, ajánlattevők vagy 

szabályozott piacra történő bevezetést kérő 

személyek is élvezhetik az egységes 

akkreditáció hasznát, amelyek 

mentesülnek a tájékoztató nyilvánosságra 

hozatalának kötelezettsége alól, 

amennyiben önkéntes alapon döntenek az e 

rendeletnek való megfelelés mellett, és 

adott esetben európai és nemzeti minőségi 

védjegyben részesülhetnek. 

Or. es 

 

Módosítás  166 

Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18a) A befektetők védelmét esetleg 

hátrányosan érintő szabályozási arbitrázs 
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kockázatainak elkerülése céljából a 

székhely szerinti tagállam az Unióban 

székhellyel rendelkező minden értékpapír-

kibocsátó esetén az a tagállam, ahol a 

kibocsátó létesítő okirat szerinti székhelye 

van, tekintet nélkül a kibocsátott 

értékpapírok típusára. 

Or. en 

 

Módosítás  167 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) A kibocsátó vagy a tájékoztató 

elkészítéséért felelős személy által 

elkészített, és az értékpapírok pénzügyi 

közvetítők általi végső értékesítése vagy 

bármely későbbi újraértékesítése idején a 

nyilvánosság rendelkezésére bocsátott 

érvényes tájékoztató elegendő információt 

ad a befektetőknek ahhoz, hogy 

megalapozott befektetési döntést 

hozhassanak. Ezért az értékpapírokat 

kihelyező vagy később újraértékesítő 

pénzügyi közvetítőknek lehetőséget kell 

biztosítani arra, hogy a kibocsátó vagy a 

tájékoztató elkészítéséért felelős személy 

által közzétett eredeti tájékoztatóra 

támaszkodjanak, amennyiben e tájékoztató 

érvényes és azt megfelelően kiegészítették, 

és kibocsátó vagy az ilyen tájékoztató 

elkészítéséért felelős személy beleegyezik 

annak használatába. A kibocsátónak vagy a 

tájékoztató elkészítéséért felelős 

személynek lehetőséget kell biztosítani 

arra, hogy beleegyezését feltételekhez 

kösse. A tájékoztató felhasználására 

vonatkozó beleegyezést a hozzáfűzött 

esetleges kikötésekkel együtt írásbeli 

megállapodás formájában kell megadni, 

lehetővé téve az érintett felek számára 

annak megítélését, hogy adott értékpapírok 

(20) A kibocsátó vagy a tájékoztató 

elkészítéséért felelős személy által 

elkészített, és az értékpapírok pénzügyi 

közvetítők általi végső értékesítése vagy 

bármely későbbi újraértékesítése idején a 

nyilvánosság rendelkezésére bocsátott 

érvényes tájékoztató elegendő információt 

ad a befektetőknek ahhoz, hogy 

megalapozott befektetési döntést 

hozhassanak. Ez legalább az alábbiakra 

vonatkozó információt jelenti: 
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újraértékesítése vagy végleges értékesítése 

megfelel-e a megállapodásnak. 

Amennyiben beleegyezett a tájékoztató 

használatába, az eredeti tájékoztató 

kibocsátója vagy az annak elkészítéséért 

felelős személy tartozik felelősséggel a 

tájékoztatóban foglalt információkért, 

illetve alaptájékoztató esetében a végleges 

feltételek meghatározásáért és 

benyújtásáért, és nincs szükség egyéb 

tájékoztatóra. Ha azonban az eredeti 

tájékoztató elkészítéséért felelős kibocsátó 

vagy ajánlattevő nem egyezik bele annak 

használatába, a pénzügyi közvetítőnek új 

tájékoztatót kell közzétennie. Ebben az 

esetben a pénzügyi közvetítő felelős a 

tájékoztatóban foglalt információkért – 

beleértve az összes hivatkozott információt 

is –, illetve alaptájékoztató esetében a 

végleges feltételekért. 

 a) a kibocsátó eszközei és kötelezettségei, 

nettó árbevétele, adózás előtti eredménye, 

adókötelezettsége, továbbá a kibocsátó és 

minden esetleges kezes felhalmozott 

eredménye, pénzügyi helyzete és kilátásai; 

 b) az értékpapírokhoz fűződő jogok ezen 

értékpapírokba történő befektetés 

céljából; 

 c) a finanszírozás költségei, különböző 

elemek szerint – jegyzési garanciavállalási 

díj vagy a forgalombahozatali jutalék, 

pénzügyi tanácsadói díjak, könyvelői díjak 

és jogi költségek – lebontva. 

 Ezért az értékpapírokat kihelyező vagy 

később újraértékesítő pénzügyi 

közvetítőknek lehetőséget kell biztosítani 

arra, hogy a kibocsátó vagy a tájékoztató 

elkészítéséért felelős személy által 

közzétett eredeti tájékoztatóra 

támaszkodjanak, amennyiben e tájékoztató 

érvényes és azt megfelelően kiegészítették, 

és kibocsátó vagy az ilyen tájékoztató 

elkészítéséért felelős személy beleegyezik 

annak használatába. A kibocsátónak vagy a 

tájékoztató elkészítéséért felelős 

személynek lehetőséget kell biztosítani 

arra, hogy beleegyezését feltételekhez 
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kösse. A tájékoztató felhasználására 

vonatkozó beleegyezést a hozzáfűzött 

esetleges kikötésekkel együtt írásbeli 

megállapodás formájában kell megadni, 

lehetővé téve az érintett felek számára 

annak megítélését, hogy adott értékpapírok 

újraértékesítése vagy végleges értékesítése 

megfelel-e a megállapodásnak. 

Amennyiben beleegyezett a tájékoztató 

használatába, az eredeti tájékoztató 

kibocsátója vagy az annak elkészítéséért 

felelős személy tartozik felelősséggel a 

tájékoztatóban foglalt információkért, 

illetve alaptájékoztató esetében a végleges 

feltételek meghatározásáért és 

benyújtásáért, és nincs szükség egyéb 

tájékoztatóra. Ha azonban az eredeti 

tájékoztató elkészítéséért felelős kibocsátó 

vagy ajánlattevő nem egyezik bele annak 

használatába, a pénzügyi közvetítőnek új 

tájékoztatót kell közzétennie. Ebben az 

esetben a pénzügyi közvetítő felelős a 

tájékoztatóban foglalt információkért – 

beleértve az összes hivatkozott információt 

is –, illetve alaptájékoztató esetében a 

végleges feltételekért. 

Or. en 

 

Módosítás  168 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) A kibocsátó vagy a tájékoztató 

elkészítéséért felelős személy által 

elkészített, és az értékpapírok pénzügyi 

közvetítők általi végső értékesítése vagy 

bármely későbbi újraértékesítése idején a 

nyilvánosság rendelkezésére bocsátott 

érvényes tájékoztató elegendő információt 

ad a befektetőknek ahhoz, hogy 

megalapozott befektetési döntést 

hozhassanak. Ezért az értékpapírokat 

(20) A kibocsátó vagy a tájékoztató 

elkészítéséért felelős személy által 

elkészített, és az értékpapírok pénzügyi 

közvetítők általi végső értékesítése vagy 

bármely későbbi újraértékesítése idején a 

nyilvánosság rendelkezésére bocsátott 

érvényes tájékoztató elegendő információt 

ad a befektetőknek ahhoz, hogy 

megalapozottan értékelhessék a kibocsátó 

és minden esetleges kezes eszközeit és 
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kihelyező vagy később újraértékesítő 

pénzügyi közvetítőknek lehetőséget kell 

biztosítani arra, hogy a kibocsátó vagy a 

tájékoztató elkészítéséért felelős személy 

által közzétett eredeti tájékoztatóra 

támaszkodjanak, amennyiben e tájékoztató 

érvényes és azt megfelelően kiegészítették, 

és kibocsátó vagy az ilyen tájékoztató 

elkészítéséért felelős személy beleegyezik 

annak használatába. A kibocsátónak vagy a 

tájékoztató elkészítéséért felelős 

személynek lehetőséget kell biztosítani 

arra, hogy beleegyezését feltételekhez 

kösse. A tájékoztató felhasználására 

vonatkozó beleegyezést a hozzáfűzött 

esetleges kikötésekkel együtt írásbeli 

megállapodás formájában kell megadni, 

lehetővé téve az érintett felek számára 

annak megítélését, hogy adott értékpapírok 

újraértékesítése vagy végleges értékesítése 

megfelel-e a megállapodásnak. 

Amennyiben beleegyezett a tájékoztató 

használatába, az eredeti tájékoztató 

kibocsátója vagy az annak elkészítéséért 

felelős személy tartozik felelősséggel a 

tájékoztatóban foglalt információkért, 

illetve alaptájékoztató esetében a végleges 

feltételek meghatározásáért és 

benyújtásáért, és nincs szükség egyéb 

tájékoztatóra. Ha azonban az eredeti 

tájékoztató elkészítéséért felelős kibocsátó 

vagy ajánlattevő nem egyezik bele annak 

használatába, a pénzügyi közvetítőnek új 

tájékoztatót kell közzétennie. Ebben az 

esetben a pénzügyi közvetítő felelős a 

tájékoztatóban foglalt információkért – 

beleértve az összes hivatkozott információt 

is –, illetve alaptájékoztató esetében a 

végleges feltételekért. 

kötelezettségeit, eredményét, pénzügyi 

helyzetét, kilátásait, valamint az ilyen 

értékpapírokhoz fűződő jogokat 

befektetési döntéseik során. Ezért az 

értékpapírokat kihelyező vagy később 

újraértékesítő pénzügyi közvetítőknek 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 

kibocsátó vagy a tájékoztató elkészítéséért 

felelős személy által közzétett eredeti 

tájékoztatóra támaszkodjanak, amennyiben 

e tájékoztató érvényes és azt megfelelően 

kiegészítették, és kibocsátó vagy az ilyen 

tájékoztató elkészítéséért felelős személy 

beleegyezik annak használatába. A 

kibocsátónak vagy a tájékoztató 

elkészítéséért felelős személynek 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 

beleegyezését feltételekhez kösse. A 

tájékoztató felhasználására vonatkozó 

beleegyezést a hozzáfűzött esetleges 

kikötésekkel együtt írásbeli megállapodás 

formájában kell megadni, lehetővé téve az 

érintett felek számára annak megítélését, 

hogy adott értékpapírok újraértékesítése 

vagy végleges értékesítése megfelel-e a 

megállapodásnak. Amennyiben 

beleegyezett a tájékoztató használatába, az 

eredeti tájékoztató kibocsátója vagy az 

annak elkészítéséért felelős személy 

tartozik felelősséggel a tájékoztatóban 

foglalt információkért, illetve 

alaptájékoztató esetében a végleges 

feltételek meghatározásáért és 

benyújtásáért, és nincs szükség egyéb 

tájékoztatóra. Ha azonban az eredeti 

tájékoztató elkészítéséért felelős kibocsátó 

vagy ajánlattevő nem egyezik bele annak 

használatába, a pénzügyi közvetítőnek új 

tájékoztatót kell közzétennie. Ebben az 

esetben a pénzügyi közvetítő felelős a 

tájékoztatóban foglalt információkért – 

beleértve az összes hivatkozott információt 

is –, illetve alaptájékoztató esetében a 

végleges feltételekért. 

Or. en 

 



 

PE582.054v01-00 28/137 AM\1092631HU.doc 

HU 

Módosítás  169 

Tom Vandenkendelaere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) A kibocsátó vagy a tájékoztató 

elkészítéséért felelős személy által 

elkészített, és az értékpapírok pénzügyi 

közvetítők általi végső értékesítése vagy 

bármely későbbi újraértékesítése idején a 

nyilvánosság rendelkezésére bocsátott 

érvényes tájékoztató elegendő információt 

ad a befektetőknek ahhoz, hogy 

megalapozott befektetési döntést 

hozhassanak. Ezért az értékpapírokat 

kihelyező vagy később újraértékesítő 

pénzügyi közvetítőknek lehetőséget kell 

biztosítani arra, hogy a kibocsátó vagy a 

tájékoztató elkészítéséért felelős személy 

által közzétett eredeti tájékoztatóra 

támaszkodjanak, amennyiben e tájékoztató 

érvényes és azt megfelelően kiegészítették, 

és kibocsátó vagy az ilyen tájékoztató 

elkészítéséért felelős személy beleegyezik 

annak használatába. A kibocsátónak vagy a 

tájékoztató elkészítéséért felelős 

személynek lehetőséget kell biztosítani 

arra, hogy beleegyezését feltételekhez 

kösse. A tájékoztató felhasználására 

vonatkozó beleegyezést a hozzáfűzött 

esetleges kikötésekkel együtt írásbeli 

megállapodás formájában kell megadni, 

lehetővé téve az érintett felek számára 

annak megítélését, hogy adott értékpapírok 

újraértékesítése vagy végleges értékesítése 

megfelel-e a megállapodásnak. 

Amennyiben beleegyezett a tájékoztató 

használatába, az eredeti tájékoztató 

kibocsátója vagy az annak elkészítéséért 

felelős személy tartozik felelősséggel a 

tájékoztatóban foglalt információkért, 

illetve alaptájékoztató esetében a végleges 

feltételek meghatározásáért és 

benyújtásáért, és nincs szükség egyéb 

tájékoztatóra. Ha azonban az eredeti 

tájékoztató elkészítéséért felelős kibocsátó 

(20) A kibocsátó vagy a tájékoztató 

elkészítéséért felelős személy által 

elkészített, és az értékpapírok pénzügyi 

közvetítők általi végső értékesítése vagy 

bármely későbbi újraértékesítése idején a 

nyilvánosság rendelkezésére bocsátott 

érvényes tájékoztató elegendő információt 

ad a befektetőknek ahhoz, hogy 

megalapozottan értékelhessék a kibocsátó 

és minden esetleges kezes eszközeit és 

kötelezettségeit, eredményét, pénzügyi 

helyzetét, kilátásait, valamint az ilyen 

értékpapírokhoz fűződő jogokat 

befektetési döntéseik során. Ezért az 

értékpapírokat kihelyező vagy később 

újraértékesítő pénzügyi közvetítőknek 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 

kibocsátó vagy a tájékoztató elkészítéséért 

felelős személy által közzétett eredeti 

tájékoztatóra támaszkodjanak, amennyiben 

e tájékoztató érvényes és azt megfelelően 

kiegészítették, és kibocsátó vagy az ilyen 

tájékoztató elkészítéséért felelős személy 

beleegyezik annak használatába. A 

kibocsátónak vagy a tájékoztató 

elkészítéséért felelős személynek 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 

beleegyezését feltételekhez kösse. A 

tájékoztató felhasználására vonatkozó 

beleegyezést a hozzáfűzött esetleges 

kikötésekkel együtt írásbeli megállapodás 

formájában kell megadni, lehetővé téve az 

érintett felek számára annak megítélését, 

hogy adott értékpapírok újraértékesítése 

vagy végleges értékesítése megfelel-e a 

megállapodásnak. Amennyiben 

beleegyezett a tájékoztató használatába, az 

eredeti tájékoztató kibocsátója vagy az 

annak elkészítéséért felelős személy 

tartozik felelősséggel a tájékoztatóban 

foglalt információkért, illetve 
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vagy ajánlattevő nem egyezik bele annak 

használatába, a pénzügyi közvetítőnek új 

tájékoztatót kell közzétennie. Ebben az 

esetben a pénzügyi közvetítő felelős a 

tájékoztatóban foglalt információkért – 

beleértve az összes hivatkozott információt 

is –, illetve alaptájékoztató esetében a 

végleges feltételekért. 

alaptájékoztató esetében a végleges 

feltételek meghatározásáért és 

benyújtásáért, és nincs szükség egyéb 

tájékoztatóra. Ha azonban az eredeti 

tájékoztató elkészítéséért felelős kibocsátó 

vagy ajánlattevő nem egyezik bele annak 

használatába, a pénzügyi közvetítőnek új 

tájékoztatót kell közzétennie. Ebben az 

esetben a pénzügyi közvetítő felelős a 

tájékoztatóban foglalt információkért – 

beleértve az összes hivatkozott információt 

is –, illetve alaptájékoztató esetében a 

végleges feltételekért. 

Or. en 

 

Módosítás  170 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) A tájékoztatóban foglalt információk 

összehangolásának uniós szinten 

egyenértékű befektetővédelmet kell 

biztosítania. Annak érdekében, hogy a 

befektetők megalapozott befektetési 

döntést hozhassanak, ennek az 

információnak elégségesnek és objektívnek 

kell lennie, beleértve a kibocsátó pénzügyi 

körülményeire és az értékpapírokhoz 

fűződő jogokra vonatkozó információkat 

is, és azt könnyen elemezhető, tömör és 

érthető formában kell rendelkezésre 

bocsátani. E követelményeket az e 

rendelettel összhangban elkészített 

tájékoztatók minden típusára alkalmazni 

kell, a másodlagos kibocsátásokra és kkv-

kre vonatkozó minimális közzétételi 

követelményeknek megfelelő 

tájékoztatókat is beleértve. A tájékoztató 

nem tartalmazhat olyan információt, amely 

a kibocsátó és a szóban forgó értékpapírok 

szempontjából nem lényeges vagy 

jellemző, mivel ez elrejtheti a befektetési 

(21) A tájékoztatóban foglalt információk 

összehangolásának uniós szinten 

egyenértékű befektetővédelmet kell 

biztosítania. Annak érdekében, hogy a 

befektetők megalapozott befektetési 

döntést hozhassanak, ennek az 

információnak elégségesnek kell lennie, 

beleértve a kibocsátó pénzügyi 

körülményeire és az értékpapírokhoz 

fűződő jogokra vonatkozó információkat 

is, és azt könnyen elemezhető és érthető 

formában kell rendelkezésre bocsátani. E 

követelményeket az e rendelettel 

összhangban elkészített tájékoztatók 

minden típusára alkalmazni kell, a 

másodlagos kibocsátásokra és kkv-kre 

vonatkozó minimális közzétételi 

követelményeknek megfelelő 

tájékoztatókat is beleértve. A tájékoztató 

nem tartalmazhat olyan információt, amely 

a kibocsátó és a szóban forgó értékpapírok 

szempontjából nem lényeges vagy 

jellemző, mivel ez elrejtheti a befektető 
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döntés szempontjából releváns 

információkat, és így alááshatja a 

befektetők védelmét. 

szempontjából releváns információkat, és 

így alááshatja a befektetők védelmét. A 

tájékoztatónak ezért úgy kell tartalmaznia 

az információkat, hogy azokból kiderüljön 

a kibocsátó jellege és körülményei, az 

értékpapírok típusa, a kibocsátással 

célzott befektetőtípus, azok a piacok, 

ahová az értékpapírokat bevezetik, illetve 

a befektetők feltételezhető ismeretei és a 

jogi vagy szabályozási követelmények 

miatt nyilvánosságra hozott és így 

számukra elérhető információk.    

Or. en 

 

Módosítás  171 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) A tájékoztatóban foglalt információk 

összehangolásának uniós szinten 

egyenértékű befektetővédelmet kell 

biztosítania. Annak érdekében, hogy a 

befektetők megalapozott befektetési 

döntést hozhassanak, ennek az 

információnak elégségesnek és objektívnek 

kell lennie, beleértve a kibocsátó pénzügyi 

körülményeire és az értékpapírokhoz 

fűződő jogokra vonatkozó információkat 

is, és azt könnyen elemezhető, tömör és 

érthető formában kell rendelkezésre 

bocsátani. E követelményeket az e 

rendelettel összhangban elkészített 

tájékoztatók minden típusára alkalmazni 

kell, a másodlagos kibocsátásokra és kkv-

kre vonatkozó minimális közzétételi 

követelményeknek megfelelő 

tájékoztatókat is beleértve. A tájékoztató 

nem tartalmazhat olyan információt, amely 

a kibocsátó és a szóban forgó értékpapírok 

szempontjából nem lényeges vagy 

jellemző, mivel ez elrejtheti a befektetési 

döntés szempontjából releváns 

(21) A tájékoztatóban foglalt információk 

összehangolásának uniós szinten 

egyenértékű befektetővédelmet kell 

biztosítania. Annak érdekében, hogy a 

befektetők megalapozott befektetési 

döntést hozhassanak, ennek az 

információnak elégségesnek és objektívnek 

kell lennie, beleértve a kibocsátó pénzügyi 

körülményeire és az értékpapírokhoz 

fűződő jogokra vonatkozó információkat 

is, és azt könnyen elemezhető, tömör és 

érthető formában kell rendelkezésre 

bocsátani. E követelményeket az e 

rendelettel összhangban elkészített 

tájékoztatók minden típusára alkalmazni 

kell, a másodlagos kibocsátásokra és kkv-

kre vonatkozó minimális közzétételi 

követelményeknek megfelelő 

tájékoztatókat is beleértve. A tájékoztató 

nem tartalmazhat olyan információt, amely 

a kibocsátó és a szóban forgó értékpapírok 

szempontjából nem lényeges vagy 

jellemző, mivel ez elrejtheti a befektetési 

döntés szempontjából releváns 
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információkat, és így alááshatja a 

befektetők védelmét. 

információkat, és így alááshatja a 

befektetők védelmét. A tájékoztatónak 

ezért úgy kell tartalmaznia az 

információkat, hogy azokból kiderüljön a 

kibocsátó jellege és körülményei, az 

értékpapírok típusa, a kibocsátással 

célzott befektetőtípus, azok a piacok, 

ahová az értékpapírokat bevezetik, illetve 

a befektetők feltételezhető ismeretei és a 

jogi vagy szabályozási követelmények 

miatt nyilvánosságra hozott és így 

számukra elérhető információk.   

Or. en 

 

Módosítás  172 

Tom Vandenkendelaere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) A tájékoztatóban foglalt információk 

összehangolásának uniós szinten 

egyenértékű befektetővédelmet kell 

biztosítania. Annak érdekében, hogy a 

befektetők megalapozott befektetési 

döntést hozhassanak, ennek az 

információnak elégségesnek és objektívnek 

kell lennie, beleértve a kibocsátó pénzügyi 

körülményeire és az értékpapírokhoz 

fűződő jogokra vonatkozó információkat 

is, és azt könnyen elemezhető, tömör és 

érthető formában kell rendelkezésre 

bocsátani. E követelményeket az e 

rendelettel összhangban elkészített 

tájékoztatók minden típusára alkalmazni 

kell, a másodlagos kibocsátásokra és kkv-

kre vonatkozó minimális közzétételi 

követelményeknek megfelelő 

tájékoztatókat is beleértve. A tájékoztató 

nem tartalmazhat olyan információt, amely 

a kibocsátó és a szóban forgó értékpapírok 

szempontjából nem lényeges vagy 

jellemző, mivel ez elrejtheti a befektetési 

döntés szempontjából releváns 

(21) A tájékoztatóban foglalt információk 

összehangolásának uniós szinten 

egyenértékű befektetővédelmet kell 

biztosítania. Annak érdekében, hogy a 

befektetők megalapozott befektetési 

döntést hozhassanak, ennek az 

információnak elégségesnek és objektívnek 

kell lennie, beleértve a kibocsátó pénzügyi 

körülményeire és az értékpapírokhoz 

fűződő jogokra vonatkozó információkat 

is, és azt könnyen elemezhető, célzott és 

érthető formában kell rendelkezésre 

bocsátani. E követelményeket az e 

rendelettel összhangban elkészített 

tájékoztatók minden típusára alkalmazni 

kell, a másodlagos kibocsátásokra és kkv-

kre, továbbá a kkv-tőkefinanszírozási 

piacokra értékpapírt bevezetni kívánó 

kibocsátókra vonatkozó arányos 

közzétételi követelményeknek megfelelő 

tájékoztatókat is beleértve. A tájékoztató 

nem tartalmazhat olyan információt, amely 

a kibocsátó és a szóban forgó értékpapírok 

szempontjából nem lényeges vagy 
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információkat, és így alááshatja a 

befektetők védelmét. 

jellemző, mivel ez elrejtheti a befektetési 

döntés szempontjából releváns 

információkat, és így alááshatja a 

befektetők védelmét. 

Or. en 

 

Módosítás  173 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A tájékoztató összefoglalójának 

hasznos információforrásként kell 

szolgálnia a befektetők, különösen a 

lakossági befektetők számára. Az 

összefoglaló a tájékoztató különálló részét 

képezi, amelynek olyan kiemelt 

információkra kell összpontosítania, 

amelyre a befektetőknek azért van 

szükségük, hogy eldönthessék, mely 

értékpapír-kibocsátásokat és szabályozott 

piacra történő bevezetéseket kell tovább 

vizsgálniuk. Ezen kiemelt információknak 

tartalmazniuk kell a kibocsátó, az esetleges 

kezes és a felajánlott vagy a szabályozott 

piacra bevezetett értékpapírok alapvető 

jellemzőit és a velük kapcsolatos 

kockázatokat. Az összefoglaló tartalmazza 

továbbá a kibocsátás általános feltételeit. A 

tájékoztatónak különösen a kockázati 

tényezők bemutatását tartalmazó részének 

csak néhány, kiválasztott kockázatot 

szabad tartalmaznia, amelyeket a kibocsátó 

a leginkább lényegesnek tart. 

(22) A tájékoztató bevezetőjének hasznos 

információforrásként kell szolgálnia a 

befektetők, különösen a lakossági 

befektetők számára. A bevezető a 

tájékoztató különálló részét képezi, 

amelynek olyan fontos információk 

kiemelésére kell összpontosítania, amelyre 

a befektetőknek azért van szükségük, hogy 

eldönthessék, mely értékpapír-

kibocsátásokat és szabályozott piacra 

történő bevezetéseket kell tovább 

vizsgálniuk. Az előzőekből következik, 

hogy a bevezetőben foglalt információkat 

nem kell megismételni a tájékoztató fő 

részében, hacsak ez nem feltétlenül 

szükséges. E fontos információknak 

tartalmazniuk kell a kibocsátó, az esetleges 

kezes és a felajánlott vagy a szabályozott 

piacra bevezetett értékpapírok alapvető 

jellemzőit és a velük kapcsolatos 

kockázatokat. Az összefoglaló tartalmazza 

továbbá a kibocsátás általános feltételeit. A 

tájékoztatónak különösen a kockázati 

tényezők bemutatását tartalmazó 

bevezetőjének csak néhány, kiválasztott 

kockázatot szabad tartalmaznia, amelyeket 

a kibocsátó a leginkább lényegesnek tart a 

befektetők döntéshozatala szempontjából.  

Or. en 
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Módosítás  174 

Danuta Maria Hübner 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A tájékoztató összefoglalójának 

hasznos információforrásként kell 

szolgálnia a befektetők, különösen a 

lakossági befektetők számára. Az 

összefoglaló a tájékoztató különálló részét 

képezi, amelynek olyan kiemelt 

információkra kell összpontosítania, 

amelyre a befektetőknek azért van 

szükségük, hogy eldönthessék, mely 

értékpapír-kibocsátásokat és szabályozott 

piacra történő bevezetéseket kell tovább 

vizsgálniuk. Ezen kiemelt információknak 

tartalmazniuk kell a kibocsátó, az esetleges 

kezes és a felajánlott vagy a szabályozott 

piacra bevezetett értékpapírok alapvető 

jellemzőit és a velük kapcsolatos 

kockázatokat. Az összefoglaló tartalmazza 

továbbá a kibocsátás általános feltételeit. A 

tájékoztatónak különösen a kockázati 

tényezők bemutatását tartalmazó részének 

csak néhány, kiválasztott kockázatot 

szabad tartalmaznia, amelyeket a kibocsátó 

a leginkább lényegesnek tart. 

(22) A tájékoztató összefoglalójának 

hasznos információforrásként kell 

szolgálnia a befektetők, különösen a 

lakossági befektetők számára. Az 

összefoglaló a tájékoztató különálló részét 

képezi, amelynek olyan kiemelt 

információkra kell összpontosítania, 

amelyre a befektetőknek azért van 

szükségük, hogy eldönthessék, mely 

értékpapír-kibocsátásokat és szabályozott 

piacra történő bevezetéseket kell tovább 

vizsgálniuk. E kiemelt információknak 

tartalmazniuk kell a kibocsátó, az esetleges 

kezes és a felajánlott vagy a szabályozott 

piacra bevezetett értékpapírok alapvető 

jellemzőit és a velük kapcsolatos 

kockázatokat, ideértve olyan egyedi 

azonosítókat, mint a kibocsátásban 

érintett szereplők jogalany-azonosítóit 

(LEI) és az értékpapírok nemzetközi 

értékpapír-azonosító számát (ISIN). Az 

összefoglaló tartalmazza továbbá a 

kibocsátás általános feltételeit. A 

tájékoztatónak különösen a kockázati 

tényezők bemutatását tartalmazó részének 

csak néhány, kiválasztott kockázatot 

szabad tartalmaznia, amelyeket a kibocsátó 

a leginkább lényegesnek tart. 

Or. en 

 

Módosítás  175 

Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A tájékoztató összefoglalójának 

hasznos információforrásként kell 

szolgálnia a befektetők, különösen a 

lakossági befektetők számára. Az 

összefoglaló a tájékoztató különálló részét 

képezi, amelynek olyan kiemelt 

információkra kell összpontosítania, 

amelyre a befektetőknek azért van 

szükségük, hogy eldönthessék, mely 

értékpapír-kibocsátásokat és szabályozott 

piacra történő bevezetéseket kell tovább 

vizsgálniuk. Ezen kiemelt információknak 

tartalmazniuk kell a kibocsátó, az esetleges 

kezes és a felajánlott vagy a szabályozott 

piacra bevezetett értékpapírok alapvető 

jellemzőit és a velük kapcsolatos 

kockázatokat. Az összefoglaló tartalmazza 

továbbá a kibocsátás általános feltételeit. A 

tájékoztatónak különösen a kockázati 

tényezők bemutatását tartalmazó részének 

csak néhány, kiválasztott kockázatot 

szabad tartalmaznia, amelyeket a kibocsátó 

a leginkább lényegesnek tart. 

(22) A tájékoztató összefoglalójának 

hasznos információforrásként kell 

szolgálnia a befektetők, különösen a 

lakossági befektetők számára. Az 

összefoglaló a tájékoztató különálló részét 

képezi, amelynek a lakossági befektetési 

csomagtermékekkel, illetve biztosítási 

alapú befektetési termékekkel kapcsolatos 

kiemelt információkat tartalmazó 

dokumentumokról szóló 1286/2014/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletben 

megállapított célkitűzések alapján olyan 

kiemelt információkra kell 

összpontosítania, amelyre a befektetőknek 

azért van szükségük, hogy eldönthessék, 

mely értékpapír-kibocsátásokat és 

szabályozott piacra történő bevezetéseket 

kell tovább vizsgálniuk. E kiemelt 

információknak tartalmazniuk kell a 

kibocsátó, az esetleges kezes és a 

felajánlott vagy a szabályozott piacra 

bevezetett értékpapírok alapvető jellemzőit 

és a velük kapcsolatos kockázatokat. Az 

összefoglaló tartalmazza továbbá a 

kibocsátás általános feltételeit. A 

tájékoztatónak különösen a kockázati 

tényezők bemutatását tartalmazó részének 

csak néhány, kiválasztott kockázatot 

szabad tartalmaznia, amelyeket a kibocsátó 

a leginkább lényegesnek tart. 

Or. en 

 

Módosítás  176 

Tom Vandenkendelaere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A tájékoztató összefoglalójának 

hasznos információforrásként kell 

szolgálnia a befektetők, különösen a 

(22) A tájékoztató összefoglalójának 

hasznos információforrásként kell 

szolgálnia a befektetők, különösen a 
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lakossági befektetők számára. Az 

összefoglaló a tájékoztató különálló részét 

képezi, amelynek olyan kiemelt 

információkra kell összpontosítania, 

amelyre a befektetőknek azért van 

szükségük, hogy eldönthessék, mely 

értékpapír-kibocsátásokat és szabályozott 

piacra történő bevezetéseket kell tovább 

vizsgálniuk. Ezen kiemelt információknak 

tartalmazniuk kell a kibocsátó, az esetleges 

kezes és a felajánlott vagy a szabályozott 

piacra bevezetett értékpapírok alapvető 

jellemzőit és a velük kapcsolatos 

kockázatokat. Az összefoglaló tartalmazza 

továbbá a kibocsátás általános feltételeit. A 

tájékoztatónak különösen a kockázati 

tényezők bemutatását tartalmazó részének 

csak néhány, kiválasztott kockázatot 

szabad tartalmaznia, amelyeket a kibocsátó 

a leginkább lényegesnek tart. 

lakossági befektetők számára. Az 

összefoglaló a tájékoztató különálló részét 

képezi, amelynek olyan kiemelt 

információkra kell összpontosítania, 

amelyre a befektetőknek azért van 

szükségük, hogy eldönthessék, mely 

értékpapír-kibocsátásokat és szabályozott 

piacra történő bevezetéseket kívánják 

tovább vizsgálni a tájékoztató egészének 

megtekintésével, megalapozott befektetési 

döntés céljából. E kiemelt információknak 

tartalmazniuk kell a kibocsátó, az esetleges 

kezes és a felajánlott vagy a szabályozott 

piacra bevezetett értékpapírok alapvető 

jellemzőit és a velük kapcsolatos 

kockázatokat. Az összefoglaló tartalmazza 

továbbá a kibocsátás általános feltételeit. A 

tájékoztatónak különösen a kockázati 

tényezők bemutatását tartalmazó részének 

csak néhány, kiválasztott kockázatot 

szabad tartalmaznia, amelyeket a kibocsátó 

a leginkább lényegesnek tart. 

Or. en 

 

Módosítás  177 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (22a) A tájékoztató bevezetőjében felsorolt 

kockázati tényezőknek az adott 

kibocsátásra kell vonatkozniuk, a 

felsorolásnak pedig kizárólag a befektetők 

érdekét kell szolgálnia, és nem 

tartalmazhat általános megállapításokat a 

befektetési kockázatról, illetve nem 

korlátozhatja a kibocsátás szponzorainak 

felelősségét. 

Or. en 
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Módosítás  178 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (22a) Az összefoglalónak egyértelmű 

figyelmeztetést kell tartalmaznia, amely 

kiemeli, hogy a termék lakossági 

befektetők számára nem megfelelő, 

különösen a hitelintézetek és befektetési 

vállalkozások helyreállítását és szanálását 

célzó keretrendszer létrehozásáról szóló 

2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv értelmében hitelezői feltőkésítés 

alatt álló bankok által kibocsátott 

értékpapírok esetében. 

Or. en 

 

Módosítás  179 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) A tájékoztató összefoglalója legyen 

rövid, egyszerű, egyértelmű és a 

befektetők számára könnyen érthető. Az 

összefoglalókat közérthető, nem 

szaknyelven, az abban foglalt információk 

könnyű értelmezhetőségét biztosító módon 

kell megfogalmazni. Az összefoglaló nem 

lehet pusztán a tájékoztató kivonatolt 

változata. Indokolt meghatározni az 

összefoglaló maximális terjedelmét, hogy 

az ne riassza el a befektetőket az 

elolvasástól, és arra ösztönözze a 

kibocsátókat, hogy válasszák ki a 

befektetők számára elengedhetetlenül 

fontos információkat. 

törölve 
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Or. en 

 

Módosítás  180 

Tom Vandenkendelaere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) A tájékoztató összefoglalója legyen 

rövid, egyszerű, egyértelmű és a befektetők 

számára könnyen érthető. Az 

összefoglalókat közérthető, nem 

szaknyelven, az abban foglalt információk 

könnyű értelmezhetőségét biztosító módon 

kell megfogalmazni. Az összefoglaló nem 

lehet pusztán a tájékoztató kivonatolt 

változata. Indokolt meghatározni az 

összefoglaló maximális terjedelmét, hogy 

az ne riassza el a befektetőket az 

elolvasástól, és arra ösztönözze a 

kibocsátókat, hogy válasszák ki a 

befektetők számára elengedhetetlenül 

fontos információkat. 

(23) A tájékoztató összefoglalója legyen 

rövid, egyszerű, egyértelmű és a befektetők 

számára könnyen érthető. Az 

összefoglalókat közérthető, nem 

szaknyelven, az abban foglalt információk 

könnyű értelmezhetőségét biztosító módon 

kell megfogalmazni. Az összefoglaló nem 

lehet pusztán a tájékoztató kivonatolt 

változata. Indokolt meghatározni az 

összefoglaló maximális terjedelmét, hogy 

az ne riassza el a befektetőket az 

elolvasástól, és arra ösztönözze a 

kibocsátókat, hogy válasszák ki a 

befektetők számára elengedhetetlenül 

fontos információkat. Az illetékes 

hatóságoknak mindenesetre továbbra is 

rugalmasnak kell lenniük az összefoglaló 

maximális terjedelmének kibővítését 

illetően, amennyiben a kibocsátó 

vállalkozásának, a kibocsátás jellegének 

vagy a kibocsátott értékpapírok jellegének 

összetettsége ezt szükségessé teszi. 

Or. en 

 

Módosítás  181 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Az összefoglaló tájékoztató egységes 

szerkezetének biztosításához általános 

(24) Az összefoglaló tájékoztató egységes 

szerkezetének biztosításához általános 
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részeket és alcímeket kell megadni, olyan 

irányadó tartalommal, amelyet a kibocsátó 

rövid, szöveges leírásokkal és adott esetben 

számadatokkal tölthet ki. Amennyiben a 

kibocsátó az információkat tisztességes és 

kiegyensúlyozott módon adja meg, saját 

belátása szerint választhatja ki azokat az 

információkat, amelyeket lényegesnek és 

tartalmasnak tekint. 

részeket és alcímeket kell megadni, 

amelyeket a kibocsátó rövid, szöveges 

leírásokkal és adott esetben számadatokkal 

tölthet ki. 

Or. en 

 

Módosítás  182 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) Senkit nem terhelhet polgári jogi 

felelősség kizárólag az összefoglaló 

alapján – beleértve annak fordítását is –, 

kivéve, ha az félrevezető, pontatlan vagy 

nem áll összhangban a tájékoztató 

vonatkozó részeivel. Az összefoglalónak 

erre a tényre vonatkozóan egyértelmű 

figyelmeztetést kell tartalmaznia. 

(26) Bárkit terhelhet polgári jogi felelősség 

kizárólag az összefoglaló alapján – 

beleértve annak fordítását is –, ha az 

félrevezető, pontatlan vagy nem áll 

összhangban a tájékoztató vonatkozó 

részeivel. 

Or. en 

 

Módosítás  183 

Markus Ferber 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) Az a kibocsátó, amely három egymást 

követő évben nyújtott be az illetékes 

hatóság által jóváhagyott egyetemes 

regisztrációs okmányt, tekinthető az 

illetékes hatóság által jól ismert 

(33) Az a kibocsátó, amely három egymást 

követő évben nyújtott be az illetékes 

hatóság által jóváhagyott egyetemes 

regisztrációs okmányt, tekinthető az 

illetékes hatóság által jól ismert 
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kibocsátónak. Ezért az összes ezt követő 

egyetemes regisztrációs okmánynál 

biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy 

előzetes jóváhagyás nélkül nyújtsák be, és 

azt utólag vizsgálja felül az illetékes 

hatóság, amennyiben azt szükségesnek 

ítéli. Minden egyes illetékes hatóság maga 

dönt e felülvizsgálat gyakoriságáról, 

figyelembe véve például a kibocsátóval 

kapcsolatos kockázatok értékelését, a 

korábbi közzétételek minőségét vagy a 

legutóbb felülvizsgált egyetemes 

regisztrációs okmány óta eltelt időt. 

kibocsátónak. Ezért az összes ezt követő 

egyetemes regisztrációs okmánynál vagy a 

regisztrációs okmányok változása esetén 
biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy 

előzetes jóváhagyás nélkül nyújtsák be, és 

azt utólag vizsgálja felül az illetékes 

hatóság, amennyiben azt szükségesnek 

ítéli. Minden egyes illetékes hatóság maga 

dönt e felülvizsgálat gyakoriságáról, 

figyelembe véve például a kibocsátóval 

kapcsolatos kockázatok értékelését, a 

korábbi közzétételek minőségét vagy a 

legutóbb felülvizsgált egyetemes 

regisztrációs okmány óta eltelt időt. 

Or. de 

 

Módosítás  184 

Tom Vandenkendelaere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) Az a kibocsátó, amely három egymást 

követő évben nyújtott be az illetékes 

hatóság által jóváhagyott egyetemes 

regisztrációs okmányt, tekinthető az 

illetékes hatóság által jól ismert 

kibocsátónak. Ezért az összes ezt követő 

egyetemes regisztrációs okmánynál 

biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy 

előzetes jóváhagyás nélkül nyújtsák be, és 

azt utólag vizsgálja felül az illetékes 

hatóság, amennyiben azt szükségesnek 

ítéli. Minden egyes illetékes hatóság maga 

dönt e felülvizsgálat gyakoriságáról, 

figyelembe véve például a kibocsátóval 

kapcsolatos kockázatok értékelését, a 

korábbi közzétételek minőségét vagy a 

legutóbb felülvizsgált egyetemes 

regisztrációs okmány óta eltelt időt. 

(33) Az a kibocsátó, amely három egymást 

követő évben nyújtott be az illetékes 

hatóság által jóváhagyott egyetemes 

regisztrációs okmányt, tekinthető az 

illetékes hatóság által jól ismert 

kibocsátónak. Ezért az összes ezt követő 

egyetemes regisztrációs okmánynál 

biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy 

előzetes jóváhagyás nélkül nyújtsák be, és 

azt utólag vizsgálja felül az illetékes 

hatóság, amennyiben azt szükségesnek 

ítéli. Minden egyes illetékes hatóság maga 

dönt e felülvizsgálat gyakoriságáról, 

figyelembe véve például a kibocsátóval 

kapcsolatos kockázatok értékelését, a 

korábbi közzétételek minőségét vagy a 

legutóbb felülvizsgált egyetemes 

regisztrációs okmány óta eltelt időt. Az 

egyetemes regisztrációs okmány ilyen 

előzetes jóváhagyására azonban akkor is 

szükség lehet, ha a 809/2004/EK rendelet 

4a. cikkének (6) bekezdése szerinti 
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jelentős bruttó változás következik be, 

vagy pedig jelentős mértékben 

megváltoznak a kibocsátó eszközei, 

kötelezettségei, pénzügyi helyzete, 

eredménye, illetve kilátásai. 

Or. en 

 

Módosítás  185 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) Az a kibocsátó, amely három egymást 

követő évben nyújtott be az illetékes 

hatóság által jóváhagyott egyetemes 

regisztrációs okmányt, tekinthető az 

illetékes hatóság által jól ismert 

kibocsátónak. Ezért az összes ezt követő 

egyetemes regisztrációs okmánynál 

biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy 

előzetes jóváhagyás nélkül nyújtsák be, és 

azt utólag vizsgálja felül az illetékes 

hatóság, amennyiben azt szükségesnek 

ítéli. Minden egyes illetékes hatóság maga 

dönt e felülvizsgálat gyakoriságáról, 

figyelembe véve például a kibocsátóval 

kapcsolatos kockázatok értékelését, a 

korábbi közzétételek minőségét vagy a 

legutóbb felülvizsgált egyetemes 

regisztrációs okmány óta eltelt időt. 

(33) Az a kibocsátó, amely két egymást 

követő évben nyújtott be az illetékes 

hatóság által jóváhagyott egyetemes 

regisztrációs okmányt, tekinthető az 

illetékes hatóság által jól ismert 

kibocsátónak. Ezért az összes ezt követő 

egyetemes regisztrációs okmánynál 

biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy 

előzetes jóváhagyás nélkül nyújtsák be, és 

azt utólag vizsgálja felül az illetékes 

hatóság, amennyiben azt szükségesnek 

ítéli. Minden egyes illetékes hatóság maga 

dönt e felülvizsgálat gyakoriságáról, 

figyelembe véve például a kibocsátóval 

kapcsolatos kockázatok értékelését, a 

korábbi közzétételek minőségét vagy a 

legutóbb felülvizsgált egyetemes 

regisztrációs okmány óta eltelt időt. 

Or. en 

 

Módosítás  186 

Tom Vandenkendelaere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(35) Amennyiben a kibocsátó több külön 

dokumentumból álló tájékoztatót készít, a 

tájékoztató összes alkotórészét jóvá kell 

hagyatni, beleértve adott esetben az 

egyetemes regisztrációs okmányt és annak 

módosításait, amennyiben azokat 

korábban benyújtották az illetékes 

hatósághoz, de jóváhagyás nem érkezett. 

(35) Amennyiben a kibocsátó több külön 

dokumentumból álló tájékoztatót készít, a 

tájékoztató összes alkotórészét jóvá kell 

hagyatni. Amennyiben azonban egy 

gyakori kibocsátó előzetes jóváhagyás 

nélkül nyújtott be egyetemes regisztrációs 

okmányt, az egyetemes regisztrációs 

okmányt és annak benyújtása óta tett 

módosításait nem kell jóváhagyatni a 

tájékoztató részeként. 

Or. en 

 

Módosítás  187 

Philippe De Backer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(35) Amennyiben a kibocsátó több külön 

dokumentumból álló tájékoztatót készít, a 

tájékoztató összes alkotórészét jóvá kell 

hagyatni, beleértve adott esetben az 

egyetemes regisztrációs okmányt és annak 

módosításait, amennyiben azokat korábban 

benyújtották az illetékes hatósághoz, de 

jóváhagyás nem érkezett. 

(35) Amennyiben a kibocsátó több külön 

dokumentumból álló tájékoztatót készít, a 

tájékoztató összes alkotórészét jóvá kell 

hagyatni, beleértve adott esetben az 

egyetemes regisztrációs okmányt és annak 

módosításait, amennyiben azokat korábban 

benyújtották az illetékes hatósághoz, de 

jóváhagyás nem érkezett. Gyakori 

kibocsátó esetében az egyetemes 

regisztrációs okmány valamennyi 

módosítását vagy kiegészítését nem kell 

jóváhagyatni közzététel előtt, biztosítani 

kell azonban, hogy az illetékes hatóság 

utólag felülvizsgálja azokat. Ez nem érinti 

a befektető elállási jogát a kiegészítés 

közzétételét követően. 

Or. en 

Indokolás 

A jelentéstervezet 7. módosításának helyébe lép. A szöveg olyan értelmű mondattal történő 
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kiegészítése, hogy ez ne érintse a befektető elállási jogát. 

 

Módosítás  188 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(39) Az értékpapírokból származó 

jövedelem után fizetendő adóról szóló 

információkat természetüknél fogva a 

tájékoztatóban csak általános módon lehet 

megjeleníteni, mivel ezek kevés 

információs értékkel rendelkeznek az 

egyes befektetők szempontjából. Mivel ez 

az információ nem csupán arra az országra 

vonatkozik, ahol a kibocsátó létesítő okirat 

szerinti székhelye található, hanem azokra 

az országokra is, ahol a kibocsátásra vagy a 

szabályozott piacra történő bevezetésre sor 

kerül, amennyiben a tájékoztatót 

engedélyezik, e folyamat költséges és 

akadályozhatja a határokon átnyúló 

kibocsátásokat. Ezért a tájékoztatónak 

csak egy figyelmeztetést kell tartalmaznia 

arra vonatkozóan, hogy a befektető és a 

kibocsátó tagállamának adójogszabályai 

befolyással lehetnek az értékpapírokból 

származó jövedelemre. A tájékoztató 

azonban még így is tartalmazhat az 

adózással kapcsolatos megfelelő 

információkat, amennyiben a javasolt 

befektetéshez különleges adószabályok 

kapcsolódnak, például a befektetők 

számára kedvező adóügyi bánásmódot 

eredményező értékpapírokba történő 

befektetések esetén. 

(39) Az értékpapírokból származó 

jövedelem után fizetendő adóról szóló 

információkat természetüknél fogva a 

tájékoztatóban csak általános módon lehet 

megjeleníteni, mivel ezek kevés 

információs értékkel rendelkeznek az 

egyes befektetők szempontjából. A 

kibocsátóra vonatkozó adózási információ 

ugyanakkor nem csupán arra az országra 

vonatkozik, ahol a kibocsátó létesítő okirat 

szerinti székhelye található, hanem azokra 

az országokra is, ahol a kibocsátásra vagy a 

szabályozott piacra történő bevezetésre sor 

kerül, továbbá a kibocsátó árbevételére, 

nyereségére és adókötelezettségeire is. A 

tájékoztatónak figyelmeztetést is kell 

tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy a 

befektető és a kibocsátó tagállamának 

adójogszabályai befolyással lehetnek az 

értékpapírokból származó jövedelemre. A 

tájékoztató tartalmazhat az adózással 

kapcsolatos megfelelő információkat is, 

amennyiben a javasolt befektetéshez 

különleges adószabályok kapcsolódnak, 

például a befektetők számára kedvező 

adóügyi bánásmódot eredményező 

értékpapírokba történő befektetések esetén. 

Or. en 

 

Módosítás  189 

Kay Swinburne 
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Rendeletre irányuló javaslat 

40 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(40) Amint egy adott osztályba tartozó 

értékpapírt bejegyeztek a szabályozott 

piacra, a befektetők részére a kibocsátó az 

Európa Parlament és a Tanács 

596/2014/EU rendelete12, valamint a 

2004/109/EK irányelv alapján folyamatos 

közzétételt biztosít. Az e kibocsátó általi 

későbbi nyilvános értékpapír-kibocsátás 

vagy szabályozott piacra történő befogadás 

esetén kevésbé sürgető a teljes tájékoztató 

megléte. Külön tájékoztatót kell 

rendelkezésre bocsátani ezért a másodlagos 

kibocsátások esetére, annak tartalmát pedig 

a rendes szabályokhoz képest könnyíteni 

kell, figyelembe véve a már közzétett 

információkat. Ezzel együtt a befektetőket 

egységes szerkezetbe foglalt és jól 

felépített információkkal kell ellátni az 

olyan elemekkel kapcsolatban, mint a 

kibocsátás feltételei és annak kontextusa, a 

működőtőkéről szóló nyilatkozatot is 

beleértve, a bevétel felhasználása, az adott 

kibocsátóra és értékpapírra vonatkozó 

kockázati tényezők, igazgatósági 

gyakorlatok, igazgatók díjazása, 

részvényesi struktúra vagy kapcsolódó 

ügyletek. Mivel az 596/2014/EU rendelet 

és a 2004/109/EK irányelv értelmében 

nem kell ezen információkat 

folyamatosan közzétenni, indokolt, hogy a 

másodlagos kibocsátás esetén készített 

tájékoztató legalább ezeket az 

információkat tartalmazza. 

(40) Amint egy adott osztályba tartozó 

értékpapírt bejegyeztek a szabályozott 

piacra, a befektetők részére a kibocsátó az 

Európa Parlament és a Tanács 

596/2014/EU rendelete12, valamint a 

2004/109/EK irányelv alapján folyamatos 

közzétételt biztosít. Az e kibocsátó általi 

későbbi nyilvános értékpapír-kibocsátás 

vagy szabályozott piacra történő befogadás 

esetén kevésbé sürgető a teljes tájékoztató 

megléte. Külön tájékoztatót kell 

rendelkezésre bocsátani ezért a másodlagos 

kibocsátások esetére, annak tartalmát pedig 

a rendes szabályokhoz képest könnyíteni 

kell, figyelembe véve a már közzétett 

információkat. Ezzel együtt a befektetőket 

egységes szerkezetbe foglalt és jól 

felépített információkkal kell ellátni az 

olyan elemekkel kapcsolatban, mint a 

kibocsátás feltételei és annak kontextusa, 

ideértve a működőtőkéről szóló 

nyilatkozatot, a bevétel felhasználását, az 

adott kibocsátóra és értékpapírra vonatkozó 

egyedi kockázati tényezőket, amelyek 

minden esetben az adott kibocsátástól 

vagy piaci bevezetéstől függnek. 

__________________ __________________ 

12 Az Európai Parlament és a Tanács 

596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a 

piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről 

szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 

2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 

2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 

1. o.). 

12 Az Európai Parlament és a Tanács 

596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a 

piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről 

szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 

2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 

2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 

1. o.). 
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Or. en 

 

Módosítás  190 

Tom Vandenkendelaere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

40 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(40) Amint egy adott osztályba tartozó 

értékpapírt bejegyeztek a szabályozott 

piacra, a befektetők részére a kibocsátó az 

Európa Parlament és a Tanács 

596/2014/EU rendelete12, valamint a 

2004/109/EK irányelv alapján folyamatos 

közzétételt biztosít. Az e kibocsátó általi 

későbbi nyilvános értékpapír-kibocsátás 

vagy szabályozott piacra történő befogadás 

esetén kevésbé sürgető a teljes tájékoztató 

megléte. Külön tájékoztatót kell 

rendelkezésre bocsátani ezért a másodlagos 

kibocsátások esetére, annak tartalmát pedig 

a rendes szabályokhoz képest könnyíteni 

kell, figyelembe véve a már közzétett 

információkat. Ezzel együtt a befektetőket 

egységes szerkezetbe foglalt és jól 

felépített információkkal kell ellátni az 

olyan elemekkel kapcsolatban, mint a 

kibocsátás feltételei és annak kontextusa, a 

működőtőkéről szóló nyilatkozatot is 

beleértve, a bevétel felhasználása, az adott 

kibocsátóra és értékpapírra vonatkozó 

kockázati tényezők, igazgatósági 

gyakorlatok, igazgatók díjazása, 
részvényesi struktúra vagy kapcsolódó 

ügyletek. Mivel az 596/2014/EU rendelet 

és a 2004/109/EK irányelv értelmében nem 

kell ezen információkat folyamatosan 

közzétenni, indokolt, hogy a másodlagos 

kibocsátás esetén készített tájékoztató 

legalább ezeket az információkat 

tartalmazza. 

(40) Amint egy adott osztályba tartozó 

értékpapírt bejegyeztek a szabályozott 

piacra, a befektetők részére a kibocsátó az 

Európa Parlament és a Tanács 

596/2014/EU rendelete12, valamint a 

2004/109/EK irányelv alapján folyamatos 

közzétételt biztosít. Az e kibocsátó általi 

későbbi nyilvános értékpapír-kibocsátás 

vagy szabályozott piacra történő befogadás 

esetén kevésbé sürgető a teljes tájékoztató 

megléte. Külön tájékoztatót kell 

rendelkezésre bocsátani ezért a másodlagos 

kibocsátások esetére, annak tartalmát pedig 

a rendes szabályokhoz képest könnyíteni 

kell, figyelembe véve a már közzétett 

információkat. Ezzel együtt a befektetőket 

egységes szerkezetbe foglalt és jól 

felépített információkkal kell ellátni a 

kibocsátásnak a kibocsátó pénzügyi 

szerkezetére gyakorolt tényleges 

hatásáról, többek között az olyan 

elemekkel kapcsolatban, mint a kibocsátás 

feltételei és annak kontextusa, ideértve a 

működőtőkéről szóló nyilatkozatot 

(tulajdonviszonyt megtestesítő 

értékpapírok esetében), a tőkeellátottságot 

és eladósodottságot (tulajdonviszonyt 

megtestesítő értékpapírok esetében), az 

összeférhetetlenséget (tulajdonviszonyt 

megtestesítő értékpapírok esetében), a 

bevétel felhasználását, az adott 

kibocsátóra és értékpapírra vonatkozó 

kockázati tényezőket, részvényesi 

struktúrát vagy kapcsolódó ügyleteket 

(tulajdonviszonyt megtestesítő 

értékpapírok esetében). Mivel az 

596/2014/EU rendelet és a 2004/109/EK 
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irányelv értelmében nem kell ezen 

információkat folyamatosan közzétenni, 

indokolt, hogy a másodlagos kibocsátás 

esetén készített tájékoztató legalább ezeket 

az információkat tartalmazza. Mivel a 

befektetők számára bonyolultabb feladatot 

jelent a folyamatosan és eseti jelleggel, 

nem pedig konkrét időközönként közzétett 

információk összegyűjtése, a legfrissebb 

és legfontosabb információkról 

összefoglalt, strukturált formában 

tájékoztatást kell adni. Annak érdekében, 

hogy elkerülhető legyen egy ilyen 

követelmény, amely teljesen ellentétes a 

másodlagos kibocsátásokra vonatkozó 

könnyített szabályok céljával, az ESMA-

nak az összefoglaló tájékoztatás tartalmát 

és formáját meghatározó 

szabályozástechnikai standardtervezeteket 

kell készítenie. 

__________________ __________________ 

12 Az Európai Parlament és a Tanács 

596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a 

piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről 

szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 

2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 

2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 

1. o.). 

12 Az Európai Parlament és a Tanács 

596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a 

piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről 

szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 

2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 

2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 

1. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  191 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

40 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(40) Amint egy adott osztályba tartozó 

értékpapírt bejegyeztek a szabályozott 

piacra, a befektetők részére a kibocsátó az 

Európa Parlament és a Tanács 

596/2014/EU rendelete12, valamint a 

(40) Amint egy adott osztályba tartozó 

értékpapírt bejegyeztek a szabályozott 

piacra, a befektetők részére a kibocsátó az 

Európa Parlament és a Tanács 

596/2014/EU rendelete12, valamint a 
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2004/109/EK irányelv alapján folyamatos 

közzétételt biztosít. Az e kibocsátó általi 

későbbi nyilvános értékpapír-kibocsátás 

vagy szabályozott piacra történő befogadás 

esetén kevésbé sürgető a teljes tájékoztató 

megléte. Külön tájékoztatót kell 

rendelkezésre bocsátani ezért a másodlagos 

kibocsátások esetére, annak tartalmát pedig 

a rendes szabályokhoz képest könnyíteni 

kell, figyelembe véve a már közzétett 

információkat. Ezzel együtt a befektetőket 

egységes szerkezetbe foglalt és jól 

felépített információkkal kell ellátni az 

olyan elemekkel kapcsolatban, mint a 

kibocsátás feltételei és annak kontextusa, a 

működőtőkéről szóló nyilatkozatot is 

beleértve, a bevétel felhasználása, az adott 

kibocsátóra és értékpapírra vonatkozó 

kockázati tényezők, igazgatósági 

gyakorlatok, igazgatók díjazása, 

részvényesi struktúra vagy kapcsolódó 

ügyletek. Mivel az 596/2014/EU rendelet 

és a 2004/109/EK irányelv értelmében nem 

kell ezen információkat folyamatosan 

közzétenni, indokolt, hogy a másodlagos 

kibocsátás esetén készített tájékoztató 

legalább ezeket az információkat 

tartalmazza. 

2004/109/EK irányelv alapján folyamatos 

közzétételt biztosít. Az e kibocsátó általi 

későbbi nyilvános értékpapír-kibocsátás 

vagy szabályozott piacra történő befogadás 

esetén kevésbé sürgető a teljes tájékoztató 

megléte. Külön tájékoztatót kell 

rendelkezésre bocsátani ezért a másodlagos 

kibocsátások esetére, annak tartalmát pedig 

a rendes szabályokhoz képest könnyíteni 

kell, figyelembe véve a már közzétett 

információkat. Ezzel együtt a befektetőket 

egységes szerkezetbe foglalt és jól 

felépített információkkal kell ellátni az 

olyan elemekkel kapcsolatban, mint a 

kibocsátás feltételei és annak kontextusa, 

ideértve a legfrissebb folyamatos 

tájékoztatás strukturált és összefoglaló 

ismertetését, a működőtőkéről szóló 

nyilatkozatot, a tőkeellátottságról és 

eladósodottságról szóló nyilatkozatot, a 

bevétel felhasználását, az adott 

kibocsátóra és értékpapírra vonatkozó 

lényeges kockázati tényezőket, 

igazgatósági gyakorlatokat, igazgatók 

díjazását, részvényesi struktúrát vagy 

kapcsolódó ügyleteket. Mivel az 

596/2014/EU rendelet és a 2004/109/EK 

irányelv értelmében nem kell ezen 

információkat folyamatosan közzétenni, 

indokolt, hogy a másodlagos kibocsátás 

esetén készített tájékoztató legalább ezeket 

az információkat tartalmazza. 

__________________ __________________ 

12 Az Európai Parlament és a Tanács 

596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a 

piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről 

szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 

2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 

2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 

1. o.). 

12 Az Európai Parlament és a Tanács 

596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a 

piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről 

szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 

2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 

2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 

1. o.). 

Or. en 
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Módosítás  192 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

40 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(40) Amint egy adott osztályba tartozó 

értékpapírt bejegyeztek a szabályozott 

piacra, a befektetők részére a kibocsátó az 

Európa Parlament és a Tanács 

596/2014/EU rendelete12, valamint a 

2004/109/EK irányelv alapján folyamatos 

közzétételt biztosít. Az e kibocsátó általi 

későbbi nyilvános értékpapír-kibocsátás 

vagy szabályozott piacra történő befogadás 

esetén kevésbé sürgető a teljes tájékoztató 

megléte. Külön tájékoztatót kell 

rendelkezésre bocsátani ezért a másodlagos 

kibocsátások esetére, annak tartalmát pedig 

a rendes szabályokhoz képest könnyíteni 

kell, figyelembe véve a már közzétett 

információkat. Ezzel együtt a befektetőket 

egységes szerkezetbe foglalt és jól 

felépített információkkal kell ellátni az 

olyan elemekkel kapcsolatban, mint a 

kibocsátás feltételei és annak kontextusa, a 

működőtőkéről szóló nyilatkozatot is 

beleértve, a bevétel felhasználása, az adott 

kibocsátóra és értékpapírra vonatkozó 

kockázati tényezők, igazgatósági 

gyakorlatok, igazgatók díjazása, 

részvényesi struktúra vagy kapcsolódó 

ügyletek. Mivel az 596/2014/EU rendelet 

és a 2004/109/EK irányelv értelmében nem 

kell ezen információkat folyamatosan 

közzétenni, indokolt, hogy a másodlagos 

kibocsátás esetén készített tájékoztató 

legalább ezeket az információkat 

tartalmazza. 

(40) Amint egy adott osztályba tartozó 

értékpapírt bejegyeztek a szabályozott 

piacra, a befektetők részére a kibocsátó az 

Európa Parlament és a Tanács 

596/2014/EU rendelete12, valamint a 

2004/109/EK irányelv alapján folyamatos 

közzétételt biztosít. Az e kibocsátó általi 

későbbi nyilvános értékpapír-kibocsátás 

vagy szabályozott piacra történő befogadás 

esetén kevésbé sürgető a teljes tájékoztató 

megléte. Külön tájékoztatót kell 

rendelkezésre bocsátani ezért a másodlagos 

kibocsátások esetére, annak tartalmát pedig 

a rendes szabályokhoz képest könnyíteni 

kell, figyelembe véve a már közzétett 

információkat. Ezzel együtt a befektetőket 

egységes szerkezetbe foglalt és jól 

felépített információkkal kell ellátni az 

olyan elemekkel kapcsolatban, mint a 

kibocsátás feltételei és annak kontextusa, 

ideértve az azonos osztályba tartozó 

értékpapírok legutóbbi kibocsátása óta 

elérhető fontos információkról készült 

összeállítást, a kibocsátó tőkeszerkezetére 

gyakorolt hatást, a működőtőkéről szóló 

nyilatkozatot, a bevétel felhasználását, az 

adott kibocsátóra és értékpapírra vonatkozó 

kockázati tényezőket, igazgatósági 

gyakorlatokat, igazgatók díjazását, 

részvényesi struktúrát vagy kapcsolódó 

ügyleteket. Mivel az 596/2014/EU rendelet 

és a 2004/109/EK irányelv értelmében nem 

kell ezen információkat folyamatosan 

közzétenni, indokolt, hogy a másodlagos 

kibocsátás esetén készített tájékoztató 

legalább ezeket az információkat 

tartalmazza. 

__________________ __________________ 

12 Az Európai Parlament és a Tanács 12 Az Európai Parlament és a Tanács 



 

PE582.054v01-00 48/137 AM\1092631HU.doc 

HU 

596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a 

piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről 

szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 

2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 

2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 

1. o.). 

596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a 

piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről 

szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 

2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 

2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 

1. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  193 

Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

40 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(40) Amint egy adott osztályba tartozó 

értékpapírt bejegyeztek a szabályozott 

piacra, a befektetők részére a kibocsátó az 

Európa Parlament és a Tanács 

596/2014/EU rendelete12, valamint a 

2004/109/EK irányelv alapján folyamatos 

közzétételt biztosít. Az e kibocsátó általi 

későbbi nyilvános értékpapír-kibocsátás 

vagy szabályozott piacra történő befogadás 

esetén kevésbé sürgető a teljes tájékoztató 

megléte. Külön tájékoztatót kell 

rendelkezésre bocsátani ezért a másodlagos 

kibocsátások esetére, annak tartalmát pedig 

a rendes szabályokhoz képest könnyíteni 

kell, figyelembe véve a már közzétett 

információkat. Ezzel együtt a befektetőket 

egységes szerkezetbe foglalt és jól 

felépített információkkal kell ellátni az 

olyan elemekkel kapcsolatban, mint a 

kibocsátás feltételei és annak kontextusa, a 

működőtőkéről szóló nyilatkozatot is 

beleértve, a bevétel felhasználása, az adott 

kibocsátóra és értékpapírra vonatkozó 

kockázati tényezők, igazgatósági 

gyakorlatok, igazgatók díjazása, 

részvényesi struktúra vagy kapcsolódó 

ügyletek. Mivel az 596/2014/EU rendelet 

és a 2004/109/EK irányelv értelmében nem 

(40) Amint egy adott osztályba tartozó 

értékpapírt bejegyeztek a szabályozott 

piacra, a befektetők részére a kibocsátó az 

Európa Parlament és a Tanács 

596/2014/EU rendelete12, valamint a 

2004/109/EK irányelv alapján folyamatos 

közzétételt biztosít. Az e kibocsátó általi 

későbbi nyilvános értékpapír-kibocsátás 

vagy szabályozott piacra történő befogadás 

esetén kevésbé sürgető a teljes tájékoztató 

megléte. Külön tájékoztatót kell 

rendelkezésre bocsátani ezért a másodlagos 

kibocsátások esetére, annak tartalmát pedig 

a rendes szabályokhoz képest könnyíteni 

kell, figyelembe véve a már közzétett 

információkat. Ezzel együtt a befektetőket 

egységes szerkezetbe foglalt és jól 

felépített információkkal kell ellátni az 

olyan elemekkel kapcsolatban, mint a 

kibocsátás feltételei és annak kontextusa, 

ideértve a tőkeellátottságról és az 

eladósodottságról szóló nyilatkozatot, a 

működőtőkéről szóló nyilatkozatot, a 

bevétel felhasználását, az adott 

kibocsátóra és értékpapírra vonatkozó 

kockázati tényezőket, igazgatósági 

gyakorlatokat, igazgatók díjazását, 

részvényesi struktúrát vagy kapcsolódó 
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kell ezen információkat folyamatosan 

közzétenni, indokolt, hogy a másodlagos 

kibocsátás esetén készített tájékoztató 

legalább ezeket az információkat 

tartalmazza. 

ügyleteket. Mivel az 596/2014/EU rendelet 

és a 2004/109/EK irányelv értelmében nem 

kell ezen információkat folyamatosan 

közzétenni, indokolt, hogy a másodlagos 

kibocsátás esetén készített tájékoztató 

legalább ezeket az információkat 

tartalmazza. 

__________________ __________________ 

12 Az Európai Parlament és a Tanács 

596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a 

piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről 

szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 

2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 

2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 

1. o.). 

12 Az Európai Parlament és a Tanács 

596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a 

piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről 

szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 

2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 

2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 

1. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  194 

Tom Vandenkendelaere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

41 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(41) A másodlagos kibocsátásokra 

vonatkozó különleges közzétételi 

szabályokat a kkv-tőkefinanszírozási 

piacokra is ki kell terjeszteni, mivel e 

piacok üzemeltetői a 2014/65/EU irányelv 

értelmében kötelesek olyan szabályokat 

megállapítani és alkalmazni, amelyek 

biztosítják a megfelelő folyamatos 

közzétételt olyan kibocsátók részéről, 

amelyek értékpapírjaival e helyszíneken 

kereskednek. 

(41) A másodlagos kibocsátásokra 

vonatkozó arányos közzétételi szabályokat 

a kkv-tőkefinanszírozási piacokra is ki kell 

terjeszteni, mivel e piacok üzemeltetői a 

2014/65/EU irányelv értelmében kötelesek 

olyan szabályokat megállapítani és 

alkalmazni, amelyek biztosítják a 

megfelelő folyamatos közzétételt olyan 

kibocsátók részéről, amelyek 

értékpapírjaival e helyszíneken 

kereskednek. 

Or. en 

 

Módosítás  195 

Kay Swinburne 
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Rendeletre irányuló javaslat 

42 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(42) A másodlagos kibocsátásokra 

vonatkozó különleges közzétételi 

szabályok csak az után alkalmazhatók, 

hogy egy bizonyos minimális időtartam 

telt el egy kibocsátó egy adott osztályba 

tartozó értékpapírjának a szabályozott 

piacra történő első bevezetése óta. A 18 

hónapos időtartam biztosítja, hogy a 

kibocsátó legalább egyszer teljesítette a 

2004/109/EK irányelv vagy a kkv-

tőkefinanszírozási piac üzemeltetőjének 

szabályai szerinti kötelezettségét, és éves 

pénzügyi beszámolót tett közzé. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  196 

Tom Vandenkendelaere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

42 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(42) A másodlagos kibocsátásokra 

vonatkozó különleges közzétételi 

szabályok csak az után alkalmazhatók, 

hogy egy bizonyos minimális időtartam telt 

el egy kibocsátó egy adott osztályba 

tartozó értékpapírjának a szabályozott 

piacra történő első bevezetése óta. A 18 

hónapos időtartam biztosítja, hogy a 

kibocsátó legalább egyszer teljesítette a 

2004/109/EK irányelv vagy a kkv-

tőkefinanszírozási piac üzemeltetőjének 

szabályai szerinti kötelezettségét, és éves 

pénzügyi beszámolót tett közzé. 

(42) A másodlagos kibocsátásokra 

vonatkozó arányos közzétételi szabályok 

csak az után alkalmazhatók, hogy egy 

bizonyos minimális időtartam telt el egy 

kibocsátó egy adott osztályba tartozó 

értékpapírjának a szabályozott piacra 

történő első bevezetése óta. A 18 hónapos 

időtartam biztosítja, hogy a kibocsátó 

legalább egyszer teljesítette a 2004/109/EK 

irányelv vagy a kkv-tőkefinanszírozási piac 

üzemeltetőjének szabályai szerinti 

kötelezettségét, és éves pénzügyi 

beszámolót tett közzé. 

Or. en 
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Módosítás  197 

Tom Vandenkendelaere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

43 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(43) A tőkepiaci unió egyik alapvető 

célkitűzése, hogy elősegítse az Unióban a 

kkv-k tőkepiaci finanszírozáshoz való 

hozzáférését. Mivel e vállalkozások 

általában a többi kibocsátónál viszonylag 

alacsonyabb összegek bevonására 

törekszenek, a tájékoztató elkészítésének 

költsége aránytalanul magas lehet, és 

elriaszthatja őket értékpapírjaik nyilvános 

kibocsátásától. Ugyanakkor méretük és 

rövidebb múltjuk miatt a kkv-k a nagy 

kibocsátóknál magasabb befektetési 

kockázatot jelentenek, és a befektetési 

döntések meghozatalához elegendő 

információt kell közzétenniük. Megfelelő 

egyensúlyt kell ezért teremteni a kkv-kre 

vonatkozó tájékoztató tartalmának 

beállításakor a pénzügyi piacokhoz való 

költséghatékony hozzáférés és a befektetők 

védelme között, ezért külön közzétételi 

szabályokat kell kidolgozni a kkv-k 

számára e cél eléréséhez. 

(43) A tőkepiaci unió egyik alapvető 

célkitűzése, hogy elősegítse az Unióban a 

kkv-k tőkepiaci finanszírozáshoz való 

hozzáférését. Mivel e vállalkozások 

általában a többi kibocsátónál viszonylag 

alacsonyabb összegek bevonására 

törekszenek, a tájékoztató elkészítésének 

költsége aránytalanul magas lehet, és 

elriaszthatja őket értékpapírjaik nyilvános 

kibocsátásától. Ugyanakkor méretük és 

rövidebb múltjuk miatt a kkv-k a nagy 

kibocsátóknál magasabb befektetési 

kockázatot jelentenek, és a befektetési 

döntések meghozatalához elegendő 

információt kell közzétenniük. Megfelelő 

egyensúlyt kell ezért teremteni a kkv-kre 

vonatkozó tájékoztató tartalmának 

beállításakor a pénzügyi piacokhoz való 

költséghatékony hozzáférés és a befektetők 

védelme között, ezért külön közzétételi 

szabályokat kell kidolgozni a kkv-k és az 

értékpapírjaikat kkv-tőkefinanszírozási 

piacokra bevezetni kívánó kibocsátók 

számára e cél eléréséhez. 

Or. en 

 

Módosítás  198 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

43 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (43a) A tőkepiaci finanszírozás kkv-k által 

történő alkalmazásának ösztönzése 

érdekében az e rendeletben megállapított, 

az egész Unióra kiterjedő arányos 
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szabályoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

multilaterális kereskedési rendszerként 

működő kkv-tőkefinanszírozási piacok és 

a hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírokhoz hozzáférni kívánó, 

magántulajdonban lévő 

középvállalkozások külön figyelmet 

kapjanak. 

Or. en 

 

Módosítás  199 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

44 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(44) A kkv-k által a különleges közzétételi 

szabályok értelmében közzéteendő 

minimuminformációkat úgy kell beállítani, 

hogy az az ilyen méretű vállalkozások és 

befektetőik számára lényegesek és 

relevánsak legyenek, és törekedni kell 

egyrészről a vállalkozás mérete és 

finanszírozási igényei, másrészről pedig a 

tájékoztató elkészítésének költségei közötti 

arányosság biztosítására. Annak biztosítása 

érdekében, hogy a kkv-k anélkül tudjanak 

tájékoztatót készíteni, hogy az számukra a 

méretükkel és így az igényelt finanszírozás 

méretével aránytalan költségekkel járjon, a 

kkv-kre vonatkozó különleges közzétételi 

szabályoknak a szabályozott piacokon a 

társaságokra vonatkozó szabályoknál 

rugalmasabbnak kell lenniük, amennyiben 

ez összeegyeztethető annak biztosításával, 

hogy a befektetők számára szükséges 

kiemelt információkat közzétegyék. 

(44) A kkv-k által a 15. cikkben 

meghatározott kkv-tájékoztatóban 
közzéteendő minimuminformációkat úgy 

kell beállítani, hogy azok az ilyen méretű 

vállalkozások és befektetőik számára 

lényegesek és relevánsak legyenek, és 

törekedni kell egyrészről a vállalkozás 

mérete és finanszírozási igényei, 

másrészről pedig a tájékoztató 

elkészítésének költségei közötti arányosság 

biztosítására. Annak biztosítása érdekében, 

hogy a kkv-k anélkül tudjanak tájékoztatót 

készíteni, hogy az számukra a méretükkel 

és így az igényelt finanszírozás méretével 

aránytalan költségekkel járjon, a kkv-

tájékoztatónak a szabályozott piacokon a 

társaságokra vonatkozó tájékoztatónál 

rugalmasabbnak kell lennie, amennyiben 

ez összeegyeztethető annak biztosításával, 

hogy a befektetők számára szükséges 

kiemelt információkat közzétegyék. 

Or. en 

 

Módosítás  200 

Neena Gill 
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Rendeletre irányuló javaslat 

44 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(44) A kkv-k által a különleges közzétételi 

szabályok értelmében közzéteendő 

minimuminformációkat úgy kell beállítani, 

hogy az az ilyen méretű vállalkozások és 

befektetőik számára lényegesek és 

relevánsak legyenek, és törekedni kell 

egyrészről a vállalkozás mérete és 

finanszírozási igényei, másrészről pedig a 

tájékoztató elkészítésének költségei közötti 

arányosság biztosítására. Annak biztosítása 

érdekében, hogy a kkv-k anélkül tudjanak 

tájékoztatót készíteni, hogy az számukra a 

méretükkel és így az igényelt finanszírozás 

méretével aránytalan költségekkel járjon, a 

kkv-kre vonatkozó különleges közzétételi 

szabályoknak a szabályozott piacokon a 

társaságokra vonatkozó szabályoknál 

rugalmasabbnak kell lenniük, amennyiben 

ez összeegyeztethető annak biztosításával, 

hogy a befektetők számára szükséges 

kiemelt információkat közzétegyék. 

(44) A kkv-k által a különleges közzétételi 

szabályok értelmében közzéteendő 

minimuminformációkat úgy kell beállítani, 

hogy azok az ilyen méretű vállalkozások és 

befektetőik számára lényegesek és 

relevánsak legyenek, és törekedni kell 

egyrészről a vállalkozás mérete és 

finanszírozási igényei, másrészről pedig a 

tájékoztató elkészítésének költségei közötti 

arányosság biztosítására. Annak biztosítása 

érdekében, hogy a kkv-k anélkül tudjanak 

tájékoztatót készíteni, hogy az számukra a 

méretükkel és így az igényelt finanszírozás 

méretével aránytalan költségekkel járjon, a 

kkv-kre vonatkozó különleges közzétételi 

szabályoknak a szabályozott piacokon a 

társaságokra vonatkozó szabályoknál 

rugalmasabbnak kell lenniük, amennyiben 

ez összeegyeztethető annak biztosításával, 

hogy a befektetők számára lényeges 

információkat közzétegyék. 

Or. en 

 

Módosítás  201 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

44 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(44) A kkv-k által a különleges közzétételi 

szabályok értelmében közzéteendő 

minimuminformációkat úgy kell beállítani, 

hogy az az ilyen méretű vállalkozások és 

befektetőik számára lényegesek és 

relevánsak legyenek, és törekedni kell 

egyrészről a vállalkozás mérete és 

finanszírozási igényei, másrészről pedig a 

tájékoztató elkészítésének költségei közötti 

(44) A kkv-k által a különleges közzétételi 

szabályok értelmében közzéteendő 

minimuminformációkat úgy kell beállítani, 

hogy azok az ilyen méretű vállalkozások és 

befektetőik számára lényegesek és 

relevánsak legyenek, és törekedni kell 

egyrészről a vállalkozás mérete és 

finanszírozási igényei, másrészről pedig a 

tájékoztató elkészítésének költségei közötti 
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arányosság biztosítására. Annak biztosítása 

érdekében, hogy a kkv-k anélkül tudjanak 

tájékoztatót készíteni, hogy az számukra a 

méretükkel és így az igényelt finanszírozás 

méretével aránytalan költségekkel járjon, a 

kkv-kre vonatkozó különleges közzétételi 

szabályoknak a szabályozott piacokon a 

társaságokra vonatkozó szabályoknál 

rugalmasabbnak kell lenniük, amennyiben 

ez összeegyeztethető annak biztosításával, 

hogy a befektetők számára szükséges 

kiemelt információkat közzétegyék. 

arányosság biztosítására. Annak biztosítása 

érdekében, hogy a kkv-k anélkül tudjanak 

tájékoztatót készíteni, hogy az számukra a 

méretükkel és így az igényelt finanszírozás 

méretével aránytalan költségekkel járjon, a 

kkv-kre vonatkozó különleges közzétételi 

szabályoknak a szabályozott piacokon a 

társaságokra vonatkozó szabályoknál 

rugalmasabbnak kell lenniük, amennyiben 

ez összeegyeztethető annak biztosításával, 

hogy a befektetők számára lényeges 

információkat közzétegyék. 

Or. en 

 

Módosítás  202 

Tom Vandenkendelaere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

44 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(44) A kkv-k által a különleges közzétételi 

szabályok értelmében közzéteendő 

minimuminformációkat úgy kell beállítani, 

hogy az az ilyen méretű vállalkozások és 

befektetőik számára lényegesek és 

relevánsak legyenek, és törekedni kell 

egyrészről a vállalkozás mérete és 

finanszírozási igényei, másrészről pedig a 

tájékoztató elkészítésének költségei közötti 

arányosság biztosítására. Annak biztosítása 

érdekében, hogy a kkv-k anélkül tudjanak 

tájékoztatót készíteni, hogy az számukra a 

méretükkel és így az igényelt finanszírozás 

méretével aránytalan költségekkel járjon, a 

kkv-kre vonatkozó különleges közzétételi 

szabályoknak a szabályozott piacokon a 

társaságokra vonatkozó szabályoknál 

rugalmasabbnak kell lenniük, amennyiben 

ez összeegyeztethető annak biztosításával, 

hogy a befektetők számára szükséges 

kiemelt információkat közzétegyék. 

(44) A kkv-k és a kkv-tőkefinanszírozási 

piacokra értékpapírt bevezetni kívánó 

kibocsátók által a különleges közzétételi 

szabályok értelmében közzéteendő 

minimuminformációkat úgy kell beállítani, 

hogy azok az ilyen méretű vállalkozások és 

befektetőik számára lényegesek és 

relevánsak legyenek, és törekedni kell 

egyrészről a vállalkozás mérete és 

finanszírozási igényei, másrészről pedig a 

tájékoztató elkészítésének költségei közötti 

arányosság biztosítására. Annak biztosítása 

érdekében, hogy a kkv-k és a kkv-

tőkefinanszírozási piacokra értékpapírt 

bevezetni kívánó kibocsátók anélkül 

tudjanak tájékoztatót készíteni, hogy az 

számukra a méretükkel és így az igényelt 

finanszírozás méretével aránytalan 

költségekkel járjon, a kkv-kre és a kkv-

tőkefinanszírozási piacokra vonatkozó 

arányos közzétételi szabályoknak a 

szabályozott piacokon a társaságokra 

vonatkozó szabályoknál rugalmasabbnak 

kell lenniük, amennyiben ez 
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összeegyeztethető annak biztosításával, 

hogy a befektetők számára szükséges 

kiemelt információkat közzétegyék. 

Or. en 

 

Módosítás  203 

Danuta Maria Hübner 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

45 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(45) A különleges közzétételi szabályokat 

olyan kkv-k nyilvános értékpapír-

kibocsátásánál kell hozzáférhetővé tenni, 

amelyek értékpapírjaival multilaterális 

kereskedési rendszerekben, többek között 

kkv-tőkefinanszírozási piacokon 

kereskednek, mivel e kereskedési 

helyszínek a kkv-k számára a tőkepiac 

kapuját jelentik, és azokra a szabályozott 

piacoknál kevésbé szigorú közzétételi 

szabályok vonatkoznak. Helyénvaló 

kiterjeszteni a kkv-k meghatározását a kkv-

k 2014/65/EU irányelvben meghatározott 

fogalmára, így biztosítva az e rendelet és a 

2014/65/EU irányelv közötti összhangot. 

Azok a kkv-k, amelyek értékpapírjaival 

semmilyen kereskedési helyszín nem 

kereskedik, szintén jogosultak e közzétételi 

szabályok alkalmazására, mivel számukra 

is előírhatják tájékoztató elkészítését 

nyilvános, akár közösségi finanszírozási 

platformokon történő értékpapír-

kibocsátás esetén. A szabályozott piacokon 

jegyzett kkv-k azonban nem jogosultak e 

szabályok alkalmazására, mivel a 

szabályozott piacok befektetőinek bízniuk 

kell abban, hogy az általuk megvásárolt 

értékpapírok kibocsátóira egységes 

közzétételi szabályok vonatkoznak. Ezért a 

szabályozott piacokon nincs mód a 

kibocsátó méretétől függően kétszintű 

közzétételi szabályok alkalmazására. 

(45) A különleges közzétételi szabályokat 

a kkv-k nyilvános értékpapír-

kibocsátásánál hozzáférhetővé kell tenni. 

Helyénvaló kiterjeszteni a kkv-k 

meghatározását a kkv-k 2014/65/EU 

irányelvben meghatározott fogalmára, így 

biztosítva az e rendelet és a 2014/65/EU 

irányelv közötti összhangot. Annak 

érdekében, hogy a különböző típusú 

kereskedési helyszínek között egyenlő 

versenyfeltételeket lehessen biztosítani, 

illetve hogy ezek a szabályok a lehető 

legtöbb kkv rendelkezésére álljanak, 

valamennyi értékpapírt kibocsátó kkv 

számára lehetővé kell tenni, hogy 

szabadon döntsenek arról, hogy az új 

szabályokat választják-e, tekintet nélkül 

arra, hogy milyen kereskedési helyszínen 

kerül sor a kibocsátásra. Azok a kkv-k, 

amelyek értékpapírjaival semmilyen 

kereskedési helyszín nem kereskedik, 

szintén jogosultak e közzétételi szabályok 

alkalmazására, mivel számukra is 

előírhatják tájékoztató elkészítését 

nyilvános, akár közösségi finanszírozási 

platformokon történő értékpapír-

kibocsátás esetén. 
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Or. en 

 

Módosítás  204 

Tom Vandenkendelaere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

45 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(45) A különleges közzétételi szabályokat 

olyan kkv-k nyilvános értékpapír-

kibocsátásánál kell hozzáférhetővé tenni, 

amelyek értékpapírjaival multilaterális 

kereskedési rendszerekben, többek között 

kkv-tőkefinanszírozási piacokon 

kereskednek, mivel e kereskedési 

helyszínek a kkv-k számára a tőkepiac 

kapuját jelentik, és azokra a szabályozott 

piacoknál kevésbé szigorú közzétételi 

szabályok vonatkoznak. Helyénvaló 

kiterjeszteni a kkv-k meghatározását a kkv-

k 2014/65/EU irányelvben meghatározott 

fogalmára, így biztosítva az e rendelet és a 

2014/65/EU irányelv közötti összhangot. 

Azok a kkv-k, amelyek értékpapírjaival 

semmilyen kereskedési helyszín nem 

kereskedik, szintén jogosultak e közzétételi 

szabályok alkalmazására, mivel számukra 

is előírhatják tájékoztató elkészítését 

nyilvános, akár közösségi finanszírozási 

platformokon történő értékpapír-kibocsátás 

esetén. A szabályozott piacokon jegyzett 

kkv-k azonban nem jogosultak e szabályok 

alkalmazására, mivel a szabályozott piacok 

befektetőinek bízniuk kell abban, hogy az 

általuk megvásárolt értékpapírok 

kibocsátóira egységes közzétételi 

szabályok vonatkoznak. Ezért a 

szabályozott piacokon nincs mód a 

kibocsátó méretétől függően kétszintű 

közzétételi szabályok alkalmazására. 

(45) Az arányos közzétételi szabályokat 

olyan kkv-k nyilvános értékpapír-

kibocsátásánál kell hozzáférhetővé tenni, 

amelyek értékpapírjaival multilaterális 

kereskedési rendszerekben, többek között 

kkv-tőkefinanszírozási piacokon 

kereskednek, mivel e kereskedési 

helyszínek a kkv-k számára a tőkepiac 

kapuját jelentik, és azokra a szabályozott 

piacoknál kevésbé szigorú közzétételi 

szabályok vonatkoznak. A kkv-

tőkefinanszírozási piacok különösen 

ígéretes eszközei a kisebb, növekvő 

vállalkozások tőkebevonásának. E 

jövőbeli egyedi kereskedési helyszínek 

sikere azonban azon is múlik, hogy 

bizonyos méretű társaságok számára 

vonzóak-e. Emellett mivel a kkv-

tőkefinanszírozási piacok működtetői a 

2014/65/EU irányelv értelmében kötelesek 

olyan szabályokat megállapítani és 

alkalmazni, amelyek biztosítják a 

kibocsátók általi megfelelő folyamatos 

közzétételt, magas színvonalú közzétételi 

szabványok alkalmazandók a kkv-

tőkefinanszírozási piacokon működő 

valamennyi kibocsátóra. Helyénvaló ezért 

az arányos közzétételi szabályokat a kkv-

tőkefinanszírozási piacokra értékpapírt 

bevezetni kívánó valamennyi kibocsátóra 

kiterjeszteni. Helyénvaló kiterjeszteni a 

kkv-k meghatározását a kkv-k 2014/65/EU 

irányelvben meghatározott fogalmára, így 

biztosítva az e rendelet és a 2014/65/EU 

irányelv közötti összhangot. Azok a kkv-k, 

amelyek értékpapírjaival semmilyen 

kereskedési helyszín nem kereskedik, 
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szintén jogosultak e közzétételi szabályok 

alkalmazására, mivel számukra is 

előírhatják tájékoztató elkészítését 

nyilvános, akár közösségi finanszírozási 

platformokon történő értékpapír-kibocsátás 

esetén. A szabályozott piacokon jegyzett 

kkv-k azonban nem jogosultak e szabályok 

alkalmazására, mivel a szabályozott piacok 

befektetőinek bízniuk kell abban, hogy az 

általuk megvásárolt értékpapírok 

kibocsátóira egységes közzétételi 

szabályok vonatkoznak. Ezért a 

szabályozott piacokon nincs mód a 

kibocsátó méretétől függően kétszintű 

közzétételi szabályok alkalmazására. 

Or. en 

 

Módosítás  205 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

45 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(45) A különleges közzétételi szabályokat 

olyan kkv-k nyilvános értékpapír-

kibocsátásánál kell hozzáférhetővé tenni, 

amelyek értékpapírjaival multilaterális 

kereskedési rendszerekben, többek között 

kkv-tőkefinanszírozási piacokon 

kereskednek, mivel e kereskedési 

helyszínek a kkv-k számára a tőkepiac 

kapuját jelentik, és azokra a szabályozott 

piacoknál kevésbé szigorú közzétételi 

szabályok vonatkoznak. Helyénvaló 

kiterjeszteni a kkv-k meghatározását a kkv-

k 2014/65/EU irányelvben meghatározott 

fogalmára, így biztosítva az e rendelet és a 

2014/65/EU irányelv közötti összhangot. 

Azok a kkv-k, amelyek értékpapírjaival 

semmilyen kereskedési helyszín nem 

kereskedik, szintén jogosultak e közzétételi 

szabályok alkalmazására, mivel számukra 

is előírhatják tájékoztató elkészítését 

nyilvános, akár közösségi finanszírozási 

(45) A kkv-tájékoztatót olyan kkv-k 

nyilvános értékpapír-kibocsátásánál kell 

hozzáférhetővé tenni, amelyek 

értékpapírjaival multilaterális kereskedési 

rendszerekben, többek között kkv-

tőkefinanszírozási piacokon kereskednek, 

mivel e kereskedési helyszínek a kkv-k 

számára a tőkepiac kapuját jelentik, és 

azokra a szabályozott piacoknál kevésbé 

szigorú közzétételi szabályok vonatkoznak. 

Helyénvaló kiterjeszteni a kkv-k 

meghatározását a kkv-k 2014/65/EU 

irányelvben meghatározott fogalmára, így 

biztosítva az e rendelet és a 2014/65/EU 

irányelv közötti összhangot. Azok a kkv-k, 

amelyek értékpapírjaival semmilyen 

kereskedési helyszín nem kereskedik, 

szintén jogosultak e közzétételi szabályok 

alkalmazására, mivel számukra is 

előírhatják tájékoztató elkészítését 

nyilvános, akár közösségi finanszírozási 
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platformokon történő értékpapír-kibocsátás 

esetén. A szabályozott piacokon jegyzett 

kkv-k azonban nem jogosultak e szabályok 

alkalmazására, mivel a szabályozott piacok 

befektetőinek bízniuk kell abban, hogy az 

általuk megvásárolt értékpapírok 

kibocsátóira egységes közzétételi 

szabályok vonatkoznak. Ezért a 

szabályozott piacokon nincs mód a 

kibocsátó méretétől függően kétszintű 

közzétételi szabályok alkalmazására. 

platformokon történő értékpapír-kibocsátás 

esetén. A szabályozott piacokon jegyzett 

kkv-k azonban nem jogosultak e szabályok 

alkalmazására, mivel a szabályozott piacok 

befektetőinek bízniuk kell abban, hogy az 

általuk megvásárolt értékpapírok 

kibocsátóira egységes közzétételi 

szabályok vonatkoznak. Ezért a 

szabályozott piacokon nincs mód a 

kibocsátó méretétől függően kétszintű 

közzétételi szabályok alkalmazására. 

Or. en 

 

Módosítás  206 

Beatrix von Storch 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

47 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(47) A 100 000 EUR feletti egységnyi 

címletértékkel rendelkező, nem 

részvényjellegű értékpapíroknak nyújtott 

előnyös bánásmód torzíthatja a 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

piacát, akadályozhatja a portfóliók 

megfelelő diverzifikálását és az 

elektronikus kereskedési platformok 

kifejlesztését, így alááshatja a másodlagos 

piac likviditását, és csökkentheti a 

lakossági befektetők befektetési választási 

lehetőségeit, ha megfosztja őket a 

befektetési besorolású vállalati kötvények 

megszerzésének lehetőségétől. Ezért 

indokolt eltörölni a legalább 100 000 EUR 

egységnyi címletértékű, nem 

részvényjellegű értékpapír-kibocsátásokra 

vonatkozó, tájékoztató alóli mentességet, 

valamint az ilyen nem részvényjellegű 

értékpapírokra vonatkozó tájékoztatókkal 

kapcsolatos kevésbé szigorú közzétételi 

szabályokat, amelyek eredetileg a 

2003/71/EK irányelvben szerepeltek. 

Különösen helyénvaló egységesíteni a 

nem részvényjellegű értékpapírokra 

törölve 
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vonatkozó tájékoztatók minimális 

információkkal kapcsolatos 

követelményeit, felváltva így a kizárólag 

minősített befektetőket, valamint a nem 

minősített befektetőket célzó kibocsátások 

közötti kettős közzétételi követelményeket. 

Or. en 

 

Módosítás  207 

Tom Vandenkendelaere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

47 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(47) A 100 000 EUR feletti egységnyi 

címletértékkel rendelkező, nem 

részvényjellegű értékpapíroknak nyújtott 

előnyös bánásmód torzíthatja a 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

piacát, akadályozhatja a portfóliók 

megfelelő diverzifikálását és az 

elektronikus kereskedési platformok 

kifejlesztését, így alááshatja a másodlagos 

piac likviditását, és csökkentheti a 

lakossági befektetők befektetési választási 

lehetőségeit, ha megfosztja őket a 

befektetési besorolású vállalati kötvények 

megszerzésének lehetőségétől. Ezért 

indokolt eltörölni a legalább 100 000 EUR 

egységnyi címletértékű, nem 

részvényjellegű értékpapír-kibocsátásokra 

vonatkozó, tájékoztató alóli mentességet, 

valamint az ilyen nem részvényjellegű 

értékpapírokra vonatkozó tájékoztatókkal 

kapcsolatos kevésbé szigorú közzétételi 

szabályokat, amelyek eredetileg a 

2003/71/EK irányelvben szerepeltek. 

Különösen helyénvaló egységesíteni a 

nem részvényjellegű értékpapírokra 

vonatkozó tájékoztatók minimális 

információkkal kapcsolatos 

követelményeit, felváltva így a kizárólag 

minősített befektetőket, valamint a nem 

minősített befektetőket célzó kibocsátások 

törölve 
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közötti kettős közzétételi követelményeket. 

Or. en 

 

Módosítás  208 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

47 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(47) A 100 000 EUR feletti egységnyi 

címletértékkel rendelkező, nem 

részvényjellegű értékpapíroknak nyújtott 

előnyös bánásmód torzíthatja a 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

piacát, akadályozhatja a portfóliók 

megfelelő diverzifikálását és az 

elektronikus kereskedési platformok 

kifejlesztését, így alááshatja a másodlagos 

piac likviditását, és csökkentheti a 

lakossági befektetők befektetési választási 

lehetőségeit, ha megfosztja őket a 

befektetési besorolású vállalati kötvények 

megszerzésének lehetőségétől. Ezért 

indokolt eltörölni a legalább 100 000 EUR 

egységnyi címletértékű, nem 

részvényjellegű értékpapír-kibocsátásokra 

vonatkozó, tájékoztató alóli mentességet, 

valamint az ilyen nem részvényjellegű 

értékpapírokra vonatkozó tájékoztatókkal 

kapcsolatos kevésbé szigorú közzétételi 

szabályokat, amelyek eredetileg a 

2003/71/EK irányelvben szerepeltek. 

Különösen helyénvaló egységesíteni a nem 

részvényjellegű értékpapírokra vonatkozó 

tájékoztatók minimális információkkal 

kapcsolatos követelményeit, felváltva így a 

kizárólag minősített befektetőket, valamint 

a nem minősített befektetőket célzó 

kibocsátások közötti kettős közzétételi 

követelményeket. 

(47) A 100 000 EUR feletti egységnyi 

címletértékkel rendelkező, nem 

részvényjellegű értékpapíroknak nyújtott 

előnyös bánásmód torzíthatja a 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

piacát, akadályozhatja a portfóliók 

megfelelő diverzifikálását és az 

elektronikus kereskedési platformok 

kifejlesztését, így alááshatja a másodlagos 

piac likviditását, és csökkentheti a 

lakossági befektetők befektetési választási 

lehetőségeit, ha megfosztja őket a 

befektetési besorolású vállalati kötvények 

megszerzésének lehetőségétől. Emellett az 

egyes uniós kibocsátók által a központi 

értéktárakra megállapított magas 

minimális elszámolási összegre vonatkozó 

szabályok a működési hatékonyság 

hiányosságaihoz és a pénzügyi piaci 

infrastruktúrákat, továbbá ezek résztvevőit 

a kereskedés utáni szolgáltatásokkal 

kapcsolatosan fenyegető kockázatokhoz 

vezetnek. Ezért indokolt eltörölni a 

legalább 100 000 EUR egységnyi 

címletértékű, nem részvényjellegű 

értékpapír-kibocsátásokra vonatkozó, 

tájékoztató alóli mentességet, valamint az 

ilyen nem részvényjellegű értékpapírokra 

vonatkozó tájékoztatókkal kapcsolatos 

kevésbé szigorú közzétételi szabályokat, 

amelyek eredetileg a 2003/71/EK 

irányelvben szerepeltek. Különösen 

helyénvaló egységesíteni a nem 

részvényjellegű értékpapírokra vonatkozó 

tájékoztatók minimális információkkal 
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kapcsolatos követelményeit, felváltva így a 

kizárólag minősített befektetőket, valamint 

a nem minősített befektetőket célzó 

kibocsátások közötti kettős közzétételi 

követelményeket. 

Or. en 

Indokolás 

Az EKB javaslata; tekintettel az EKB által a Target2Securities rendszerben betöltött szerepre, 

a javasolt módosítás indokoltnak tűnik. 

 

Módosítás  209 

Tom Vandenkendelaere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

48 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(48) A kockázati tényezők tájékoztatóban 

való feltüntetésének elsődleges célja annak 

biztosítása, hogy a befektetők e 

kockázatokról megalapozott értékelést 

készítsenek, és így befektetési döntéseiket 

a tények teljes ismeretében hozzák meg. A 

kockázati tényezőket ezért azokra a 

kockázatokra kell korlátozni, amelyek a 

kibocsátó és értékpapírjainak 

szempontjából lényegesek és rájuk 

jellemzőek, és amelyeket a tájékoztató 

tartalma megerősít. A tájékoztató nem 

tartalmazhat általános, pusztán a felelősség 

kizárására irányuló kockázati tényezőket, 

mivel ezek elrejtik azokat a konkrétabb 

kockázati tényezőket, amelyekről a 

befektetőknek tudniuk kell, és így 

megakadályozzák, hogy a tájékoztató 

könnyen elemezhető, tömör és érthető 

formában tegye közzé az információkat. A 

kibocsátónak segítenie kell a befektetőket 

a leglényegesebb kockázatok 

azonosításában, ezért arra kötelezhető, 

hogy bizonyos kockázati tényezőket 

csoportosítson, és azokat a lényegesség 

(48) A kockázati tényezők tájékoztatóban 

való feltüntetésének elsődleges célja annak 

biztosítása, hogy a befektetők e 

kockázatokról megalapozott értékelést 

készítsenek, és így befektetési döntéseiket 

a tények teljes ismeretében hozzák meg. A 

kockázati tényezőket ezért azokra a 

kockázatokra kell korlátozni, amelyek a 

kibocsátó és értékpapírjainak 

szempontjából lényegesek és rájuk 

jellemzőek, és amelyeket a tájékoztató 

tartalma megerősít. A tájékoztató nem 

tartalmazhat általános, pusztán a felelősség 

kizárására irányuló kockázati tényezőket, 

mivel ezek elrejtik azokat a konkrétabb 

kockázati tényezőket, amelyekről a 

befektetőknek tudniuk kell, és így 

megakadályozzák, hogy a tájékoztató 

könnyen elemezhető, tömör és érthető 

formában tegye közzé az információkat. Az 

illetékes nemzeti hatóságoknak arra kell 

ösztönözniük a kibocsátókat, hogy csak 

lényeges és kibocsátó- vagy értékpapír-

specifikus kockázati tényezőkre 

szorítkozzanak. 
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szintje szerint kategóriákba sorolja. Az 

összefoglalónak a kibocsátó által a 

legmagasabb lényegességi kategóriából 

kiválasztott, korlátozott számú kockázati 
tényezőt kell tartalmaznia. 

Or. en 

 

Módosítás  210 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

48 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(48) A kockázati tényezők tájékoztatóban 

való feltüntetésének elsődleges célja annak 

biztosítása, hogy a befektetők e 

kockázatokról megalapozott értékelést 

készítsenek, és így befektetési döntéseiket 

a tények teljes ismeretében hozzák meg. A 

kockázati tényezőket ezért azokra a 

kockázatokra kell korlátozni, amelyek a 

kibocsátó és értékpapírjainak 

szempontjából lényegesek és rájuk 
jellemzőek, és amelyeket a tájékoztató 

tartalma megerősít. A tájékoztató nem 

tartalmazhat általános, pusztán a felelősség 

kizárására irányuló kockázati tényezőket, 

mivel ezek elrejtik azokat a konkrétabb 

kockázati tényezőket, amelyekről a 

befektetőknek tudniuk kell, és így 

megakadályozzák, hogy a tájékoztató 

könnyen elemezhető, tömör és érthető 

formában tegye közzé az információkat. A 

kibocsátónak segítenie kell a befektetőket 

a leglényegesebb kockázatok 

azonosításában, ezért arra kötelezhető, 

hogy bizonyos kockázati tényezőket 

csoportosítson, és azokat a lényegesség 

szintje szerint kategóriákba sorolja. Az 

összefoglalónak a kibocsátó által a 

legmagasabb lényegességi kategóriából 

kiválasztott, korlátozott számú kockázati 

tényezőt kell tartalmaznia. 

(48) A kockázati tényezők tájékoztatóban 

való feltüntetésének elsődleges célja annak 

biztosítása, hogy a befektetők e 

kockázatokról megalapozott értékelést 

készítsenek, és így befektetési döntéseiket 

a tények teljes ismeretében hozzák meg. A 

kockázati tényezőket ezért azokra a 

kockázatokra kell korlátozni, amelyek a 

kibocsátót és az értékpapírjait érintő 

működési és befektetési kockázatra 

jellemzőek, és amelyeket a tájékoztató 

tartalma megerősít. A tájékoztató nem 

tartalmazhat általános, pusztán a felelősség 

kizárására irányuló kockázati tényezőket, 

mivel ezek elrejtik azokat a konkrétabb 

kockázati tényezőket, amelyekről a 

befektetőknek tudniuk kell, és így 

megakadályozzák, hogy a tájékoztató 

könnyen elemezhető, tömör és érthető 

formában tegye közzé az információkat. 
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Or. en 

 

Módosítás  211 

Markus Ferber 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

48 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(48) A kockázati tényezők tájékoztatóban 

való feltüntetésének elsődleges célja annak 

biztosítása, hogy a befektetők e 

kockázatokról megalapozott értékelést 

készítsenek, és így befektetési döntéseiket 

a tények teljes ismeretében hozzák meg. A 

kockázati tényezőket ezért azokra a 

kockázatokra kell korlátozni, amelyek a 

kibocsátó és értékpapírjainak 

szempontjából lényegesek és rájuk 

jellemzőek, és amelyeket a tájékoztató 

tartalma megerősít. A tájékoztató nem 

tartalmazhat általános, pusztán a felelősség 

kizárására irányuló kockázati tényezőket, 

mivel ezek elrejtik azokat a konkrétabb 

kockázati tényezőket, amelyekről a 

befektetőknek tudniuk kell, és így 

megakadályozzák, hogy a tájékoztató 

könnyen elemezhető, tömör és érthető 

formában tegye közzé az információkat. A 

kibocsátónak segítenie kell a befektetőket 

a leglényegesebb kockázatok 

azonosításában, ezért arra kötelezhető, 

hogy bizonyos kockázati tényezőket 

csoportosítson, és azokat a lényegesség 

szintje szerint kategóriákba sorolja. Az 

összefoglalónak a kibocsátó által a 

legmagasabb lényegességi kategóriából 

kiválasztott, korlátozott számú kockázati 

tényezőt kell tartalmaznia. 

(48) A kockázati tényezők tájékoztatóban 

való feltüntetésének elsődleges célja annak 

biztosítása, hogy a befektetők e 

kockázatokról megalapozott értékelést 

készítsenek, és így befektetési döntéseiket 

a tények teljes ismeretében hozzák meg. A 

kockázati tényezőket ezért azokra a 

kockázatokra kell korlátozni, amelyek a 

kibocsátó és értékpapírjainak 

szempontjából lényegesek és rájuk 

jellemzőek, és amelyeket a tájékoztató 

tartalma megerősít. A tájékoztató nem 

tartalmazhat általános, pusztán a felelősség 

kizárására irányuló kockázati tényezőket, 

mivel ezek elrejtik azokat a konkrétabb 

kockázati tényezőket, amelyekről a 

befektetőknek tudniuk kell, és így 

megakadályozzák, hogy a tájékoztató 

könnyen elemezhető, tömör és érthető 

formában tegye közzé az információkat. 

Or. de 

Indokolás 

A kockázatok jogilag biztos besorolása és kategorizálása a tájékoztató kiadásának 
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időpontjában kifejezetten nehéz. A kockázatok három kategóriába való csoportosítása ezen 

felül félrevezető lehet a befektetők számára. 

 

Módosítás  212 

Ernest Urtasun 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

48 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(48) A kockázati tényezők tájékoztatóban 

való feltüntetésének elsődleges célja annak 

biztosítása, hogy a befektetők e 

kockázatokról megalapozott értékelést 

készítsenek, és így befektetési döntéseiket 

a tények teljes ismeretében hozzák meg. A 

kockázati tényezőket ezért azokra a 

kockázatokra kell korlátozni, amelyek a 

kibocsátó és értékpapírjainak 

szempontjából lényegesek és rájuk 

jellemzőek, és amelyeket a tájékoztató 

tartalma megerősít. A tájékoztató nem 

tartalmazhat általános, pusztán a felelősség 

kizárására irányuló kockázati tényezőket, 

mivel ezek elrejtik azokat a konkrétabb 

kockázati tényezőket, amelyekről a 

befektetőknek tudniuk kell, és így 

megakadályozzák, hogy a tájékoztató 

könnyen elemezhető, tömör és érthető 

formában tegye közzé az információkat. A 

kibocsátónak segítenie kell a befektetőket a 

leglényegesebb kockázatok 

azonosításában, ezért arra kötelezhető, 

hogy bizonyos kockázati tényezőket 

csoportosítson, és azokat a lényegesség 

szintje szerint kategóriákba sorolja. Az 

összefoglalónak a kibocsátó által a 

legmagasabb lényegességi kategóriából 

kiválasztott, korlátozott számú kockázati 

tényezőt kell tartalmaznia. 

(48) A kockázati tényezők tájékoztatóban 

való feltüntetésének elsődleges célja annak 

biztosítása, hogy a befektetők e 

kockázatokról megalapozott értékelést 

készítsenek, és így befektetési döntéseiket 

a tények teljes ismeretében hozzák meg. A 

kockázati tényezőket ezért azokra a 

kockázatokra kell korlátozni, amelyek a 

kibocsátó és értékpapírjainak 

szempontjából lényegesek és rájuk 

jellemzőek, és amelyeket a tájékoztató 

tartalma megerősít. A tájékoztató nem 

tartalmazhat általános, pusztán a felelősség 

kizárására irányuló kockázati tényezőket, 

mivel ezek elrejtik azokat a konkrétabb 

kockázati tényezőket, amelyekről a 

befektetőknek tudniuk kell, és így 

megakadályozzák, hogy a tájékoztató 

könnyen elemezhető, tömör és érthető 

formában tegye közzé az információkat. A 

kibocsátónak segítenie kell a befektetőket a 

leglényegesebb kockázatok 

azonosításában, ezért arra kötelezhető, 

hogy bizonyos kockázati tényezőket 

csoportosítson, és azokat a lényegesség 

szintje szerint kategóriákba sorolja. Az 

összefoglalónak a kibocsátó által a 

legmagasabb lényegességi kategóriából 

kiválasztott, korlátozott számú kockázati 

tényezőt kell tartalmaznia. A fentiek 

ellenére a leglényegesebb kockázati 

tényezőket mind szerepeltetni kell az 

összefoglalóban, ezért önkényes felső 

határt nem lehet meghatározni.  

Or. en 
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Módosítás  213 

Philippe De Backer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

51 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(51) A kibocsátók számára egyszerűsítheti 

a tájékoztató elkészítésének folyamatát és a 

befektetők védelmének veszélyeztetése 

nélkül csökkenti a kibocsátók költségeit 

annak lehetősége, hogy a tájékoztatóba 

hivatkozás útján építsenek be egyes 

közzéteendő információkat tartalmazó 

dokumentumokat, feltéve, hogy a 

hivatkozással beépített dokumentumokat 

elektronikusan már közzétették. Azonban 

az egyszerűsítésre és a tájékoztató 

elkészítésével járó költségek csökkentésére 

irányuló szándék elérése nem mehet azon 

érdekek rovására, amelyeket a 

tájékoztatónak kell megvédenie, mint 

például az információ hozzáférhetősége. A 

hivatkozással beépített információk 

nyelvének meg kell felelnie a 

tájékoztatókra vonatkozó nyelvi 

szabályoknak. A hivatkozással beépített 

információ tartalmazhat korábbi adatokat 

is, azonban a tájékoztatóban egyértelműen 

jelezni kell, ha lényegi változások miatt ez 

az információ már nem helytálló, és meg 

kell adni a frissített információkat is. 

(51) A kibocsátók számára egyszerűsítheti 

a tájékoztató elkészítésének folyamatát és a 

befektetők védelmének veszélyeztetése 

nélkül csökkenti a kibocsátók költségeit 

annak lehetősége, hogy a tájékoztatóba 

vagy alaptájékoztatóba hivatkozás útján 

építsenek be egyes közzéteendő 

információkat tartalmazó 

dokumentumokat, feltéve, hogy a 

hivatkozással beépített dokumentumokat 

elektronikusan már közzétették. Azonban 

az egyszerűsítésre és a tájékoztató 

elkészítésével járó költségek csökkentésére 

irányuló szándék elérése nem mehet azon 

érdekek rovására, amelyeket a 

tájékoztatónak kell megvédenie, mint 

például az információ hozzáférhetősége. A 

hivatkozással beépített információk 

nyelvének meg kell felelnie a 

tájékoztatókra vonatkozó nyelvi 

szabályoknak. A hivatkozással beépített 

információ tartalmazhat korábbi adatokat 

is, azonban a tájékoztatóban egyértelműen 

jelezni kell, ha lényegi változások miatt ez 

az információ már nem helytálló, és meg 

kell adni a frissített információkat is. A 

gyakori kibocsátók szabadon dönthetnek 

arról, hogy az egyetemes regisztrációs 

okmány bármely változását dinamikus 

hivatkozás útján beépítik-e a 

tájékoztatóba. Ez a dinamikus hivatkozás 

biztosítaná az olvasó számára, hogy 

minden esetben az egyetemes regisztrációs 

okmány legújabb változatát kapja, 

anélkül, hogy kiegészítésre lenne 

szüksége. A dinamikus hivatkozás 

kiegészítés helyett történő alkalmazása 

nem érinti a befektető elállási jogát. 
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Or. en 

Indokolás 

A jelentéstervezet 17. módosításának helyébe lép. A szöveg kiegészítése az utolsó mondattal: 

„A dinamikus hivatkozás kiegészítés helyett történő alkalmazása nem érinti a befektető 

elállási jogát.” 

 

Módosítás  214 

Philippe De Backer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

52 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(52) A 2004/109/EK irányelv 2. cikke (1) 

bekezdésének k) pontjában meghatározott 
szabályozott információknál lehetőséget 

kell biztosítani arra, hogy azokat 

hivatkozással építsék be a tájékoztatóba. 

Azoknak a kibocsátóknak, amelyek 

értékpapírjaival multilaterális kereskedési 

rendszerben kereskednek, és az éves és 

féléves pénzügyi beszámolók közzététele 

alól mentesített, a 2004/109/EK irányelv 8. 

cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti 

kibocsátóknak szintén engedélyezni kell, 

hogy hivatkozással építsék be a 

tájékoztatóba éves és időközi pénzügyi 

információik, ellenőrzési jelentéseik, 

pénzügyi kimutatásaik, vezetői 

beszámolóik vagy vállalatirányítási 

nyilatkozataik egészét vagy egy részét, 

azok elektronikus közzétételére is 

figyelemmel. 

(52) A szabályozott információknál 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 

azokat hivatkozással építsék be a 

tájékoztatóba. Azoknak a kibocsátóknak, 

amelyek értékpapírjaival multilaterális 

kereskedési rendszerben kereskednek, és az 

éves és féléves pénzügyi beszámolók 

közzététele alól mentesített, a 2004/109/EK 

irányelv 8. cikke (1) bekezdésének b) 

pontja szerinti kibocsátóknak szintén 

engedélyezni kell, hogy hivatkozással 

építsék be a tájékoztatóba éves és időközi 

pénzügyi információik, ellenőrzési 

jelentéseik, pénzügyi kimutatásaik, vezetői 

beszámolóik vagy vállalatirányítási 

nyilatkozataik egészét vagy egy részét, 

azok elektronikus közzétételére is 

figyelemmel. 

Or. en 

Indokolás 

A „szabályozott információk” fogalommeghatározására vonatkozó módosítás miatti technikai 

módosítás. 
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Módosítás  215 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

53 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(53) Nem minden kibocsátó fér hozzá az 

ellenőrzési és jóváhagyási folyamattal, 

valamint a tájékoztató jóváhagyásához 

szükséges lépésekkel kapcsolatos 

megfelelő információkhoz és 

útmutatáshoz, mivel az egyes 

tagállamokban az illetékes hatóságok eltérő 

megközelítéseket alkalmaznak. E 

rendeletnek fel kell számolnia ezeket az 

eltéréseket azáltal, hogy harmonizálja az 

ellenőrzési és jóváhagyási folyamatra 

vonatkozó szabályokat annak biztosítása 

érdekében, hogy minden illetékes hatóság 

hasonló megközelítést alkalmazzon a 

tájékoztatóban szereplő információk 

teljességének, következetességének és 

érthetőségének ellenőrzésekor. A 

tájékoztató jóváhagyásának 

megszerzésével kapcsolatos útmutatást az 

illetékes hatóságok honlapján kell 

közzétenni. Az ESMA az 1095/2010/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet13 

szerinti hatásköreinek köszönhetően 

kiemelt szerepet játszik a felügyeleti 

gyakorlatok konvergenciájának 

előmozdításában. Az ESMA-nak az e 

rendelet felülvizsgálata előtti megfelelő 

időpontban és az 1095/2010/EK rendelettel 

összhangban különösen az illetékes 

hatóságok e rendelet szerinti 

tevékenységeiről kell szakértői 

értékeléseket készítenie. 

(53) Nem minden kibocsátó fér hozzá az 

ellenőrzési és jóváhagyási folyamattal, 

valamint a tájékoztató jóváhagyásához 

szükséges lépésekkel kapcsolatos 

megfelelő információkhoz és 

útmutatáshoz, mivel az egyes 

tagállamokban az illetékes hatóságok eltérő 

megközelítéseket alkalmaznak. E 

rendeletnek fel kell számolnia ezeket az 

eltéréseket azáltal, hogy harmonizálja az 

ellenőrzési és jóváhagyási folyamatra 

vonatkozó szabályokat, és egyszerűsíti a 

nemzeti illetékes hatóságok által 

alkalmazott jóváhagyási eljárást annak 

biztosítása érdekében, hogy minden 

illetékes hatóság hasonló megközelítést 

alkalmazzon a tájékoztatóban szereplő 

információk teljességének, 

következetességének és érthetőségének 

ellenőrzésekor. A tájékoztató 

jóváhagyásának megszerzésével 

kapcsolatos útmutatást az illetékes 

hatóságok honlapján kell közzétenni. Az 

ESMA az 1095/2010/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet13 szerinti 

hatásköreinek köszönhetően kiemelt 

szerepet játszik a felügyeleti gyakorlatok 

konvergenciájának előmozdításában. Az 

ESMA-nak az e rendelet felülvizsgálata 

előtti megfelelő időpontban és az 

1095/2010/EK rendelettel összhangban 

különösen az illetékes hatóságok e rendelet 

szerinti tevékenységeiről kell szakértői 

értékeléseket készítenie. 

__________________ __________________ 

13 Az Európai Parlament és a Tanács 2010. 

november 24-i 1095/2010/EU rendelete az 

európai felügyeleti hatóság (Európai 

Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 

716/2009/EK határozat módosításáról és a 

13 Az Európai Parlament és a Tanács 2010. 

november 24-i 1095/2010/EU rendelete az 

európai felügyeleti hatóság (Európai 

Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 

716/2009/EK határozat módosításáról és a 



 

PE582.054v01-00 68/137 AM\1092631HU.doc 

HU 

2009/77/EK bizottsági határozat hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 331., 

2010.12.15., 84. o.). 

2009/77/EK bizottsági határozat hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 331., 

2010.12.15., 84. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  216 

Philippe De Backer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

53 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (53a) Az ESMA-nak a nemzeti illetékes 

hatóságokkal együtt értékelnie kell a 

központi munkafolyamat-kezelő rendszer 

tervezését, finanszírozását és működését a 

tőkepiaci unió keretében. 

Or. en 

 

Módosítás  217 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

54 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(54) A tagállamok piacaihoz való 

hozzáférés megkönnyítése érdekében 

fontos, hogy az illetékes hatóságok által a 

tájékoztatók és kapcsolódó 

dokumentumaik jóváhagyásáért és 

iktatásáért felszámított díjakat 

nyilvánosságra hozzák. 

(54) A tagállamok piacaihoz való 

hozzáférés megkönnyítése érdekében 

fontos, hogy az illetékes hatóságok által a 

tájékoztatók és kapcsolódó 

dokumentumaik jóváhagyásáért és 

iktatásáért felszámított díjakat 

nyilvánosságra hozzák. A harmadik 

országban székhellyel rendelkező 

kibocsátókra kivetett díjaknak tükrözniük 

kell azt, hogy az ilyen székhely az 

értékpapírok kibocsátási helye szerinti 

tagállam nemzeti illetékes hatósága 

számára többletterhet jelent. 

Or. en 
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Módosítás  218 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

55 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(55) Mivel az internetnek köszönhetően az 

információk könnyen hozzáférhetők, és a 

befektetők számára jobb hozzáférés 

biztosítása érdekében a jóváhagyott 

tájékoztatót mindig elektronikus formában 

kell közzétenni. A tájékoztatót a kibocsátó, 

az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra 

történő bevezetést kérő személy (vagy 

adott esetben az értékpapírt kihelyező vagy 

értékesítő pénzügyi közvetítők, például 

kifizető ügynökök) honlapján, vagy azon 

szabályozott piacnak a honlapján, amelyre 

a bevezetést kérik, vagy a multilaterális 

kereskedési rendszer üzemeltetőjének 

honlapján található külön részben kell 

közzétenni, majd az illetékes hatóságnak 

meg kell azt küldenie a besorolását 

lehetővé tevő releváns adatokkal együtt az 

ESMA részére. Az ESMA szolgáltatja a 

tájékoztatók központi tárolási 

mechanizmusát, amely ingyenes 

hozzáférést és megfelelő keresőeszközöket 

nyújt a nyilvánosság számára. A 

tájékoztatóknak a közzétételüket követő 

legalább 10 évig nyilvánosan 

hozzáférhetőnek kell lenniük, így 

biztosítva, hogy a nyilvános elérhetőség 

időtartama igazodjon a 2004/109/EK 

irányelv szerinti éves és féléves pénzügyi 

beszámolókra vonatkozó időtartamokhoz. 

A tájékoztatót azonban a befektetők 

kérésére mindig nyomtatott formában, 

ingyenesen is rendelkezésre kell 

bocsátani. 

(55) Mivel az internetnek köszönhetően az 

információk könnyen hozzáférhetők, és a 

befektetők számára jobb hozzáférés 

biztosítása érdekében a jóváhagyott 

tájékoztatót mindig elektronikus formában 

kell közzétenni. A tájékoztatót a kibocsátó, 

az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra 

történő bevezetést kérő személy (vagy 

adott esetben az értékpapírt kihelyező vagy 

értékesítő pénzügyi közvetítők, például 

kifizető ügynökök) honlapján, vagy azon 

szabályozott piacnak a honlapján, amelyre 

a bevezetést kérik, vagy a multilaterális 

kereskedési rendszer üzemeltetőjének 

honlapján található külön részben kell 

közzétenni, majd az illetékes hatóságnak 

meg kell azt küldenie a besorolását 

lehetővé tevő releváns adatokkal együtt az 

ESMA részére. Az ESMA szolgáltatja az 

elektronikus tájékoztatók központi tárolási 

mechanizmusát, amely ingyenes 

hozzáférést és megfelelő keresőeszközöket 

nyújt a nyilvánosság számára. A 

tájékoztatóknak a közzétételüket követő 

legalább 10 évig nyilvánosan 

hozzáférhetőnek kell lenniük, így 

biztosítva, hogy a nyilvános elérhetőség 

időtartama igazodjon a 2004/109/EK 

irányelv szerinti éves és féléves pénzügyi 

beszámolókra vonatkozó időtartamokhoz. 

Or. en 
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Módosítás  219 

Danuta Maria Hübner 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

55 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(55) Mivel az internetnek köszönhetően az 

információk könnyen hozzáférhetők, és a 

befektetők számára jobb hozzáférés 

biztosítása érdekében a jóváhagyott 

tájékoztatót mindig elektronikus formában 

kell közzétenni. A tájékoztatót a kibocsátó, 

az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra 

történő bevezetést kérő személy (vagy 

adott esetben az értékpapírt kihelyező vagy 

értékesítő pénzügyi közvetítők, például 

kifizető ügynökök) honlapján, vagy azon 

szabályozott piacnak a honlapján, amelyre 

a bevezetést kérik, vagy a multilaterális 

kereskedési rendszer üzemeltetőjének 

honlapján található külön részben kell 

közzétenni, majd az illetékes hatóságnak 

meg kell azt küldenie a besorolását 

lehetővé tevő releváns adatokkal együtt az 

ESMA részére. Az ESMA szolgáltatja a 

tájékoztatók központi tárolási 

mechanizmusát, amely ingyenes 

hozzáférést és megfelelő keresőeszközöket 

nyújt a nyilvánosság számára. A 

tájékoztatóknak a közzétételüket követő 

legalább 10 évig nyilvánosan 

hozzáférhetőnek kell lenniük, így 

biztosítva, hogy a nyilvános elérhetőség 

időtartama igazodjon a 2004/109/EK 

irányelv szerinti éves és féléves pénzügyi 

beszámolókra vonatkozó időtartamokhoz. 

A tájékoztatót azonban a befektetők 

kérésére mindig nyomtatott formában, 

ingyenesen is rendelkezésre kell bocsátani. 

(55) Mivel az internetnek köszönhetően az 

információk könnyen hozzáférhetők, és a 

befektetők számára jobb hozzáférés 

biztosítása érdekében a jóváhagyott 

tájékoztatót mindig elektronikus formában 

kell közzétenni. A tájékoztatót a kibocsátó, 

az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra 

történő bevezetést kérő személy (vagy 

adott esetben az értékpapírt kihelyező vagy 

értékesítő pénzügyi közvetítők, például 

kifizető ügynökök) honlapján, vagy azon 

szabályozott piacnak a honlapján, amelyre 

a bevezetést kérik, vagy a multilaterális 

kereskedési rendszer üzemeltetőjének 

honlapján található külön részben kell 

közzétenni, majd az illetékes hatóságnak 

meg kell azt küldenie a besorolását 

lehetővé tevő releváns adatokkal együtt az 

ESMA részére. Az ESMA szolgáltatja a 

tájékoztatók központi tárolási 

mechanizmusát, amely ingyenes 

hozzáférést és megfelelő keresőeszközöket 

nyújt a nyilvánosság számára. Annak 

biztosítása érdekében, hogy a befektetők 

hozzáférjenek megbízható adatokhoz, 

amelyeket kellő időben és hatékonyan 

felhasználhatnak és elemezhetnek, a 

nemzetközi szabványokban megállapított 

kulcsfontosságú információk (úgymint az 

ISIN és a LEI) formátuma – a 

metaadatokat is ideértve – géppel 

olvasható kell hogy legyen. A 

tájékoztatóknak a közzétételüket követő 

legalább 10 évig nyilvánosan 

hozzáférhetőnek kell lenniük, így 

biztosítva, hogy a nyilvános elérhetőség 

időtartama igazodjon a 2004/109/EK 

irányelv szerinti éves és féléves pénzügyi 

beszámolókra vonatkozó időtartamokhoz. 

A tájékoztatót azonban a befektetők 

kérésére mindig nyomtatott formában, 
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ingyenesen is rendelkezésre kell bocsátani. 

Or. en 

 

Módosítás  220 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

56 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(56) A közbizalom aláásásának és a 

pénzpiacok megfelelő működése 

akadályozásának elkerülése érdekében a 

reklámokat is harmonizálni kell. A 

reklámok tisztességessége és pontossága, 

valamint a tájékoztató tartalmával való 

összhangja kiemelten fontos a befektetők, 

ezen belül a lakossági befektetők védelme 

szempontjából, és e reklámok felügyelete 

az illetékes hatóságok szerepének szerves 

részét képezi. 

(56) A közbizalom aláásásának és a 

pénzpiacok megfelelő működése 

akadályozásának elkerülése érdekében a 

reklámokat is harmonizálni kell. A 

reklámok tisztességessége és pontossága, 

valamint a tájékoztató tartalmával való 

összhangja kiemelten fontos a befektetők, 

ezen belül a lakossági befektetők védelme 

szempontjából. Az e rendelet szerinti 

engedélyeztetési mechanizmus sérelme 

nélkül e reklámok felügyelete a fogadó 

tagállam illetékes hatósága szerepének 

szerves részét képezi, tekintettel annak 

nyelvismeretére, valamint arra, hogy 

jobban ismeri a helyi társasági és 

fogyasztóvédelmi jogszabályokat, 

befektetői kultúrát és a pénzügyi oktatás 

szintjét. 

Or. en 

 

Módosítás  221 

Tom Vandenkendelaere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

56 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(56) A közbizalom aláásásának és a 

pénzpiacok megfelelő működése 

akadályozásának elkerülése érdekében a 

reklámokat is harmonizálni kell. A 

(56) A közbizalom aláásásának és a 

pénzpiacok megfelelő működése 

akadályozásának elkerülése érdekében a 

reklámokat is harmonizálni kell. A 
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reklámok tisztességessége és pontossága, 

valamint a tájékoztató tartalmával való 

összhangja kiemelten fontos a befektetők, 

ezen belül a lakossági befektetők védelme 

szempontjából, és e reklámok felügyelete 

az illetékes hatóságok szerepének szerves 

részét képezi. 

reklámok tisztességessége és pontossága, 

valamint a tájékoztató tartalmával való 

összhangja kiemelten fontos a befektetők, 

ezen belül a lakossági befektetők védelme 

szempontjából. Tekintettel közelségükre, 

jobb nyelvtudásukra és a vonatkozó 

nemzeti jogszabályok alaposabb 

ismeretére, e reklámok felügyelete a 

reklámok terjesztési helye szerinti 

tagállamok illetékes hatóságainak 

hatáskörébe tartozik.  

Or. en 

 

Módosítás  222 

Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

56 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(56) A közbizalom aláásásának és a 

pénzpiacok megfelelő működése 

akadályozásának elkerülése érdekében a 

reklámokat is harmonizálni kell. A 

reklámok tisztességessége és pontossága, 

valamint a tájékoztató tartalmával való 

összhangja kiemelten fontos a befektetők, 

ezen belül a lakossági befektetők védelme 

szempontjából, és e reklámok felügyelete 

az illetékes hatóságok szerepének szerves 

részét képezi. 

(56) A közbizalom aláásásának és a 

pénzpiacok megfelelő működése 

akadályozásának elkerülése érdekében a 

reklámokat is harmonizálni kell. A 

reklámok tisztességessége és pontossága, 

valamint a tájékoztató tartalmával való 

összhangja kiemelten fontos a befektetők, 

ezen belül a lakossági befektetők védelme 

szempontjából, és az e rendeletben előírt 

engedélyezési mechanizmus sérelme 

nélkül e reklámok felügyelete azon 

tagállamok illetékes hatóságai szerepének 

szerves részét képezi, amelyekben a 

tájékoztatót reklámozzák, tekintettel 

sajátos készségeikre, különösen 

nyelvismeretükre és arra, hogy jobban 

ismerik a helyi társasági és 

fogyasztóvédelmi jogszabályokat, 

befektetői kultúrát és a pénzügyi oktatás 

szintjét. 

Or. en 
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Módosítás  223 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

56 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(56) A közbizalom aláásásának és a 

pénzpiacok megfelelő működése 

akadályozásának elkerülése érdekében a 

reklámokat is harmonizálni kell. A 

reklámok tisztességessége és pontossága, 

valamint a tájékoztató tartalmával való 

összhangja kiemelten fontos a befektetők, 

ezen belül a lakossági befektetők védelme 

szempontjából, és e reklámok felügyelete 

az illetékes hatóságok szerepének szerves 

részét képezi. 

(56) A közbizalom aláásásának és a 

pénzpiacok megfelelő működése 

akadályozásának elkerülése érdekében a 

reklámokat is harmonizálni kell. A 

reklámok tisztességessége és pontossága, 

valamint a tájékoztató tartalmával való 

összhangja kiemelten fontos a befektetők, 

ezen belül a lakossági befektetők védelme 

szempontjából, és e reklámok felügyelete 

az illetékes hatóságok szerepének szerves 

részét képezi. A reklámok terjesztési helye 

szerinti tagállamok illetékes hatóságainak 

feladata az adott tagállamban közzétett 

reklámok felügyelete. 

Or. en 

 

Módosítás  224 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

56 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(56) A közbizalom aláásásának és a 

pénzpiacok megfelelő működése 

akadályozásának elkerülése érdekében a 

reklámokat is harmonizálni kell. A 

reklámok tisztességessége és pontossága, 

valamint a tájékoztató tartalmával való 

összhangja kiemelten fontos a befektetők, 

ezen belül a lakossági befektetők védelme 

szempontjából, és e reklámok felügyelete 

az illetékes hatóságok szerepének szerves 

részét képezi. 

(56) A közbizalom aláásásának és a 

pénzpiacok megfelelő működése 

akadályozásának elkerülése érdekében a 

reklámokat is harmonizálni kell. A 

reklámok tisztességessége és pontossága, 

valamint a tájékoztató tartalmával való 

összhangja kiemelten fontos a befektetők, 

ezen belül a lakossági befektetők védelme 

szempontjából, és e reklámok felügyelete 

az illetékes hatóságok szerepének szerves 

részét képezi, a székhely szerinti és a 

fogadó tagállam együttműködése mellett, 

vita esetén pedig az ESMA közvetítésével. 
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Or. en 

 

Módosítás  225 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

59 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(59) A határokon átnyúló kibocsátásokat és 

a több országban folytatott kereskedést 

hátráltatja a kibocsátó azon kötelezettsége, 

hogy a teljes tájékoztatót az összes 

vonatkozó hivatalos nyelvre fordítsa le. A 

határokon átnyúló kibocsátások elősegítése 

érdekében csak a tájékoztató 

összefoglalóját kell a fogadó vagy a 

székhely szerinti tagállam(ok) hivatalos 

nyelvére (nyelveire) lefordítani, 

amennyiben a tájékoztató a nemzetközi 

pénzügyi szférában elfogadott 

szóhasználattal készült. 

(59) A határokon átnyúló kibocsátásokat és 

a több országban folytatott kereskedést 

hátráltatja a kibocsátó azon kötelezettsége, 

hogy a teljes tájékoztatót az összes 

vonatkozó hivatalos nyelvre fordítsa le. A 

határokon átnyúló kibocsátások elősegítése 

érdekében csak a tájékoztató 

összefoglalóját kell a fogadó vagy a 

székhely szerinti tagállam(ok) hivatalos 

nyelvére (nyelveire) vagy pedig a 

tagállamnak a befektetési termék 

terjesztésével érintett részében használt 

egyik hivatalos nyelvére lefordítani, 

amennyiben a tájékoztató a nemzetközi 

pénzügyi szférában elfogadott 

szóhasználattal készült. 

Or. en 

 

Módosítás  226 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

59 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(59) A határokon átnyúló kibocsátásokat és 

a több országban folytatott kereskedést 

hátráltatja a kibocsátó azon kötelezettsége, 

hogy a teljes tájékoztatót az összes 

vonatkozó hivatalos nyelvre fordítsa le. A 

határokon átnyúló kibocsátások elősegítése 

érdekében csak a tájékoztató 

összefoglalóját kell a fogadó vagy a 

(59) A határokon átnyúló kibocsátásokat és 

a több országban folytatott kereskedést 

hátráltatja a kibocsátó azon kötelezettsége, 

hogy a teljes tájékoztatót az összes 

vonatkozó hivatalos nyelvre fordítsa le. A 

határokon átnyúló kibocsátások elősegítése 

érdekében csak a tájékoztató 

összefoglalóját kell a kibocsátás helye 
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székhely szerinti tagállam(ok) hivatalos 

nyelvére (nyelveire) lefordítani, 

amennyiben a tájékoztató a nemzetközi 

pénzügyi szférában elfogadott 

szóhasználattal készült. 

szerinti tagállam(ok) hivatalos nyelvére 

(nyelveire) lefordítani, amennyiben a 

tájékoztató a nemzetközi pénzügyi 

szférában elfogadott szóhasználattal 

készült. 

Or. es 

 

Módosítás  227 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

60 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(60) A fogadó tagállam illetékes hatóságát 

fel kell jogosítani arra, hogy igazolást 

kaphasson a székhely szerinti tagállam 

illetékes hatóságától, amely kimondja, 

hogy a tájékoztató e rendelettel 

összhangban készült. A székhely szerinti 

tagállam illetékes hatóságának a kibocsátót 

vagy a tájékoztató elkészítéséért felelős 

személyt értesítenie kell a tájékoztató 

fogadó tagállam hatóságához címzett 
jóváhagyási igazolásáról, hogy a kibocsátó 

vagy a tájékoztató elkészítéséért felelős 

személy ezáltal bizonyosságot kapjon arról, 

hogy történt-e értesítés, és ha igen, mikor. 

(60) Más tagállamok illetékes hatóságait 

fel kell jogosítani arra, hogy igazolást 

kaphassanak a kibocsátó létesítő okirat 

szerinti székhelye szerinti tagállam 

illetékes hatóságától, amely kimondja, 

hogy a tájékoztató e rendelettel 

összhangban készült. A kibocsátó létesítő 

okirat szerinti székhelye szerinti tagállam 

illetékes hatóságának a kibocsátót vagy a 

tájékoztató elkészítéséért felelős személyt 

értesítenie kell a tájékoztató bármely 

tagállamban érvényes jóváhagyási 

igazolásáról, hogy a kibocsátó vagy a 

tájékoztató elkészítéséért felelős személy 

ezáltal bizonyosságot kapjon arról, hogy 

történt-e értesítés, és ha igen, mikor. 

Or. es 

 

Módosítás  228 

Markus Ferber 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

60 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(60) A fogadó tagállam illetékes hatóságát 

fel kell jogosítani arra, hogy igazolást 

(60) A fogadó tagállam illetékes hatóságát 

fel kell jogosítani arra, hogy igazolást 
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kaphasson a székhely szerinti tagállam 

illetékes hatóságától, amely kimondja, 

hogy a tájékoztató e rendelettel 

összhangban készült. A székhely szerinti 

tagállam illetékes hatóságának a kibocsátót 

vagy a tájékoztató elkészítéséért felelős 

személyt értesítenie kell a tájékoztató 

fogadó tagállam hatóságához címzett 

jóváhagyási igazolásáról, hogy a kibocsátó 

vagy a tájékoztató elkészítéséért felelős 

személy ezáltal bizonyosságot kapjon arról, 

hogy történt-e értesítés, és ha igen, mikor. 

kaphasson a székhely szerinti tagállam 

illetékes hatóságától, amely kimondja, 

hogy a tájékoztató vagy az egyetemes 

regisztrációs okmány e rendelettel 

összhangban készült. A székhely szerinti 

tagállam illetékes hatóságának a kibocsátót 

vagy a tájékoztató vagy az egyetemes 

regisztrációs okmány elkészítéséért felelős 

személyt értesítenie kell a tájékoztató 

fogadó tagállam hatóságához címzett 

jóváhagyási igazolásáról, hogy a kibocsátó 

vagy a tájékoztató vagy az egyetemes 

regisztrációs okmány elkészítéséért felelős 

személy ezáltal bizonyosságot kapjon arról, 

hogy történt-e értesítés, és ha igen, mikor. 

Or. de 

 

Módosítás  229 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

60 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(60) A fogadó tagállam illetékes hatóságát 

fel kell jogosítani arra, hogy igazolást 

kaphasson a székhely szerinti tagállam 

illetékes hatóságától, amely kimondja, 

hogy a tájékoztató e rendelettel 

összhangban készült. A székhely szerinti 

tagállam illetékes hatóságának a kibocsátót 

vagy a tájékoztató elkészítéséért felelős 

személyt értesítenie kell a tájékoztató 

fogadó tagállam hatóságához címzett 
jóváhagyási igazolásáról, hogy a kibocsátó 

vagy a tájékoztató elkészítéséért felelős 

személy ezáltal bizonyosságot kapjon arról, 

hogy történt-e értesítés, és ha igen, mikor. 

(60) A székhely szerinti tagállam illetékes 

hatóságának az ESMA-t és a kibocsátót 

vagy a tájékoztató elkészítéséért felelős 

személyt értesítenie kell a tájékoztató 

jóváhagyási igazolásáról, hogy a kibocsátó 

vagy a tájékoztató elkészítéséért felelős 

személy ezáltal bizonyosságot kapjon arról, 

hogy történt-e értesítés, és ha igen, mikor. 

Or. en 

 

Módosítás  230 

Jakob von Weizsäcker 
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Rendeletre irányuló javaslat 

60 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(60) A fogadó tagállam illetékes hatóságát 

fel kell jogosítani arra, hogy igazolást 

kaphasson a székhely szerinti tagállam 

illetékes hatóságától, amely kimondja, 

hogy a tájékoztató e rendelettel 

összhangban készült. A székhely szerinti 

tagállam illetékes hatóságának a 

kibocsátót vagy a tájékoztató elkészítéséért 

felelős személyt értesítenie kell a 

tájékoztató fogadó tagállam hatóságához 

címzett jóváhagyási igazolásáról, hogy a 

kibocsátó vagy a tájékoztató elkészítéséért 

felelős személy ezáltal bizonyosságot 

kapjon arról, hogy történt-e értesítés, és ha 

igen, mikor. 

(60) Az ESMA egyedül illetékes 

közigazgatási hatóságként jár el, 

amelynek feladata az e rendeletben előírt 

kötelezettségek végrehajtása. A székhely 

szerinti és a fogadó tagállamnak az 

596/2014/EU rendelet 22. cikkében 

említett nemzeti illetékes hatóságait fel 

kell jogosítani arra, hogy igazolást 

kaphassanak a székhely szerinti tagállam 

illetékes hatóságától, amely kimondja, 

hogy a tájékoztató e rendelettel 

összhangban készült. Az illetékes 

hatóságnak a kibocsátót vagy a tájékoztató 

elkészítéséért felelős személyt értesítenie 

kell a tájékoztató fogadó tagállam 

hatóságához címzett jóváhagyási 

igazolásáról, hogy a kibocsátó vagy a 

tájékoztató elkészítéséért felelős személy 

ezáltal bizonyosságot kapjon arról, hogy 

történt-e értesítés, és ha igen, mikor. 

Or. en 

 

Módosítás  231 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

61 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(61) E rendelet céljai teljes körű elérésének 

biztosítása érdekében szükséges a rendelet 

hatályát kiterjeszteni a harmadik országok 

törvényei hatálya alá tartozó kibocsátók 

által kibocsátott értékpapírokra is. Az e 

rendelet alapján tájékoztatót elkészítő, 

harmadik országbeli kibocsátók az uniós 

pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó 

szabályozás alá tartozó és annak alapján 

felügyelt szervezetek közül kineveznek egy 

(61) E rendelet céljai teljes körű elérésének 

biztosítása érdekében szükséges a rendelet 

hatályát kiterjeszteni a harmadik országok 

törvényei hatálya alá tartozó kibocsátók 

által kibocsátott értékpapírokra is. Az e 

rendelet alapján tájékoztatót elkészítő, 

harmadik országbeli kibocsátók az uniós 

pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó 

szabályozás alá tartozó és annak alapján 

felügyelt szervezetek közül kineveznek egy 
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képviselőt, amely e rendelet 

alkalmazásában kapcsolattartó pontként 

szolgál. A képviselő a kibocsátóval együtt 

köteles gondoskodni az e rendelet 

rendelkezéseinek való megfelelésről. A 

harmadik országok hatóságaival az e 

rendelet eredményes végrehajtására 

irányuló információcsere és együttműködés 

érdekében az illetékes hatóságoknak 

együttműködési megállapodásokat kell 

kötniük harmadik országbeli 

társhatóságaikkal. A személyes adatok 

ilyen megállapodás alapján történő 

átadásakor be kell tartani a 95/46/EK 

irányelvet és a 45/2001/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletet. 

képviselőt, amely e rendelet 

alkalmazásában kapcsolattartó pontként 

szolgál. A képviselő a kibocsátóval együtt 

köteles gondoskodni az e rendelet 

rendelkezéseinek való megfelelésről. A 

harmadik országok hatóságaival az e 

rendelet eredményes végrehajtására 

irányuló információcsere és együttműködés 

érdekében az ESMA-nak együttműködési 

megállapodásokat kell kötnie harmadik 

országbeli társhatóságaival. A személyes 

adatok ilyen megállapodás alapján történő 

átadásakor be kell tartani a 95/46/EK 

irányelvet és a 45/2001/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletet. 

Or. es 

 

Módosítás  232 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

61 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(61) E rendelet céljai teljes körű elérésének 

biztosítása érdekében szükséges a rendelet 

hatályát kiterjeszteni a harmadik országok 

törvényei hatálya alá tartozó kibocsátók 

által kibocsátott értékpapírokra is. Az e 

rendelet alapján tájékoztatót elkészítő, 

harmadik országbeli kibocsátók az uniós 

pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó 

szabályozás alá tartozó és annak alapján 

felügyelt szervezetek közül kineveznek egy 

képviselőt, amely e rendelet 

alkalmazásában kapcsolattartó pontként 

szolgál. A képviselő a kibocsátóval együtt 

köteles gondoskodni az e rendelet 

rendelkezéseinek való megfelelésről. A 

harmadik országok hatóságaival az e 

rendelet eredményes végrehajtására 

irányuló információcsere és együttműködés 

érdekében az illetékes hatóságoknak 

együttműködési megállapodásokat kell 

(61) E rendelet céljai teljes körű elérésének 

biztosítása érdekében szükséges a rendelet 

hatályát kiterjeszteni a harmadik országok 

törvényei hatálya alá tartozó kibocsátók 

által kibocsátott értékpapírokra is. A 

harmadik országok hatóságaival az e 

rendelet eredményes végrehajtására 

irányuló információcsere és együttműködés 

érdekében az illetékes hatóságoknak 

együttműködési megállapodásokat kell 

kötniük harmadik országbeli 

társhatóságaikkal. A személyes adatok 

ilyen megállapodás alapján történő 

átadásakor be kell tartani a 95/46/EK 

irányelvet és a 45/2001/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletet. 
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kötniük harmadik országbeli 

társhatóságaikkal. A személyes adatok 

ilyen megállapodás alapján történő 

átadásakor be kell tartani a 95/46/EK 

irányelvet és a 45/2001/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletet. 

Or. en 

 

Módosítás  233 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

61 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(61) E rendelet céljai teljes körű elérésének 

biztosítása érdekében szükséges a rendelet 

hatályát kiterjeszteni a harmadik országok 

törvényei hatálya alá tartozó kibocsátók 

által kibocsátott értékpapírokra is. Az e 

rendelet alapján tájékoztatót elkészítő, 

harmadik országbeli kibocsátók az uniós 

pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó 

szabályozás alá tartozó és annak alapján 

felügyelt szervezetek közül kineveznek egy 

képviselőt, amely e rendelet 

alkalmazásában kapcsolattartó pontként 

szolgál. A képviselő a kibocsátóval együtt 

köteles gondoskodni az e rendelet 

rendelkezéseinek való megfelelésről. A 

harmadik országok hatóságaival az e 

rendelet eredményes végrehajtására 

irányuló információcsere és együttműködés 

érdekében az illetékes hatóságoknak 

együttműködési megállapodásokat kell 

kötniük harmadik országbeli 

társhatóságaikkal. A személyes adatok 

ilyen megállapodás alapján történő 

átadásakor be kell tartani a 95/46/EK 

irányelvet és a 45/2001/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletet. 

(61) E rendelet céljai teljes körű elérésének 

biztosítása érdekében szükséges a rendelet 

hatályát kiterjeszteni a harmadik országok 

törvényei hatálya alá tartozó kibocsátók 

által kibocsátott értékpapírokra is. A 

harmadik országok hatóságaival az e 

rendelet eredményes végrehajtására 

irányuló információcsere és együttműködés 

érdekében az illetékes hatóságoknak 

együttműködési megállapodásokat kell 

kötniük harmadik országbeli 

társhatóságaikkal. A személyes adatok 

ilyen megállapodás alapján történő 

átadásakor be kell tartani a 95/46/EK 

irányelvet és a 45/2001/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletet. 

Or. en 
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Módosítás  234 

Jakob von Weizsäcker 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

62 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(62) A tagállamokban az eltérő hatáskörrel 

rendelkező különféle illetékes hatóságok 

léte szükségtelen költségeket és a feladatok 

átfedését okozhatja anélkül, hogy ez 

bármilyen további előnyt nyújtana. 

Valamennyi tagállamban egyetlen 

illetékes hatóságot kell kijelölni a 

tájékoztatók jóváhagyására, és arra kell 

ruházni az e rendeletnek való megfelelés 

felügyeletéért viselt felelősséget. Az 

illetékes hatóságot közigazgatási 

hatóságként kell létrehozni olyan 

formában, hogy a gazdasági szereplőktől 

való függetlensége biztosított és az 

összeférhetetlenség elkerülhető legyen. A 

tájékoztatók jóváhagyásával megbízott 

illetékes hatóság kijelölése nem zárhatja ki 

az együttműködést e hatóság és más 

szervezetek, például banki vagy biztosítási 

szabályozó szervek vagy a tőzsdei 

hatóságok között abból a célból, hogy a 

kibocsátók, befektetők, piaci résztvevők és 

a piacok érdekében garantálható legyen a 

tájékoztatók hatékony ellenőrzése és 

jóváhagyása. Az illetékes hatóságok csak 

akkor ruházhatnak át feladatokat egy 

másik szervezetre, ha ez az átruházás a 

jóváhagyott tájékoztatók közzétételére 

vonatkozik. 

(62) A tagállamokban az eltérő hatáskörrel 

rendelkező különféle illetékes hatóságok 

léte szükségtelen költségeket és a feladatok 

átfedését okozná anélkül, hogy ez 

bármilyen további előnyt nyújtana. Ezért 

az ESMA-t kijelölik egyetlen illetékes 

hatóságként a tájékoztatók jóváhagyására 

és az e rendeletnek való megfelelés 

felügyeletére. Az ESMA olyan formában 

jár el, hogy a gazdasági szereplőktől való 

függetlensége biztosított és az 

összeférhetetlenség elkerülhető legyen. Az 

ESMA tájékoztatók jóváhagyásával 

megbízott egyetlen illetékes hatóságként 

történő kijelölése nem zárhatja ki az 

együttműködést e hatóság és más 

szervezetek, például banki vagy biztosítási 

szabályozó szervek vagy a tőzsdei 

hatóságok között abból a célból, hogy a 

kibocsátók, befektetők, piaci résztvevők és 

a piacok érdekében garantálható legyen a 

tájékoztatók hatékony ellenőrzése és 

jóváhagyása. Az illetékes hatóság csak 

akkor ruházhat át feladatokat egy másik 

szervezetre, ha ez az átruházás a 

jóváhagyott tájékoztatók közzétételére 

vonatkozik. 

Or. en 

 

Módosítás  235 

Jakob von Weizsäcker 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

63 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(63) Hatékony felügyelet a tagállamok 

illetékes hatóságai részére biztosított 

hatékony eszközök, hatáskörök és 

erőforrások révén biztosítható. E 

rendeletnek ezért rendelkeznie kell 

mindenekelőtt a nemzeti joggal 

összhangban a tagállami illetékes 

hatóságok részére 

minimumkövetelményként biztosítandó 

felügyeleti és vizsgálati hatáskörökről. 

Amennyiben a nemzeti jog így 

rendelkezik, e hatásköröket az illetékes 

igazságügyi szervekhez benyújtott kérelem 

útján kell gyakorolni. Az e rendelet szerinti 

hatásköreik gyakorlása során az illetékes 

hatóságoknak és az ESMA-nak 
tárgyilagosan és pártatlanul, döntéshozatali 

önállóságukat fenntartva kell eljárnia. 

(63) Hatékony felügyelet az illetékes 

hatóság részére biztosított hatékony 

eszközök, hatáskörök és erőforrások révén 

biztosítható. E rendeletnek ezért 

rendelkeznie kell mindenekelőtt a nemzeti 

joggal összhangban az illetékes hatóság 

részére minimumkövetelményként 

biztosítandó felügyeleti és vizsgálati 

hatáskörökről. Amennyiben a nemzeti jog 

így rendelkezik, e hatásköröket az illetékes 

igazságügyi szervekhez benyújtott kérelem 

útján kell gyakorolni. Az e rendelet szerinti 

hatáskörei gyakorlása során az illetékes 

hatóságnak tárgyilagosan és pártatlanul, 

döntéshozatali önállóságát fenntartva kell 

eljárnia. 

Or. en 

 

Módosítás  236 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

63 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(63) Hatékony felügyelet a tagállamok 

illetékes hatóságai részére biztosított 

hatékony eszközök, hatáskörök és 

erőforrások révén biztosítható. E 

rendeletnek ezért rendelkeznie kell 

mindenekelőtt a nemzeti joggal 

összhangban a tagállami illetékes 

hatóságok részére 

minimumkövetelményként biztosítandó 

felügyeleti és vizsgálati hatáskörökről. 

Amennyiben a nemzeti jog így 

rendelkezik, e hatásköröket az illetékes 

igazságügyi szervekhez benyújtott kérelem 

útján kell gyakorolni. Az e rendelet szerinti 

(63) Hatékony felügyelet a tagállamok 

illetékes hatóságai részére biztosított 

hatékony eszközök, hatáskörök és 

erőforrások révén biztosítható. E 

rendeletnek ezért rendelkeznie kell 

mindenekelőtt a nemzeti joggal 

összhangban a tagállami illetékes 

hatóságok részére 

minimumkövetelményként biztosítandó 

felelősségi körökről, felügyeleti és 

vizsgálati hatáskörökről. Amennyiben a 

nemzeti jog így rendelkezik, e hatásköröket 

az illetékes igazságügyi szervekhez 

benyújtott kérelem útján kell gyakorolni. 
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hatásköreik gyakorlása során az illetékes 

hatóságoknak és az ESMA-nak 

tárgyilagosan és pártatlanul, döntéshozatali 

önállóságukat fenntartva kell eljárnia. 

Az e rendelet szerinti hatásköreik 

gyakorlása során az illetékes hatóságoknak 

és az ESMA-nak tárgyilagosan és 

pártatlanul, döntéshozatali önállóságukat 

fenntartva kell eljárnia. 

Or. en 

 

Módosítás  237 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

65 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(65) A pénzügyi szolgáltatások ágazatában 

a szankciórendszerek megerősítéséről 

szóló, 2010. december 8-i bizottsági 

közleménnyel összhangban, valamint e 

rendelet követelményei teljesítésének 

biztosítása érdekében fontos, hogy a 

tagállamok a szükséges intézkedések 

megtételével gondoskodjanak arról, hogy e 

rendelet megsértése megfelelő 

közigazgatási szankciókat és 

intézkedéseket vonjon maga után. E 

büntetéseknek és közigazgatási 

intézkedéseknek hatékonynak, arányosnak 

és visszatartó erejűnek kell lenniük, és 

egységes tagállami megközelítést kell 

biztosítaniuk, valamint elrettentő hatással 

kell rendelkezniük. E rendelet nem 

korlátozza a tagállamokat abban, hogy 

szigorúbb közigazgatási szankciókról 

rendelkezzenek. 

(65) A pénzügyi szolgáltatások ágazatában 

a szankciórendszerek megerősítéséről 

szóló, 2010. december 8-i bizottsági 

közleménnyel összhangban, valamint e 

rendelet követelményei teljesítésének 

biztosítása érdekében fontos, hogy a 

tagállamok a szükséges intézkedések 

megtételével gondoskodjanak arról, hogy e 

rendelet megsértése megfelelő 

közigazgatási szankciókat és 

intézkedéseket vonjon maga után. E 

büntetéseknek és közigazgatási 

intézkedéseknek hatékonynak, arányosnak 

és visszatartó erejűnek kell lenniük, és 

egységes tagállami megközelítést kell 

biztosítaniuk, valamint elrettentő hatással 

kell rendelkezniük. E rendelet minimális 

szankcionálási kritériumokat állapít meg, 

ám nem korlátozza a tagállamokat abban, 

hogy szigorúbb közigazgatási szankciókról 

rendelkezzenek. 

Or. en 

 

Módosítás  238 

Kay Swinburne 
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Rendeletre irányuló javaslat 

67 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(67) Jóllehet a tagállamok szabadon 

állapíthatnak meg közigazgatási és 

büntetőjogi szankciókat előíró szabályokat 

ugyanazon jogsértésekre vonatkozóan, 

nem írható elő a számukra, hogy 

közigazgatási szankciókat előíró 

szabályokat állapítsanak meg e rendelet 

megsértésének azon eseteire, amelyek [e 

rendelet alkalmazásának napja]-ig a 

nemzeti büntetőjoguk hatálya alá 

tartoznak. A tagállamok a nemzeti 

jogukkal összhangban nem kötelesek 

ugyanarra a jogsértésre vonatkozóan 

közigazgatási és büntetőjogi szankciót is 

kiszabni, de amennyiben nemzeti joguk 

lehetővé teszi, erre lehetőséget kell 

biztosítani számukra. Ha azonban a 

tagállamok e rendelet megsértésének 

esetére közigazgatási szankciók helyett 

büntetőjogi szankciókat tartanak fenn, az 

nem csökkentheti, illetve egyéb módon 

sem befolyásolhatja az illetékes hatóságok 

lehetőségét arra, hogy e rendelet 

alkalmazásában kellő időben 

együttműködjenek más tagállamok 

illetékes hatóságaival, illetve tőlük kellő 

időben információkhoz jussanak vagy 

velük kellő időben információcserét 

folytassanak, akár azt követően is, hogy az 

adott jogsértést büntetőeljárás lefolytatása 

céljából az illetékes igazságügyi 

hatósághoz utalták. 

(67) E rendelet minimumkövetelményeket 

határoz meg a tagállamok számára 

közigazgatási szankciókat előíró szabályok 

megállapítására ugyanazon jogsértésekre 

vonatkozóan. E rendelkezésnek 

biztosítania kell, hogy az egész Unióban 

ugyanaz a szankció alkalmazandó a 

jogsértésekre. 

Or. en 

 

Módosítás  239 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

68 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (68a) A rendkívül eltérő költségbecslések 

okainak megvizsgálása, a jogalkotók 

tájékoztatása és a tájékoztatókészítéshez 

kapcsolódó szolgáltatások nyújtói közötti 

verseny előmozdítása érdekében az 

ESMA-nak részletes statisztikákat kell 

készítenie a tájékoztatókészítés 

költségeiről, a tájékoztatók készítésében 

részt vevő szolgáltatók közötti verseny 

hatékonyságára vonatkozó elemzéssel, 

illetve a költségcsökkentéssel kapcsolatos 

ajánlásokkal együtt. 

Or. en 

 

Módosítás  240 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

69 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(69) Az e rendeletben foglalt 

követelmények meghatározása érdekében a 

Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia 

arra, hogy az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 

jogi aktusokat fogadjon el a következőkre 

vonatkozóan: az 1. cikk (2) bekezdésének 

i) pontjában, valamint az 1. cikk (3) 

bekezdésének c) és d) pontjában említett 

küszöbértékek, az 1. cikk (3) bekezdésének 

f) és g) pontjában, valamint az 1. cikk (4) 

bekezdésének d) és e) pontjában említett 

dokumentumok minimális 

információtartalma, a 2. cikkben foglalt 

fogalommeghatározások kiigazítása, az 

egyetemes regisztrációs okmány 

ellenőrzése, jóváhagyása, benyújtása és 

felülvizsgálata, valamint módosításának 

vagy frissítésének feltételei, valamint a 

gyakori kibocsátó státuszának elvesztését 

kiváltó feltételek, a tájékoztató, 

(69) Az e rendeletben foglalt 

követelmények meghatározása érdekében a 

Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia 

arra, hogy az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 

jogi aktusokat fogadjon el a következőkre 

vonatkozóan: az 1. cikk (3) bekezdésének 

f) és g) pontjában, valamint az 1. cikk (4) 

bekezdésének d) és e) pontjában említett 

dokumentumok minimális 

információtartalma, a 2. cikkben foglalt 

fogalommeghatározások kiigazítása, az 

egyetemes regisztrációs okmány 

ellenőrzése, jóváhagyása, benyújtása és 

felülvizsgálata, valamint módosításának 

vagy frissítésének feltételei, valamint a 

gyakori kibocsátó státuszának elvesztését 

kiváltó feltételek, a tájékoztató, 

alaptájékoztató és a végleges feltételek 

formátuma, valamint a tájékoztatóban 

feltüntetendő konkrét információk, az 
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alaptájékoztató és a végleges feltételek 

formátuma, valamint a tájékoztatóban 

feltüntetendő konkrét információk, az 

egyetemes regisztrációs okmányban és 

másodlagos kibocsátások, valamint kkv-k 

általi kibocsátás esetén az 

értékpapírjegyzékben feltüntetett minimális 

információk, a 15. cikk (2) bekezdése 

értelmében engedélyezett formátum, a 

tájékoztatóból bizonyos információk 

kihagyására irányuló engedély, a 

tájékoztató ellenőrzésének és 

jóváhagyásának eljárása, az e rendelet 

hatálya alá tartozó értékpapírok reklámjai, 

valamint a harmadik országbeli kibocsátók 

által készített tájékoztatókra vonatkozó 

általános egyenértékűségi kritériumok. 

Különösen fontos, hogy a Bizottság az 

előkészítő munka során lefolytassa a 

megfelelő, többek között szakértői szintű 

konzultációkat. A felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor 

a Bizottságnak gondoskodnia kell a 

vonatkozó dokumentumoknak az Európai 

Parlament és a Tanács részére történő 

egyidejű, időben történő és megfelelő 

továbbításáról. 

egyetemes regisztrációs okmányban és 

másodlagos kibocsátások, valamint kkv-k 

általi kibocsátás esetén az 

értékpapírjegyzékben feltüntetett minimális 

információk, a 15. cikk (2) bekezdése 

értelmében engedélyezett formátum, a 

tájékoztatóból bizonyos információk 

kihagyására irányuló engedély, a 

tájékoztató ellenőrzésének és 

jóváhagyásának eljárása, az e rendelet 

hatálya alá tartozó értékpapírok reklámjai, 

valamint a harmadik országbeli kibocsátók 

által készített tájékoztatókra vonatkozó 

általános egyenértékűségi kritériumok. 

Különösen fontos, hogy a Bizottság az 

előkészítő munka során lefolytassa a 

megfelelő, többek között szakértői szintű 

konzultációkat. A felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor 

a Bizottságnak gondoskodnia kell a 

vonatkozó dokumentumoknak az Európai 

Parlament és a Tanács részére történő 

egyidejű, időben történő és megfelelő 

továbbításáról. 

Or. en 

 

Módosítás  241 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

74 preambulumbekezdés – 3 francia bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– szükséges elősegíteni a kkv-k számára a 

tőkepiachoz való hozzáférést, ugyanakkor 

gondoskodni kell az ilyen vállalkozásokba 

történő befektetésbe vetett befektetői 

bizalomról, 

törölve 

Or. en 
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Módosítás  242 

Dariusz Rosati 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

76 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(76) E rendelet hatálybalépését követően 

legfeljebb öt évvel a Bizottságnak felül kell 

vizsgálnia e rendelet alkalmazását, és 

értékelnie kell különösen azt, hogy a 

másodlagos kibocsátásokra és a kkv-kre 

vonatkozó közzétételi szabályok, az 

egyetemes regisztrációs okmány és az 

összefoglaló tájékoztató továbbra is 

megfelel-e a rendelet célkitűzéseinek 

szempontjából. 

(76) E rendelet hatálybalépését követően 

legfeljebb három évvel a Bizottságnak 

felül kell vizsgálnia e rendelet 

alkalmazását, és értékelnie kell különösen 

azt, hogy a másodlagos kibocsátásokra és a 

kkv-kre vonatkozó közzétételi szabályok, 

az egyetemes regisztrációs okmány és az 

összefoglaló tájékoztató továbbra is 

megfelel-e a rendelet célkitűzéseinek 

szempontjából. 

Or. en 

 

Módosítás  243 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

78 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(78) Mivel e rendelet célkitűzéseit 

(nevezetesen a befektetők fokozott 

védelmét és a piac hatékonyságának 

erősítését a tőkepiaci unió létrehozásakor) 

a tagállamok nem tudják kielégítően 

megvalósítani, így azok léptékük és 

hatásaik miatt uniós szinten jobban 

megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket 

hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 

5. cikkében meghatározott szubszidiaritás 

elvének megfelelően. Az említett cikkben 

foglalt arányosság elvének megfelelően ez 

a rendelet nem lépi túl az e célok 

eléréséhez szükséges mértéket. 

törölve 

Or. en 
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Módosítás  244 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) E rendelet célja, hogy megállapítsa a 

valamely tagállamban található vagy 

működő szabályozott piacon értékpapírok 

nyilvános kibocsátásakor vagy 

bevezetésekor közzéteendő tájékoztató 

készítésére, jóváhagyására és terjesztésére 

vonatkozó előírásokat. 

(1) E rendelet célja, hogy megállapítsa a 

valamely tagállamban működő 

szabályozott piacon vagy multilaterális 

kereskedési rendszerben vagy szervezett 

kereskedési rendszerben vagy rendszeres 

internalizáló útján értékpapírok nyilvános 

kibocsátásakor vagy bevezetésekor 

közzéteendő tájékoztató készítésére, 

jóváhagyására és terjesztésére vonatkozó 

előírásokat. 

Or. en 

 

Módosítás  245 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a zárt végű befektetési vállalkozásokon 

kívül a kollektív befektetési vállalkozások 

által kibocsátott jegyekre; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  246 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a zárt végű befektetési vállalkozásokon 

kívül a kollektív befektetési vállalkozások 

a) a kollektív befektetési vállalkozások 

által kibocsátott jegyekre; 
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által kibocsátott jegyekre; 

Or. en 

 

Módosítás  247 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) azon nem részvényjellegű 

értékpapírokra, amelyek kibocsátója 

valamely tagállam vagy a tagállam 

regionális vagy helyi hatósága, olyan 

közjogi nemzetközi testület, amelynek egy 

vagy több tagállam tagja, az Európai 

Központi Bank, illetve valamely tagállam 

központi bankja; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  248 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) azon nem részvényjellegű 

értékpapírokra, amelyek kibocsátója 

valamely tagállam vagy a tagállam 

regionális vagy helyi hatósága, olyan 

közjogi nemzetközi testület, amelynek egy 

vagy több tagállam tagja, az Európai 

Központi Bank, illetve valamely tagállam 

központi bankja; 

b) azon nem részvényjellegű 

értékpapírokra, amelyek kibocsátója 

valamely tagállam vagy a tagállam 

regionális vagy helyi hatósága, közjogi 

nemzetközi testület; 

Or. en 
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Módosítás  249 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) azon nem részvényjellegű 

értékpapírokra, amelyek kibocsátója 

valamely tagállam vagy a tagállam 

regionális vagy helyi hatósága, olyan 

közjogi nemzetközi testület, amelynek egy 

vagy több tagállam tagja, az Európai 

Központi Bank, illetve valamely tagállam 

központi bankja; 

b) azon nem részvényjellegű 

értékpapírokra, amelyek kibocsátója 

valamely tagállam vagy a tagállam 

regionális vagy helyi hatósága, olyan 

közjogi nemzetközi testület, amelynek egy 

vagy több tagállam tagja, az Európai 

Központi Bank, illetve valamely tagállam 

központi bankja, az Európai Beruházási 

Bank, az Európai Stratégiai Beruházási 

Alap, az Európai Stabilitási 

Mechanizmus, továbbá az Európai Unió 

bármely más intézménye vagy 

ügynöksége; 

Or. es 

 

Módosítás  250 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a tagállamok központi bankja tőkéjét 

képező részvényekre; 

c) a tagállamok központi bankja, az 

Európai Központi Bank, az Európai 

Beruházási Bank, az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap, illetve az Európai Unió 

bármely más intézménye vagy ügynöksége 
tőkéjét képező részvényekre; 

Or. es 

 

Módosítás  251 

Marco Valli, Marco Zanni 
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Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) valamely tagállam vagy tagállam 

valamely regionális vagy helyi hatósága 

által feltétel nélkül és visszavonhatatlanul 

garantált értékpapírokra; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  252 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) valamely tagállam vagy tagállam 

valamely regionális vagy helyi hatósága 

által feltétel nélkül és visszavonhatatlanul 

garantált értékpapírokra; 

d) az Európai Unió, valamely tagállam 

vagy tagállam valamely regionális vagy 

helyi hatósága által feltétel nélkül és 

visszavonhatatlanul garantált 

értékpapírokra; 

Or. es 

 

Módosítás  253 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) valamely tagállam vagy tagállam 

valamely regionális vagy helyi hatósága 

által feltétel nélkül és visszavonhatatlanul 

garantált értékpapírokra; 

d) valamely tagállam vagy tagállam 

valamely regionális vagy helyi hatósága 

által teljes mértékben, feltétel nélkül és 

visszavonhatatlanul garantált 

értékpapírokra; 

Or. en 
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Indokolás 

Amennyiben az állam mindössze 1%-ot garantál, szükség van tájékoztatóra. 

 

Módosítás  254 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) valamely tagállam által elismert, jogi 

személyiségű társulások vagy nem 

nyereségérdekelt testületek által nem 

nyereségérdekeltségű céljaik eléréséhez 

szükséges finanszírozás megszerzése 

érdekében kibocsátott értékpapírokra; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  255 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) hitelintézetek által folyamatosan vagy 

ismétlődően kibocsátott, nem 

részvényjellegű értékpapírokra, feltéve 

hogy ezen értékpapírok megfelelnek a 

következő feltételeknek: 

törölve 

i. nem alárendeltek, nem 

átváltoztathatóak vagy átválthatók; 

 

ii. nem adnak jogot más fajtájú értékpapír 

jegyzésére vagy megszerzésére, és nem 

kapcsolódnak valamely derivatív 

eszközhöz; 

 

iii. visszafizetendő betétek elfogadását 

testesítik meg; 

 

iv. azokra a 2014/49/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv17 hatálya 
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alá tartozó betétbiztosítási rendszer 

fedezetet nyújt; 

__________________  

17Az Európai Parlament és a Tanács 

2014. április 16-i 2014/49/EU irányelve a 

betétbiztosítási rendszerekről (HL L 173., 

2014.6.12., 149. o.) 

 

Or. en 

 

Módosítás  256 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) hitelintézetek által folyamatosan vagy 

ismétlődően kibocsátott, nem 

részvényjellegű értékpapírokra, feltéve 

hogy ezen értékpapírok megfelelnek a 

következő feltételeknek: 

törölve 

i. nem alárendeltek, nem 

átváltoztathatóak vagy átválthatók; 

 

ii. nem adnak jogot más fajtájú értékpapír 

jegyzésére vagy megszerzésére, és nem 

kapcsolódnak valamely derivatív 

eszközhöz; 

 

iii. visszafizetendő betétek elfogadását 

testesítik meg; 

 

iv. azokra a 2014/49/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv17 hatálya 

alá tartozó betétbiztosítási rendszer 

fedezetet nyújt; 

 

__________________  

17Az Európai Parlament és a Tanács 

2014. április 16-i 2014/49/EU irányelve a 

betétbiztosítási rendszerekről (HL L 173., 

2014.6.12., 149. o.) 

 

Or. en 
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Módosítás  257 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – h pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) svédországi hitelintézetek által 

kibocsátott „bostadsobligationer”-re, 

melynek fő célja jelzálogkölcsönök 

nyújtása, feltéve hogy: 

törölve 

i. a kibocsátott „bostadsobligationer” 

azonos sorozatba tartozik; 

 

ii. a „bostadsobligationer” kibocsátása 

folyamatos egy meghatározott kibocsátási 

időszakban; 

 

iii. a „bostadsobligationer” feltételei a 

kibocsátási időszakban nem változnak; 

 

iv. az említett „bostadsobligationer” 

kibocsátásából származó összegeket a 

kibocsátó alapító okiratával összhangban 

olyan eszközökbe fektetik, amelyek 

elegendő fedezetet nyújtanak az 

értékpapírokból származó 

kötelezettségekre; 

 

Or. en 

Indokolás 

Egyáltalán nem világos, hogy Svédország miért részesülhet különleges bánásmódban. 

 

Módosítás  258 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – h pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) svédországi hitelintézetek által 

kibocsátott „bostadsobligationer”-re, 

melynek fő célja jelzálogkölcsönök 

nyújtása, feltéve hogy: 

törölve 

i. a kibocsátott „bostadsobligationer” 

azonos sorozatba tartozik; 

 

ii. a „bostadsobligationer” kibocsátása 

folyamatos egy meghatározott kibocsátási 

időszakban; 

 

iii. a „bostadsobligationer” feltételei a 

kibocsátási időszakban nem változnak; 

 

iv. az említett „bostadsobligationer” 

kibocsátásából származó összegeket a 

kibocsátó alapító okiratával összhangban 

olyan eszközökbe fektetik, amelyek 

elegendő fedezetet nyújtanak az 

értékpapírokból származó 

kötelezettségekre; 

 

Or. en 

 

Módosítás  259 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – i pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i) hitelintézetek által folyamatosan vagy 

ismétlődően kibocsátott nem 

részvényjellegű értékpapírokra, ahol a 

kibocsátás uniós szinten számított teljes 

aggregált ellenértéke hitelintézetenként 75 

000 000 EUR-nál kevesebb, amelyet 12 

hónapos időtartam alatt kell számítani, 

feltéve, hogy ezek az értékpapírok: 

törölve 

i. nem alárendeltek, nem 

átváltoztathatóak vagy átválthatók; 

 

ii. nem adnak jogot más fajtájú értékpapír 

jegyzésére vagy megszerzésére, és nem 
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kapcsolódnak valamely derivatív 

eszközhöz. 

Or. en 

 

Módosítás  260 

Andrea Cozzolino, Alfred Sant 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – i pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i) hitelintézetek által folyamatosan vagy 

ismétlődően kibocsátott nem 

részvényjellegű értékpapírokra, ahol a 

kibocsátás uniós szinten számított teljes 

aggregált ellenértéke hitelintézetenként 75 

000 000 EUR-nál kevesebb, amelyet 12 

hónapos időtartam alatt kell számítani, 

feltéve, hogy ezek az értékpapírok: 

i) hitelintézetek által folyamatosan vagy 

ismétlődően kibocsátott nem 

részvényjellegű értékpapírokra, ahol a 

kibocsátás uniós szinten számított teljes 

aggregált ellenértéke hitelintézetenként 

150 000 000 EUR-nál kevesebb, amelyet 

12 hónapos időtartam alatt kell számítani, 

feltéve, hogy ezek az értékpapírok: 

Or. en 

 

Módosítás  261 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – i pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i) hitelintézetek által folyamatosan vagy 

ismétlődően kibocsátott nem 

részvényjellegű értékpapírokra, ahol a 

kibocsátás uniós szinten számított teljes 

aggregált ellenértéke hitelintézetenként 75 

000 000 EUR-nál kevesebb, amelyet 12 

hónapos időtartam alatt kell számítani, 

feltéve, hogy ezek az értékpapírok: 

i) hitelintézetek által folyamatosan vagy 

ismétlődően kibocsátott nem 

részvényjellegű értékpapírokra, ahol a 

kibocsátás uniós szinten számított teljes 

aggregált ellenértéke hitelintézetenként 35 

000 000 EUR-nál kevesebb, amelyet 12 

hónapos időtartam alatt kell számítani, 

feltéve, hogy ezek az értékpapírok: 

Or. es 
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Módosítás  262 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – i pont – i a alpont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ia. nem [a bankok helyreállításáról és 

szanálásáról szóló irányelv/az egységes 

szanálási mechanizmus] szerinti leírható, 

illetve átalakítható kötelezettségekre 

vonatkozó minimumkövetelménynek való 

megfelelés céljából lettek kibocsátva; 

Or. en 

Indokolás 

Az i) pont első bekezdése és az i) pont i. alpontja nem teszi lehetővé a tőkeinstrumentumokról 

szóló rendelet alóli mentességet. A leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó 

minimumkövetelmény részének tekintett eszközöket, amelyekre a hitelezői feltőkésítés 

alkalmazható, a következetesség céljából érdemes szerepeltetni, különösen akkor, ha a 

kibocsátásra kifejezetten a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó 

minimumkövetelménynek való megfelelés céljából kerül sor. Ez esetben tájékoztatót kell 

készíteni, gördülő kibocsátási program esetében is, mivel a befektetőknek tudniuk kell arról, 

hogy ez a bank teljes veszteségelnyelő képességének része. 

 

Módosítás  263 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a minősített befektetőkön kívül 

tagállamonként százötvennél kevesebb 

természetes vagy jogi személy 

befektetőnek szóló értékpapír-kibocsátás; 

törölve 

Or. en 
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Módosítás  264 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a minősített befektetőkön kívül 

tagállamonként százötvennél kevesebb 

természetes vagy jogi személy 

befektetőnek szóló értékpapír-kibocsátás; 

b) a minősített befektetőkön, a tapasztalt 

befektetőkön, a meglévő munkavállalókon 

vagy részvényeseken kívül tagállamonként 

ötszáznál kevesebb természetes vagy jogi 

személy befektetőnek szóló értékpapír-

kibocsátás; 

Or. en 

Indokolás 

A mentességnek 100-ról a Bizottság által javasolt 150 főre történő kibővítése nem jelent 

érdemi különbséget a kkv-k számára, amelyek azt próbálják megállapítani, hogy a befektetők 

sikeres odavonzása mely ponton jár majd fokozott szabályozási követelményekkel. 500 fő 

érdemibb különbséget eredményez. Amennyiben a mentességet az EuVECA definíciója 

értelmében vett tapasztalt befektetőkre is kiterjesztik, a mentességgel a magántőke-cégek is 

élhetnek. 

 

Módosítás  265 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a minősített befektetőkön kívül 

tagállamonként százötvennél kevesebb 

természetes vagy jogi személy 

befektetőnek szóló értékpapír-kibocsátás; 

b) a minősített befektetőkön kívül 

tagállamonként ötszáznál kevesebb 

természetes vagy jogi személy 

befektetőnek szóló értékpapír-kibocsátás; 

Or. en 

 

Módosítás  266 

Brian Hayes, Marian Harkin 
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Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a minősített befektetőkön kívül 

tagállamonként százötvennél kevesebb 

természetes vagy jogi személy 

befektetőnek szóló értékpapír-kibocsátás; 

b) a minősített befektetőkön kívül 

tagállamonként háromszáznál kevesebb 

természetes vagy jogi személy 

befektetőnek szóló értékpapír-kibocsátás; 

Or. en 

 

Módosítás  267 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a minősített befektetőkön kívül 

tagállamonként százötvennél kevesebb 

természetes vagy jogi személy 

befektetőnek szóló értékpapír-kibocsátás; 

b) a minősített befektetőkön kívül 

tagállamonként kétszáznál kevesebb 

természetes vagy jogi személy 

befektetőnek szóló értékpapír-kibocsátás; 

Or. en 

Indokolás 

200 főre történő növelés várhatóan nem eredményez nagy különbséget, kis különbség viszont 

elfogadható a befektetők védelmének szempontjából, szemben a többi fél által javasolt 3-10-

szeres vagy akár még nagyobb mértékű növeléssel. 

 

Módosítás  268 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a minősített befektetőkön kívül 

tagállamonként százötvennél kevesebb 

természetes vagy jogi személy 

b) a minősített befektetőkön kívül 

tagállamonként száznál kevesebb 

természetes vagy jogi személy 
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befektetőnek szóló értékpapír-kibocsátás; befektetőnek szóló értékpapír-kibocsátás; 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás a tájékoztatóról szóló rendelet megkerülését kívánja megakadályozni. A 

gyakorlatban nem ellenőrizhető, hogy a részvénykibocsátás hány főnek szól. Ennek 

eredményeként a mentesség lehetővé teszi, hogy a kibocsátó ne tegyen közzé tájékoztatót, ha 

az EU-ban összesen 4 200 fő megvásárolta az értékpapírokat, habár az eredeti szándék az 

volt, hogy a mentességet a kibocsátott értékpapírok 4 200 címzettjére korlátozzák. Ezért 

célszerű a mentességet az Unióban 2 800 személyre korlátozni. 

 

Módosítás  269 

Beatrix von Storch 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) olyan értékpapír kibocsátása, melynek 

egységenkénti címletértéke legalább 

100 000 euró; 

Or. en 

 

Módosítás  270 

Andreas Schwab 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) olyan értékpapír kibocsátása, 

amelynek egységnyi címletértéke legalább 

100 000 EUR; 

Or. de 
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Módosítás  271 

Andrea Cozzolino, Alfred Sant 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) olyan értékpapír kibocsátása, melynek 

egységenkénti címletértéke legalább 

100 000 euró; 

Or. en 

 

Módosítás  272 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) olyan befektetőknek címzett értékpapír-

kibocsátás, akik befektetőnként és 

kibocsátásonként legalább 100 000 EUR 

összes ellenérték fejében szereznek 

értékpapírokat; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  273 

Philippe De Backer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) olyan befektetőknek címzett értékpapír-

kibocsátás, akik befektetőnként és 

kibocsátásonként legalább 100 000 EUR 

összes ellenérték fejében szereznek 

értékpapírokat; 

c) olyan befektetőknek van címezve, akik 

befektetőnként és kibocsátásonként 

legalább 100 000 EUR összes ellenérték 

fejében szereznek értékpapírokat; 

Or. en 
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Indokolás 

A cél az „értékpapír-kibocsátás” kifejezés törlése volt, de az AT4AM véletlenül a teljes 

tartalmat törölte (ez a módosítás a jelentéstervezet 32. módosításának helyébe lép). 

 

Módosítás  274 

Tom Vandenkendelaere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) olyan értékpapír kibocsátása, melynek 

egységenkénti címletértéke legalább 

100 000 euró; 

Or. en 

 

Módosítás  275 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) olyan értékpapír kibocsátása, melynek 

egységenkénti címletértéke legalább 

100 000 euró; 

Or. en 

Indokolás 

A Bizottság ezt a tájékoztatóról szóló előző irányelvből azért törölte, hogy ösztönözze a 

közvetlen lakossági befektetést az értékpapírok területén (a 100 000-es minimális kötésegység 

meghaladja a legtöbb lakossági befektető lehetőségeit). A KÖZVETLEN lakossági befektetés 

ösztönzése nem jár tényleges előnyökkel. A lakossági tőke továbbra is mozoghat intézményi 

befektetőkön vagy ÁÉKBV-ken keresztül, ahol fokozottabb védelmet élvez. 
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Módosítás  276 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) olyan értékpapír-kibocsátás, amelynek 

uniós szinten számított teljes ellenértéke 

500 000 EUR alatt van, amelyet 12 

hónapos időtartam alatt kell számítani; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  277 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) olyan értékpapír-kibocsátás, amelynek 

uniós szinten számított teljes ellenértéke 

500 000 EUR alatt van, amelyet 12 

hónapos időtartam alatt kell számítani; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  278 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) olyan értékpapír-kibocsátás, amelynek 

uniós szinten számított teljes ellenértéke 

500 000 EUR alatt van, amelyet 12 

hónapos időtartam alatt kell számítani; 

d) olyan értékpapír-kibocsátás, amelynek 

uniós szinten számított teljes ellenértéke 

10 000 000 EUR alatt van, amelyet 12 

hónapos időtartam alatt kell számítani; 

Or. en 
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Indokolás 

Egy 500 000 eurós uniós küszöb és egy 10 millió eurós opcionális tagállami küszöb helyett az 

egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében egyetlen uniós küszöböt kellene bevezetni. 

 

Módosítás  279 

Brian Hayes, Marian Harkin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) olyan értékpapír-kibocsátás, amelynek 

uniós szinten számított teljes ellenértéke 

500 000 EUR alatt van, amelyet 12 

hónapos időtartam alatt kell számítani; 

d) olyan értékpapír-kibocsátás, amelynek 

uniós szinten számított teljes ellenértéke 

10 000 000 EUR alatt van, amelyet 12 

hónapos időtartam alatt kell számítani; 

Or. en 

 

Módosítás  280 

Tom Vandenkendelaere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) olyan értékpapír-kibocsátás, amelynek 

uniós szinten számított teljes ellenértéke 

500 000 EUR alatt van, amelyet 12 

hónapos időtartam alatt kell számítani; 

d) olyan értékpapír-kibocsátás, amelynek 

uniós szinten számított teljes ellenértéke 

1 000 000 EUR alatt van, amelyet 12 

hónapos időtartam alatt kell számítani; 

Or. en 

 

Módosítás  281 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) olyan értékpapír-kibocsátás, amelynek d) olyan értékpapír-kibocsátás, amelynek 
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uniós szinten számított teljes ellenértéke 

500 000 EUR alatt van, amelyet 12 

hónapos időtartam alatt kell számítani; 

uniós szinten számított teljes ellenértéke 

100 000 EUR alatt van, amelyet 12 

hónapos időtartam alatt kell számítani; 

Or. en 

 

Módosítás  282 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) kizárólag tapasztalt befektetőknek 

címzett értékpapír-kibocsátás; 

Or. en 

Indokolás 

Ez lehetővé teszi, hogy a magántőkepiacra is vonatkozzanak e szabályok. 

 

Módosítás  283 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) valamely vállalkozás feletti ellenőrzés 

megszerzésével kapcsolatban csereajánlat 

révén történő értékpapír-kibocsátás, 

feltéve hogy rendelkezésre áll egy, az 

ügyletet és annak a kibocsátóra gyakorolt 

hatását leíró információt tartalmazó 

tájékoztató dokumentum; 

törölve 

Or. en 
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Módosítás  284 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – g pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) valamely egyesüléssel vagy szétválással 

kapcsolatban felajánlott, kiosztott vagy 

kiosztandó értékpapírok, feltéve, hogy 

rendelkezésre áll egy, az ügyletet és annak 

a kibocsátóra gyakorolt hatását leíró 

információt tartalmazó tájékoztató 

dokumentum; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  285 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – h pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) meglévő részvényeseknek az osztalékot 

fizető részvény fajtájával megegyező 

fajtájú részvény formájában kifizetett 

osztalék, feltéve, hogy rendelkezésre áll 

egy dokumentum, amely információkat 

tartalmaz a részvények számáról és 

jellegéről, valamint az ajánlat indokairól 

és részleteiről; 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Úgy tűnik, hogy elsősorban a részvényesek által fizetett alacsonyabb adók indokolják az 

osztalék részvény formájában történő kifizetését. A tájékoztatókészítés kötelezettsége alóli 

mentesség megkönnyíti az adókikerülést, ezért törölni kell. 
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Módosítás  286 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – i pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i) a munkaadó vagy kapcsolt vállalkozása 

által jelenlegi vagy korábbi vezető 

tisztségviselőinek vagy munkavállalóinak 
felajánlott, kiosztott vagy kiosztandó 

értékpapírok, feltéve hogy rendelkezésre 

áll egy dokumentum, amely információkat 

ad az értékpapírok számáról és jellegéről, 

valamint az ajánlat vagy kiosztás 

indokairól és részleteiről. 

i) a jelenlegi vagy korábbi vezető 

tisztségviselőknek felajánlott, kiosztott 

vagy kiosztandó értékpapírok, feltéve hogy 

rendelkezésre áll egy dokumentum, amely 

információkat ad az értékpapírok számáról 

és jellegéről, valamint az ajánlat vagy 

kiosztás indokairól és részleteiről. 

Or. en 

 

Módosítás  287 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – i pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i) a munkaadó vagy kapcsolt vállalkozása 

által jelenlegi vagy korábbi vezető 

tisztségviselőinek vagy munkavállalóinak 

felajánlott, kiosztott vagy kiosztandó 

értékpapírok, feltéve hogy rendelkezésre 

áll egy dokumentum, amely információkat 

ad az értékpapírok számáról és jellegéről, 

valamint az ajánlat vagy kiosztás 

indokairól és részleteiről. 

i) a munkaadó vagy kapcsolt vállalkozása 

által jelenlegi vagy korábbi vezető 

tisztségviselőinek felajánlott, kiosztott 

vagy kiosztandó értékpapírok, feltéve hogy 

rendelkezésre áll egy dokumentum, amely 

információkat ad az értékpapírok számáról 

és jellegéről, valamint az ajánlat vagy 

kiosztás indokairól és részleteiről. 

Or. en 

Indokolás 

Amennyiben egy vállalkozás (a megállapított béren felüli jutalom helyett) részvényvásárlási 

lehetőséget kínál munkavállalóinak (és nem a vezető tisztségviselőinek), tájékoztatót kell 

készíteni. Ez azért szükséges, hogy a munkavállalók védelmet kapjanak olyan helyzettel 
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szemben, amikor a vállalkozás helyzetére vonatkozó megfelelő tájékoztatás nélkül a vállalat 

megmentésébe kívánják őket bevonni. 

 

Módosítás  288 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – i a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ia) a munkaadó vagy kapcsolt 

vállalkozása által jelenlegi vagy korábbi 

munkavállalóinak rendkívüli juttatás 

keretében készpénz helyett felajánlott, 

kiosztott vagy kiosztandó értékpapírok, 

feltéve hogy rendelkezésre áll egy 

dokumentum, amely információkat ad az 

értékpapírok számáról és jellegéről, 

valamint az ajánlat vagy kiosztás 

indokairól és részleteiről. 

Or. en 

Indokolás 

Amennyiben egy vállalkozás (a megállapított béren felüli jutalom helyett) részvényvásárlási 

lehetőséget kínál munkavállalóinak (és nem a vezető tisztségviselőinek), tájékoztatót kell 

készíteni. Ez azért szükséges, hogy a munkavállalók védelmet kapjanak egy olyan helyzettel 

szemben, amikor a vállalkozás helyzetére vonatkozó megfelelő tájékoztatás nélkül a vállalat 

megmentésébe kívánják őket bevonni. 

 

Módosítás  289 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) olyan értékpapírokkal helyettesíthető 

értékpapírok, amelyeket már bevezettek 

ugyanarra a szabályozott piacra, feltéve, 

hogy egy 12 hónapos időszak során az 

törölve 
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ugyanarra a szabályozott piacra már 

bevezetett értékpapírok kevesebb mint 

20%-át képviselik; 

Or. en 

 

Módosítás  290 

Brian Hayes, Marian Harkin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) más értékpapírok átváltásából vagy 

cseréjéből, vagy más értékpapírok által 

átruházott jogok gyakorlásából származó 

részvények, amennyiben e részvények az 

ugyanarra a szabályozott piacra már 

bevezetett részvényekkel azonos osztályba 

tartoznak, feltéve, hogy egy 12 hónapos 

időszak során az ugyanarra a szabályozott 

piacra már bevezetett, azonos osztályba 

tartozó részvények számának kevesebb 

mint 20%-át képviselik. Amennyiben a 

részvényekhez hozzáférést biztosító 

értékpapírok nyilvános kibocsátásakor 

vagy piacra történő bevezetésekor e 

rendelet vagy a 2003/71/EK irányelv 

alapján készült tájékoztató, vagy 

amennyiben a részvényekhez hozzáférést 

biztosító értékpapírokat e rendelet 

hatálybalépése előtt bocsátották ki, e 

rendeletet nem kell alkalmazni az ezekből 

származó részvények szabályozott piacra 

történő bevezetésére, függetlenül ezeknek 

az ugyanarra a szabályozott piacra már 

bevezetett, azonos osztályba tartozó 

részvényekhez viszonyított arányától. 

b) más értékpapírok átváltásából vagy 

cseréjéből, vagy más értékpapírok által 

átruházott jogok gyakorlásából származó 

részvények, feltéve hogy az említett 

részvények az adott szabályozott piacra 

már bevezetett részvényekkel azonos 

osztályba tartoznak; 

Or. en 

 

Módosítás  291 

Marco Valli, Marco Zanni 

 



 

AM\1092631HU.doc 109/137 PE582.054v01-00 

 HU 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) valamely vállalkozás feletti ellenőrzés 

megszerzésével kapcsolatban csereajánlat 

révén történő értékpapír-kibocsátás, 

feltéve hogy rendelkezésre áll egy, az 

ügyletet és annak a kibocsátóra gyakorolt 

hatását leíró információt tartalmazó 

tájékoztató dokumentum; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  292 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) valamely egyesüléssel vagy szétválással 

kapcsolatban felajánlott, kiosztott vagy 

kiosztandó értékpapírok, feltéve, hogy 

rendelkezésre áll egy, az ügyletet és annak 

a kibocsátóra gyakorolt hatását leíró 

információt tartalmazó tájékoztató 

dokumentum; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  293 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) meglévő részvényeseknek ingyenesen 

felajánlott, kiosztott vagy kiosztandó 

részvények, valamint a részvények 

f) meglévő részvényeseknek ingyenesen 

felajánlott, kiosztott vagy kiosztandó 

részvények, feltéve, hogy e részvények 
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formájában kifizetett osztalék, ha a 

részvények fajtája megegyezik azon 

részvények fajtájával, amelyekre 

tekintettel az osztalékot fizetik, feltéve, 

hogy e részvények fajtája megegyezik azon 

részvények fajtájával, amelyeket már 

bevezettek ugyanarra a szabályozott piacra, 

és hogy rendelkezésre áll egy 

dokumentum, amely információkat 

tartalmaz a részvények számáról és 

jellegéről, valamint az ajánlat és a kiosztás 

indokairól és részleteiről; 

fajtája megegyezik azon részvények 

fajtájával, amelyeket már bevezettek 

ugyanarra a szabályozott piacra, és hogy 

rendelkezésre áll egy dokumentum, amely 

információkat tartalmaz a részvények 

számáról és jellegéről, valamint az ajánlat 

és a kiosztás indokairól és részleteiről; 

Or. en 

 

Módosítás  294 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 bekezdés – g pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) a munkaadó vagy kapcsolt vállalkozása 

által jelenlegi vagy korábbi vezető 

tisztségviselőinek vagy munkavállalóinak 
felajánlott, kiosztott vagy kiosztandó 

értékpapírok, feltéve, hogy ezen 

értékpapírok fajtája megegyezik azon 

értékpapírok fajtájával, amelyeket már 

bevezettek ugyanarra a szabályozott piacra, 

és hogy rendelkezésre áll egy 

dokumentum, amely információkat 

tartalmaz az értékpapírok számáról és 

jellegéről, valamint az ajánlat és a kiosztás 

indokairól és részleteiről; 

g) a jelenlegi vagy korábbi vezető 

tisztségviselőknek felajánlott, kiosztott 

vagy kiosztandó értékpapírok, feltéve, 

hogy ezen értékpapírok fajtája megegyezik 

azon értékpapírok fajtájával, amelyeket 

már bevezettek ugyanarra a szabályozott 

piacra, és hogy rendelkezésre áll egy 

dokumentum, amely információkat 

tartalmaz az értékpapírok számáról és 

jellegéről, valamint az ajánlat és a kiosztás 

indokairól és részleteiről; 

Or. en 

 

Módosítás  295 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 bekezdés – g pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) a munkaadó vagy kapcsolt vállalkozása 

által jelenlegi vagy korábbi vezető 

tisztségviselőinek vagy munkavállalóinak 

felajánlott, kiosztott vagy kiosztandó 

értékpapírok, feltéve, hogy ezen 

értékpapírok fajtája megegyezik azon 

értékpapírok fajtájával, amelyeket már 

bevezettek ugyanarra a szabályozott piacra, 

és hogy rendelkezésre áll egy 

dokumentum, amely információkat 

tartalmaz az értékpapírok számáról és 

jellegéről, valamint az ajánlat és a kiosztás 

indokairól és részleteiről; 

g) a munkaadó vagy kapcsolt vállalkozása 

által jelenlegi vagy korábbi vezető 

tisztségviselőinek felajánlott, kiosztott 

vagy kiosztandó értékpapírok, feltéve, 

hogy ezen értékpapírok fajtája megegyezik 

azon értékpapírok fajtájával, amelyeket 

már bevezettek ugyanarra a szabályozott 

piacra, és hogy rendelkezésre áll egy 

dokumentum, amely információkat 

tartalmaz az értékpapírok számáról és 

jellegéről, valamint az ajánlat és a kiosztás 

indokairól és részleteiről; 

Or. en 

Indokolás 

Lásd az ugyanezen cikk (3) bekezdésének i) pontjához fűzött módosítás indokolását. 

 

Módosítás  296 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 bekezdés – h pont – i alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. ha az ilyen értékpapírokat vagy a velük 

azonos osztályba tartozó értékpapírokat 

arra a másik szabályozott piacra 18 

hónapnál régebben vezették be; 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Ez arányosabb szabályokat eredményez, amelyek az egész EU-ban működőképesek. 

 

Módosítás  297 

Kay Swinburne 
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Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A pénzügyi piacokon végbemenő 

technikai fejlődés figyelembevétele 

érdekében – ideértve az inflációt is – a 

Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok útján a 42. cikkel összhangban a 

következőkre vonatkozó intézkedéseket 

fogadhat el: 

törölve 

a) a jelen cikk (2) bekezdésének i) 

pontjában megállapított értékhatár 

kiigazítása; 

 

b) a jelen cikk (3) bekezdésének c) és d) 

pontjában foglalt küszöbértékek. 

 

Or. en 

 

Módosítás  298 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a jelen cikk (3) bekezdésének c) és d) 

pontjában foglalt küszöbértékek. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  299 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 42. cikknek megfelelően 

törölve 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el az e cikk 3. bekezdésének f) és 

g) pontjában, valamint 4. bekezdésének d) 

és e) pontjában említett 

dokumentumokban foglalt 

minimuminformációk meghatározása 

céljából. 

Or. en 

 

Módosítás  300 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) „értékpapír”: a 2014/65/EU irányelv 4. 

cikke (1) bekezdésének 44. pontjában 

meghatározott átruházható értékpapír, 

kivéve a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) 

bekezdésének 17. pontjában meghatározott 

pénzpiaci eszközöket, amelyek futamideje 

12 hónapnál rövidebb; 

a) „értékpapír”: a 2014/65/EU irányelv 4. 

cikke (1) bekezdésének 44. pontjában 

meghatározott átruházható értékpapír, 

ideértve a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) 

bekezdésének 17. pontjában meghatározott 

pénzpiaci eszközöket, a strukturált 

pénzügyi termékeket és a származtatott 

pénzügyi eszközöket; 

Or. en 

 

Módosítás  301 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) „nyilvános értékpapír-kibocsátás”: 

személyeknek szóló közlés bármilyen 

formában és bármilyen eszközzel, amely 

elegendő információt ad a kibocsátás 

feltételeiről és a felajánlott értékpapírokról 

ahhoz, hogy lehetővé tegye a befektetőnek 

az értékpapírok megvásárlására vagy 

d) „nyilvános értékpapír-kibocsátás”: 

személyeknek szóló közlés bármilyen 

formában és bármilyen eszközzel, amely 

információt ad a kibocsátás feltételeiről és 

a felajánlott értékpapírokról, amelynek 

alapján a befektető meghozhatja az 

értékpapírok megvásárlására vagy 
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jegyzésére vonatkozó döntés 

meghozatalát. Ez a meghatározás 

vonatkozik az értékpapírok pénzügyi 

közvetítőkön keresztül történő 

kihelyezésére is; 

jegyzésére vonatkozó döntést. Ez a 

meghatározás vonatkozik az értékpapírok 

pénzügyi közvetítőkön keresztül történő 

kihelyezésére is; 

Or. en 

Indokolás 

Noha az információ nem feltétlenül elegendő, mégis kibocsátásról van szó, és e rendelet 

hasonló kibocsátásokra vonatkozó rendelkezései kell hogy vonatkozzanak rá. 

 

Módosítás  302 

Philippe De Backer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) „lakossági befektető”: bármely olyan 

befektető, aki nem minősül minősített 

befektetőnek. 

Or. en 

Indokolás 

A jogi egyértelműség miatt szükséges. 

 

Módosítás  303 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) „tapasztalt befektető”: a 345/2013/EU 

rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében 

meghatározottak szerinti személy vagy 

gazdálkodó egység; 
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Or. en 

Indokolás 

Az EuVECA olyan új befektetői osztályt hoz létre a piacon, amely különbözik a pénzügyi 

eszközök piacairól szóló irányelvben meghatározott kritériumok szerinti szakmai 

befektetőktől. Ez azt jelenti, hogy e befektetők megőrzik lakossági befektetői jogaikat, ám 

korlátozott körülmények mellett be tudnak fektetni magasabb típusú termékekbe. Az új 

kategória kritériumai a következők: a) kötelezettségvállalás legalább 100 000 EUR 

befektetésére; és b) írásbeli nyilatkozat a befektetési kötelezettségvállalásról megkötendő 

szerződéstől különálló dokumentumban arról, hogy tudatában vannak a tervezett 

kötelezettségvállalással vagy befektetéssel járó kockázatnak. 

 

Módosítás  304 

Beatrix von Storch 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – f pont – 1 francia bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– olyan társaság, amely legutóbbi éves 

vagy konszolidált éves beszámolója 

alapján az alábbi három kritérium közül 

legalább kettőnek megfelel: az adott 

pénzügyi évben alkalmazottainak átlagos 

száma 250-nél kisebb, mérlegfőösszege 

nem haladja meg a 43 000 000 EUR-t, és 

éves nettó árbevétele az 50 000 000 EUR-t; 

vagy 

– olyan társaság, amely legutóbbi éves 

vagy konszolidált éves beszámolója 

alapján az alábbi három kritérium közül 

legalább kettőnek megfelel: az adott 

pénzügyi évben alkalmazottainak átlagos 

száma 250-nél kisebb, mérlegfőösszege 

nem haladja meg a 100 000 000 EUR-t, és 

éves nettó árbevétele az 

1 000 000 000 EUR-t; vagy 

Or. en 

 

Módosítás  305 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – f pont – 2 francia bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) 

bekezdésének 13. pontjában 

törölve 
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meghatározott kis- és középvállalkozás. 

Or. en 

Indokolás 

A pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelvben foglalt meghatározás szerint a 200 milliós 

piaci kapitalizáció közepesnek minősül. Nem az ilyen nagy cégeknek köszönhető az uniós 

gazdaság növekedése, és az új rendeletnek az első francia bekezdés szerinti kkv-kra kell 

összpontosítania. 

 

Módosítás  306 

Markus Ferber 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) „közepes piaci tőkeértékű 

vállalkozás”: ezen irányelv 

alkalmazásában olyan vállalkozás, 

amelynek az előző három naptári évben az 

év végi jegyzések alapján az átlagos piaci 

tőkeértéke 500 000 000 eurónál kevesebb 

volt; 

Or. de 

Módosítás  307 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – k pont – -1 francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – a kibocsátó, az ajánlattevő, a 

szabályozott piacra értékpapírt bevezetni 

kívánó személy vagy a kezes által vagy 

nevében kerül közzétételre; 

Or. en 
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Módosítás  308 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – k pont – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A 2. cikk (1) bekezdésének va) pontjában 

meghatározott olyan befektetési kutatás, 

amelyet befektetési cég tesz közzé vagy 

terjeszt nem a kibocsátó, az ajánlattevő, a 

szabályozott piacra értékpapírt bevezetni 

kívánó személy vagy a kezes nevében, nem 

minősül az e cikk hatálya alá tartozó 

reklámnak. 

Or. en 

 

Módosítás  309 

Philippe De Backer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – l pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

l) „szabályozott információ”: a 

2004/109/EK irányelv 2. cikke (1) 

bekezdésének k) pontjában meghatározott 
információk; 

l) „szabályozott információ”: olyan 

információk, amelyeket a kibocsátó vagy 

értékpapírnak a szabályozott piacon 

történő bevezetését a kibocsátó 

jóváhagyása nélkül kérelmező személy 

köteles nyilvánosságra hozni a 

2004/109/EK irányelv vagy pedig egy 

tagállamnak az említett irányelv 3. cikke 

(1) bekezdésének és az 596/2014/EU 

rendelet 17. és 19. cikke értelmében 

elfogadott törvényei, rendeletei vagy 

közigazgatási rendelkezései szerint; 

Or. en 

Indokolás 

Technikai módosítás, amely átveszi az átláthatósági irányelvből a „szabályozott információ” 

fogalmát, azonban a nagyobb mértékű jogi egyértelműség és jogbiztonság érdekében 
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kiigazítja a piaci visszaélésről szóló új irányelvre történő kereszthivatkozásokat. 

 

Módosítás  310 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – m pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

m) „székhely szerinti tagállam”: m) „tagállam, ahol a kibocsátó székhellyel 

rendelkezik, azaz ahol a létesítő okirat 

szerinti székhelye van”: 

 (E módosítás a teljes szövegre vonatkozik.) 

Or. xm 

 

Módosítás  311 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – m pont – i alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. az ii. alpontban nem említett uniós 

értékpapír-kibocsátó számára az a 

tagállam, ahol a kibocsátó létesítő okirat 

szerinti székhelye van; 

i. az uniós értékpapír-kibocsátó számára az 

a tagállam, ahol a kibocsátó létesítő okirat 

szerinti székhelye van; 

Or. en 

 

Módosítás  312 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – m pont – i alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. az ii. alpontban nem említett uniós 

értékpapír-kibocsátó számára az a 

i. az uniós értékpapír-kibocsátó számára az 

a tagállam, ahol a kibocsátó létesítő okirat 
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tagállam, ahol a kibocsátó létesítő okirat 

szerinti székhelye van; 

szerinti székhelye van; 

Or. en 

 

Módosítás  313 

Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – m pont – i alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. az ii. alpontban nem említett uniós 

értékpapír-kibocsátó számára az a 

tagállam, ahol a kibocsátó létesítő okirat 

szerinti székhelye van; 

i. az uniós értékpapír-kibocsátó számára az 

a tagállam, ahol a kibocsátó létesítő okirat 

szerinti székhelye van; 

Or. en 

 

Módosítás  314 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – m pont – ii alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a 

szabályozott piacra történő bevezetést kérő 

személy választása szerint az a tagállam, 

ahol a kibocsátó létesítő okirat szerinti 

székhelye van, vagy ahol az 

értékpapírokat a szabályozott piacra 

bevezették vagy be fogják vezetni, vagy 

ahol az értékpapírokat nyilvánosság 

számára felajánlják minden olyan, 

legalább 1 000 EUR egységenkénti 

címletértékű nem részvényjellegű 

értékpapír kibocsátása esetén és minden 

olyan nem részvényjellegű értékpapír 

kibocsátása esetén, amelyek feljogosítják 

birtokosukat bármilyen átruházható 

értékpapír megszerzésére vagy 

készpénzösszeg kézhezvételére 

törölve 
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átváltoztatásuk következményeként vagy 

amiatt, hogy a hozzájuk fűződő jogokat 

gyakorolták, ha a nem részvényjellegű 

értékpapírok kibocsátója nem a mögöttes 

értékpapír kibocsátója és nem ez utóbbi 

kibocsátó csoportjához tartozó szervezet. 

Ugyanez vonatkozik a nem euróra szóló 

nem részvényjellegű értékpapírokra, 

feltéve hogy az ilyen minimális címlet 

összege 1 000 EUR-val megközelítőleg 

egyenértékű; 

Or. en 

 

Módosítás  315 

Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – m pont – ii alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a 

szabályozott piacra történő bevezetést kérő 

személy választása szerint az a tagállam, 

ahol a kibocsátó létesítő okirat szerinti 

székhelye van, vagy ahol az 

értékpapírokat a szabályozott piacra 

bevezették vagy be fogják vezetni, vagy 

ahol az értékpapírokat nyilvánosság 

számára felajánlják minden olyan, 

legalább 1 000 EUR egységenkénti 

címletértékű nem részvényjellegű 

értékpapír kibocsátása esetén és minden 

olyan nem részvényjellegű értékpapír 

kibocsátása esetén, amelyek feljogosítják 

birtokosukat bármilyen átruházható 

értékpapír megszerzésére vagy 

készpénzösszeg kézhezvételére 

átváltoztatásuk következményeként vagy 

amiatt, hogy a hozzájuk fűződő jogokat 

gyakorolták, ha a nem részvényjellegű 

értékpapírok kibocsátója nem a mögöttes 

értékpapír kibocsátója és nem ez utóbbi 

kibocsátó csoportjához tartozó szervezet. 

Ugyanez vonatkozik a nem euróra szóló 

nem részvényjellegű értékpapírokra, 

törölve 
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feltéve hogy az ilyen minimális címlet 

összege 1 000 EUR-val megközelítőleg 

egyenértékű; 

Or. en 

 

Módosítás  316 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – m pont – ii alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a 

szabályozott piacra történő bevezetést kérő 

személy választása szerint az a tagállam, 

ahol a kibocsátó létesítő okirat szerinti 

székhelye van, vagy ahol az 

értékpapírokat a szabályozott piacra 

bevezették vagy be fogják vezetni, vagy 

ahol az értékpapírokat nyilvánosság 

számára felajánlják minden olyan, 

legalább 1 000 EUR egységenkénti 

címletértékű nem részvényjellegű 

értékpapír kibocsátása esetén és minden 

olyan nem részvényjellegű értékpapír 

kibocsátása esetén, amelyek feljogosítják 

birtokosukat bármilyen átruházható 

értékpapír megszerzésére vagy 

készpénzösszeg kézhezvételére 

átváltoztatásuk következményeként vagy 

amiatt, hogy a hozzájuk fűződő jogokat 

gyakorolták, ha a nem részvényjellegű 

értékpapírok kibocsátója nem a mögöttes 

értékpapír kibocsátója és nem ez utóbbi 

kibocsátó csoportjához tartozó szervezet. 

Ugyanez vonatkozik a nem euróra szóló 

nem részvényjellegű értékpapírokra, 

feltéve hogy az ilyen minimális címlet 

összege 1 000 EUR-val megközelítőleg 

egyenértékű; 

törölve 

Or. en 
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Indokolás 

Amennyiben a székhely szerinti, illetve a fogadó tagállam megjelölését a 

kibocsátó/ajánlattevő/a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy döntheti el, az 

kaput nyit a szabályozási arbitrázs előtt. 

 

Módosítás  317 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – m pont – ii alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a 

szabályozott piacra történő bevezetést kérő 

személy választása szerint az a tagállam, 

ahol a kibocsátó létesítő okirat szerinti 

székhelye van, vagy ahol az 

értékpapírokat a szabályozott piacra 

bevezették vagy be fogják vezetni, vagy 

ahol az értékpapírokat nyilvánosság 

számára felajánlják minden olyan, 

legalább 1 000 EUR egységenkénti 

címletértékű nem részvényjellegű 

értékpapír kibocsátása esetén és minden 

olyan nem részvényjellegű értékpapír 

kibocsátása esetén, amelyek feljogosítják 

birtokosukat bármilyen átruházható 

értékpapír megszerzésére vagy 

készpénzösszeg kézhezvételére 

átváltoztatásuk következményeként vagy 

amiatt, hogy a hozzájuk fűződő jogokat 

gyakorolták, ha a nem részvényjellegű 

értékpapírok kibocsátója nem a mögöttes 

értékpapír kibocsátója és nem ez utóbbi 

kibocsátó csoportjához tartozó szervezet. 

Ugyanez vonatkozik a nem euróra szóló 

nem részvényjellegű értékpapírokra, 

feltéve hogy az ilyen minimális címlet 

összege 1 000 EUR-val megközelítőleg 

egyenértékű; 

ii. az a tagállam, ahol a kibocsátó létesítő 

okirat szerinti székhelye van, minden 

olyan, legalább 1 000 EUR egységenkénti 

címletértékű nem részvényjellegű 

értékpapír kibocsátása esetén és minden 

olyan nem részvényjellegű értékpapír 

kibocsátása esetén, amelyek feljogosítják 

birtokosukat bármilyen átruházható 

értékpapír megszerzésére vagy 

készpénzösszeg kézhezvételére 

átváltoztatásuk következményeként vagy 

amiatt, hogy a hozzájuk fűződő jogokat 

gyakorolták, ha a nem részvényjellegű 

értékpapírok kibocsátója nem a mögöttes 

értékpapír kibocsátója és nem ez utóbbi 

kibocsátó csoportjához tartozó szervezet. 

Ugyanez vonatkozik a nem euróra szóló 

nem részvényjellegű értékpapírokra, 

feltéve hogy az ilyen minimális címlet 

összege 1 000 EUR-val megközelítőleg 

egyenértékű; 

Or. en 
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Indokolás 

A módosítás olyan mentességet kíván törölni, amely lehetővé teszi, hogy a kibocsátók 

megválasszák székhely szerinti tagállamukat. A székhely szerinti tagállam döntő szerepet 

játszik a tájékoztató felügyeletében. Amennyiben a tájékoztatót ellenőrző illetékes hatóság 

megválasztható, a felügyelet minősége terén negatív verseny indulhat meg, ami kedvezőtlenül 

hat a lakossági befektetők hatékony védelmére. 

 

Módosítás  318 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – m pont – iii alpont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii. a ii. pontban nem említett harmadik 

országban bejegyzett minden értékpapír-

kibocsátó számára az a tagállam, ahol az 

értékpapírokat első alkalommal kívánják 

nyilvános kibocsátással értékesíteni, vagy 

ahová a szabályozott piacra történő 

bevezetésre az első kérelmet benyújtották, 

a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a 

szabályozott piacra történő bevezetést 

kérelmező személy választása szerint, 

figyelemmel a valamely harmadik 

országban bejegyzett kibocsátók későbbi 

választására az alábbi körülmények 

valamelyikének esetén: 

iii. harmadik országban bejegyzett minden 

értékpapír-kibocsátó számára az a 

tagállam, ahol az értékpapírokat első 

alkalommal kívánják nyilvános 

kibocsátással értékesíteni, vagy ahová a 

szabályozott piacra történő bevezetésre az 

első kérelmet benyújtották, a kibocsátó, az 

ajánlattevő vagy a szabályozott piacra 

történő bevezetést kérelmező személy 

választása szerint, figyelemmel a valamely 

harmadik országban bejegyzett kibocsátók 

későbbi választására az alábbi 

körülmények valamelyikének esetén: 

Or. en 

 

Módosítás  319 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – m pont – iii alpont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii. a ii. pontban nem említett harmadik 

országban bejegyzett minden értékpapír-

kibocsátó számára az a tagállam, ahol az 

értékpapírokat első alkalommal kívánják 

iii. harmadik országban bejegyzett minden 

értékpapír-kibocsátó számára az a 

tagállam, ahol az értékpapírokat első 

alkalommal kívánják nyilvános 
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nyilvános kibocsátással értékesíteni, vagy 

ahová a szabályozott piacra történő 

bevezetésre az első kérelmet benyújtották, 

a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a 

szabályozott piacra történő bevezetést 

kérelmező személy választása szerint, 

figyelemmel a valamely harmadik 

országban bejegyzett kibocsátók későbbi 

választására az alábbi körülmények 

valamelyikének esetén: 

kibocsátással értékesíteni, vagy ahová a 

szabályozott piacra történő bevezetésre az 

első kérelmet benyújtották, a kibocsátó, az 

ajánlattevő vagy a szabályozott piacra 

történő bevezetést kérelmező személy 

választása szerint, figyelemmel a valamely 

harmadik országban bejegyzett kibocsátók 

későbbi választására az alábbi 

körülmények valamelyikének esetén: 

Or. en 

 

Módosítás  320 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – m pont – iii alpont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii. a ii. pontban nem említett harmadik 

országban bejegyzett minden értékpapír-

kibocsátó számára az a tagállam, ahol az 

értékpapírokat első alkalommal kívánják 

nyilvános kibocsátással értékesíteni, vagy 

ahová a szabályozott piacra történő 

bevezetésre az első kérelmet benyújtották, 

a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a 

szabályozott piacra történő bevezetést 

kérelmező személy választása szerint, 

figyelemmel a valamely harmadik 

országban bejegyzett kibocsátók későbbi 

választására az alábbi körülmények 

valamelyikének esetén: 

iii. harmadik országban bejegyzett minden 

értékpapír-kibocsátó számára az a 

tagállam, ahol az értékpapírokat első 

alkalommal kívánják nyilvános 

kibocsátással értékesíteni, vagy ahová a 

szabályozott piacra történő bevezetésre az 

első kérelmet benyújtották, a kibocsátó, az 

ajánlattevő vagy a szabályozott piacra 

történő bevezetést kérelmező személy 

választása szerint, figyelemmel a valamely 

harmadik országban bejegyzett kibocsátók 

későbbi választására az alábbi 

körülmények valamelyikének esetén: 

Or. en 

 

Módosítás  321 

Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – m pont – iii alpont – bevezető rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii. a ii. pontban nem említett harmadik 

országban bejegyzett minden értékpapír-

kibocsátó számára az a tagállam, ahol az 

értékpapírokat első alkalommal kívánják 

nyilvános kibocsátással értékesíteni, vagy 

ahová a szabályozott piacra történő 

bevezetésre az első kérelmet benyújtották, 

a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a 

szabályozott piacra történő bevezetést 

kérelmező személy választása szerint, 

figyelemmel a valamely harmadik 

országban bejegyzett kibocsátók későbbi 

választására az alábbi körülmények 

valamelyikének esetén: 

iii. harmadik országban bejegyzett minden 

értékpapír-kibocsátó számára az a 

tagállam, ahol az értékpapírokat első 

alkalommal kívánják nyilvános 

kibocsátással értékesíteni, vagy ahová a 

szabályozott piacra történő bevezetésre az 

első kérelmet benyújtották, a kibocsátó, az 

ajánlattevő vagy a szabályozott piacra 

történő bevezetést kérelmező személy 

választása szerint, figyelemmel a valamely 

harmadik országban bejegyzett kibocsátók 

későbbi választására az alábbi 

körülmények valamelyikének esetén: 

Or. en 

 

Módosítás  322 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – n pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

n) „fogadó tagállam”: az a tagállam, ahol a 

nyilvános kibocsátás történik, vagy a 

szabályozott piacra történő bevezetést 

kérik, ha az eltér a székhely szerinti 

tagállamtól; 

n) „tagállam, ahol a kibocsátást 

lebonyolítják”: az a tagállam, ahol a 

nyilvános kibocsátás történik, vagy a 

szabályozott piacra történő bevezetést 

kérik, ha az eltér attól a tagállamtól, ahol a 

kibocsátó székhellyel rendelkezik; 

 (E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 

Or. xm 

Módosítás  323 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – o pont – bevezető rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

o) „nem zárt végű kollektív befektetési 

vállalkozás”: azok a nyílt végű befektetési 

társaságok és befektetési vállalkozások, 

amelyek mindkét következő 

tulajdonsággal bírnak: 

o) „kollektív befektetési vállalkozás”: a 

2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 5. cikke szerint engedélyezett, 

átruházható értékpapírokkal foglalkozó 

kollektív befektetési vállalkozások 

(ÁÉKBV) és a 2011/61/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikke (1) 

bekezdésének a) pontjában meghatározott 

alternatív befektetési alapok (ABA); 

Or. en 

 

Módosítás  324 

Philippe De Backer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – o pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

o) „nem zárt végű kollektív befektetési 

vállalkozás”: azok a nyílt végű befektetési 

társaságok és befektetési vállalkozások, 

amelyek mindkét következő tulajdonsággal 

bírnak: 

o) „kollektív befektetési vállalkozás”: azok 

a nyílt végű befektetési társaságok és 

befektetési vállalkozások, amelyek 

mindkét következő tulajdonsággal bírnak: 

Or. en 

Indokolás 

Technikai helyesbítés: ez a módosítás a jelentéstervezet 28. módosításának helyébe lép. 

 

Módosítás  325 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – v a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 va) „befektetési kutatás”: ezzel 

összefüggésben az egy vagy több pénzügyi 



 

AM\1092631HU.doc 127/137 PE582.054v01-00 

 HU 

eszközhöz vagy egyéb eszközökhöz, 

illetőleg pénzügyi eszközök kibocsátóihoz 

vagy potenciális kibocsátóihoz kapcsolódó 

kutatási anyagok vagy szolgáltatások, 

vagy olyan kutatás, amely szorosan 

kapcsolódik egy meghatározott ágazathoz 

vagy piachoz, úgy, hogy a szóban forgó 

ágazathoz tartozó pénzügyi 

instrumentumokkal, eszközökkel vagy 

kibocsátókkal kapcsolatban ad 

tájékoztatást. Az ilyen típusú anyag vagy 

szolgáltatás kifejezetten vagy implicit 

módon befektetési stratégiát ajánl vagy 

javasol és megalapozott véleményt ad az 

instrumentumok vagy eszközök jelenlegi 

vagy jövőbeli értékéről vagy áráról, vagy 

egyéb elemzést és új megállapítást 

tartalmaz, valamint új vagy meglévő 

információkon alapuló következtetéseket 

von le, amelyek használhatók és 

relevánsak a befektetési stratégiához, és 

hozzáadott értéket tudnak biztosítani a 

befektetési vállalkozások azon 

döntéseihez, amelyeket az adott kutatásért 

fizető ügyfelek nevében hoznak. 

Or. en 

 

Módosítás  326 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – v a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 va) „minőségi védjegy”: az ESMA vagy az 

illetékes hatóság által, egy meghatározott 

értékpapír-kibocsátás vonatkozásában 

kerül odaítélésre, amennyiben a kibocsátó 

– a tájékoztató közzétételének 

kötelezettsége nélkül – tájékoztatót tesz 

közzé; 

Or. es 
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Módosítás  327 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – v b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 vb) „tájékoztató kiadványok európai 

azonosítószáma”: egy, az ESMA által 

létrehozott, a tájékoztató kiadványok 

azonosítására szolgáló és az illetékes 

hatóságok által kiadott kód; 

Or. es 

 

Módosítás  328 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A pénzügyi piacokon végbemenő 

technikai fejlődés figyelembevétele 

érdekében a Bizottság a 42. cikk 

értelmében felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadhat el az e cikk (1) 

bekezdésben említett meghatározások 

egyes technikai elemeiről, ideértve a „kis- 

és középvállalkozás (kkv)” (1) bekezdés f) 

pontjában foglalt meghatározásánál 

alkalmazott számadatok kiigazítását, 

figyelembe véve a különböző nemzeti 

piacok helyzetét, beleértve a 

vállalkozásoknak a szabályozott piacok és 

multilaterális kereskedési rendszerek 

működtetői által használt besorolását, az 

uniós jogszabályokat és ajánlásokat, 

valamint a gazdasági fejleményeket. 

(2) A pénzügyi piacokon végbemenő 

technikai fejlődés figyelembevétele 

érdekében a Bizottság a 42. cikk 

értelmében felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadhat el az e cikk (1) 

bekezdésben említett meghatározások 

egyes technikai elemeiről, kivéve a „kis- és 

középvállalkozás (kkv)” (1) bekezdés f) 

pontjában foglalt meghatározásánál 

alkalmazott számadatok kiigazítását, 

figyelembe véve a különböző nemzeti 

piacok helyzetét, beleértve a 

vállalkozásoknak a szabályozott piacok és 

multilaterális kereskedési rendszerek 

működtetői által használt besorolását, az 

uniós jogszabályokat és ajánlásokat, 

valamint a gazdasági fejleményeket. 

Or. en 
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Indokolás 

A kkv-k (és ezáltal a könnyített kkv-szabályok hatálya alá tartozó szereplők) 

meghatározásának megváltoztatása nem 2. szinten kezelendő technikai elem. A 

változtatásokat az 1. szintű szöveg módosításaként kell benyújtani. 

 

Módosítás  329 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tájékoztató közzétételére vonatkozó 

kötelezettség és az az alóli mentesség 

A tájékoztató közzétételére vonatkozó 

kötelezettség 

Or. es 

 

Módosítás  330 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Unióban tájékoztató előzetes 

közzététele nélkül nincs lehetőség 

értékpapírok nyilvános kibocsátására. 

(1) Az Unióban tájékoztató vagy kkv-

tájékoztató előzetes közzététele nélkül 

nincs lehetőség értékpapírok nyilvános 

kibocsátására. 

Or. en 

 

Módosítás  331 

Brian Hayes, Marian Harkin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok mentességet adhatnak a 

tájékoztató közzétételének az (1) 

törölve 
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bekezdésben foglalt kötelezettsége alól 

értékpapírok nyilvános kibocsátása 

esetén, feltéve hogy: 

a) a kibocsátásra csak az adott 

tagállamban kerül sor, és 

 

b) a kibocsátás teljes ellenértéke nem ér el 

egy 12 hónapos időszakra számított, 

meghatározott értékhatárt, amely nem 

haladhatja meg a 10 000 000 EUR-t. 

 

A tagállamok értesítik a Bizottságot és az 

ESMA-t az e bekezdésben foglalt 

lehetőség alkalmazásáról, beleértve a 

kibocsátás ellenértékét, amely alatt a 

belföldi kibocsátásokra vonatkozó 

mentességet alkalmazzák. 

 

Or. en 

 

Módosítás  332 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok mentességet adhatnak a 

tájékoztató közzétételének az (1) 

bekezdésben foglalt kötelezettsége alól 

értékpapírok nyilvános kibocsátása 

esetén, feltéve hogy: 

törölve 

a) a kibocsátásra csak az adott 

tagállamban kerül sor, 

 

b) a kibocsátás teljes ellenértéke nem ér el 

egy 12 hónapos időszakra számított, 

meghatározott értékhatárt, amely nem 

haladhatja meg a 10 000 000 EUR-t. 

 

A tagállamok értesítik a Bizottságot és az 

ESMA-t az e bekezdésben foglalt 

lehetőség alkalmazásáról, beleértve a 

kibocsátás ellenértékét, amely alatt a 

belföldi kibocsátásokra vonatkozó 

mentességet alkalmazzák. 
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Or. es 

 

Módosítás  333 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok mentességet adhatnak a 

tájékoztató közzétételének az (1) 

bekezdésben foglalt kötelezettsége alól 

értékpapírok nyilvános kibocsátása 

esetén, feltéve hogy: 

törölve 

a) a kibocsátásra csak az adott 

tagállamban kerül sor, és 

 

b) a kibocsátás teljes ellenértéke nem ér el 

egy 12 hónapos időszakra számított, 

meghatározott értékhatárt, amely nem 

haladhatja meg a 10 000 000 EUR-t. 

 

A tagállamok értesítik a Bizottságot és az 

ESMA-t az e bekezdésben foglalt 

lehetőség alkalmazásáról, beleértve a 

kibocsátás ellenértékét, amely alatt a 

belföldi kibocsátásokra vonatkozó 

mentességet alkalmazzák. 

 

Or. en 

Indokolás 

Az e bekezdésben megfogalmazott nemzeti mérlegelési jogkör a legteljesebb mértékben 

ellentétes a tőkepiaci unió „unió” jellegével, ezért törölni kell. A Zöldek javaslata szerint 

500 000 EUR alatt nem kell tájékoztatót közzétenni, a kkv-k (legfeljebb 10 milliós 

kibocsátásig) és a másodlagos kibocsátások esetében könnyített szabályozású tájékoztatót kell 

közzétenni, minden más esetben pedig a teljes szabályozás alkalmazandó. 

 

Módosítás  334 

Kay Swinburne 
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Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok mentességet adhatnak a 

tájékoztató közzétételének az (1) 

bekezdésben foglalt kötelezettsége alól 

értékpapírok nyilvános kibocsátása esetén, 

feltéve hogy: 

(2) A tagállamok mentességet adnak a 

tájékoztató közzétételének az (1) 

bekezdésben foglalt kötelezettsége alól 

értékpapírok nyilvános kibocsátása esetén, 

feltéve hogy: 

Or. en 

Indokolás 

Amennyiben ez a mentesség az egész EU-ban egységesen kötelező, az nagyobb jogbiztonságot 

teremt a kkv-k számára, és megakadályozza az egységes piacon kialakuló eltéréseket, 

amelyekkel a kkv-k szembesülnek. 

 

Módosítás  335 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a kibocsátásra csak az adott 

tagállamban kerül sor, és 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  336 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a kibocsátásra csak az adott 

tagállamban kerül sor, és 

törölve 

Or. en 
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Indokolás 

Az egységes uniós tőkepiac tényleges megvalósulásához biztosítanunk kell, hogy a kkv-k 

számára nem csak akkor adható mentesség, ha saját nemzeti piacukon belül kívánnak 

maradni. A mentesség határokon belülre történő korlátozásával a kkv-kra nézve korlátozzuk 

az egységes piac hatékonyságát. 

 

Módosítás  337 

Tom Vandenkendelaere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a kibocsátásra csak az adott 

tagállamban kerül sor, és 

a) a kibocsátásra nem vonatkozik a 24. 

cikk szerinti értesítés, és 

Or. en 

 

Módosítás  338 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a kibocsátás teljes ellenértéke nem ér el 

egy 12 hónapos időszakra számított, 

meghatározott értékhatárt, amely nem 

haladhatja meg a 10 000 000 EUR-t. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  339 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a kibocsátás teljes ellenértéke nem ér el b) a kibocsátás teljes ellenértéke nem ér el 
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egy 12 hónapos időszakra számított, 

meghatározott értékhatárt, amely nem 

haladhatja meg a 10 000 000 EUR-t. 

egy 12 hónapos időszakra számított, 

meghatározott értékhatárt, amely nem 

haladhatja meg az 5 000 000 EUR-t. 

Or. en 

 

Módosítás  340 

Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a kibocsátás teljes ellenértéke nem ér el 

egy 12 hónapos időszakra számított, 

meghatározott értékhatárt, amely nem 

haladhatja meg a 10 000 000 EUR-t. 

b) a kibocsátás teljes ellenértéke nem ér el 

egy 12 hónapos időszakra számított, 

meghatározott értékhatárt, amely nem 

haladhatja meg az 5 000 000 EUR-t. 

Or. en 

 

Módosítás  341 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a kibocsátás teljes ellenértéke nem ér el 

egy 12 hónapos időszakra számított, 

meghatározott értékhatárt, amely nem 

haladhatja meg a 10 000 000 EUR-t. 

b) a kibocsátás teljes ellenértéke nem ér el 

egy 12 hónapos időszakra számított, 

meghatározott értékhatárt, amely nem 

haladhatja meg az 5 000 000 EUR-t. 

Or. en 

 

Módosítás  342 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok értesítik a Bizottságot és az 

ESMA-t az e bekezdésben foglalt 

lehetőség alkalmazásáról, beleértve a 

kibocsátás ellenértékét, amely alatt a 

belföldi kibocsátásokra vonatkozó 

mentességet alkalmazzák. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  343 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok értesítik a Bizottságot és az 

ESMA-t az e bekezdésben foglalt 

lehetőség alkalmazásáról, beleértve a 

kibocsátás ellenértékét, amely alatt a 

belföldi kibocsátásokra vonatkozó 

mentességet alkalmazzák. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  344 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az említett küszöbértékeket e rendelet 

végrehajtásától számítva egy év elteltével 

értékelni, és az értékelés eredményétől 

függően adott esetben módosítani kell. 

Or. en 
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Módosítás  345 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Értékpapírokat tájékoztató előzetes 

közzététele nélkül nem lehet az Unión 

belül található vagy ott működő 

szabályozott piacra bevezetni. 

(3) Értékpapírokat tájékoztató előzetes 

közzététele nélkül nem lehet az Unión 

belül található vagy ott működő 

szabályozott piacra bevezetni. A 

multilaterális kereskedési rendszerbe, 

többek között kkv-tőkefinanszírozási 

piacra kkv-k által bevezetett 

értékpapírokra a 15. cikkben foglalt 

egyszerűsített eljárást kell alkalmazni. A 

tagállamoknak tartózkodniuk kell nemzeti 

szintű közzétételi követelmények 

megállapításától, amelyek aránytalan 

vagy szükségtelen terhet jelentenének az 

ilyen kibocsátások vonatkozásában, és így 

fokoznák a belső piac széttagoltságát. 

Or. en 

 

Módosítás  346 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az árfolyammozgások – többek között 

az eurótól eltérő pénznemek inflációjának 

és árfolyamának – figyelembe vétele 

érdekében a Bizottság a 42. cikkel 

összhangban felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus útján intézkedéseket fogadhat el 

az e cikk (2) bekezdésének b) pontjában 

megállapított küszöböt illetően. 

Or. en 
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Indokolás 

Az EU területén használt, az eurótól eltérő pénznemek figyelembe vétele érdekében. 

Módosítás  347 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Amennyiben az értékpapír nyilvános 

kibocsátása vagy szabályozott piacra 

történő bevezetése nem tartozik e 

rendeletnek az 1. cikkben meghatározott 

hatálya alá, a kibocsátó, az ajánlattevő 

vagy a szabályozott piacra történő 

bevezetést kérő személy önkéntesen is 

készíthet az e rendeletnek megfelelő 

tájékoztatót. 

Amennyiben az értékpapír nyilvános 

kibocsátása vagy szabályozott piacra 

történő bevezetése nem tartozik e 

rendeletnek az 1. cikkben meghatározott 

hatálya alá, a kibocsátó, az ajánlattevő 

vagy a szabályozott piacra történő 

bevezetést kérő személy önkéntesen is 

készíthet az e rendeletnek megfelelő 

tájékoztatót. A tájékoztató önkéntes 

elkészítéséért az illetékes hatóság nemzeti 

minőségi védjegyet, illetve az ESMA 

európai minőségi védjegyet ítélhet oda. 

Or. es 

 


