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RÖVID INDOKOLÁS 

Háttér 

A tájékoztatókról szóló, jelenleg hatályos 2003/71/EK irányelv azokat a szabályokat 

harmonizálja, melyek a részvények tőzsdei jegyzésre történő kibocsátása vagy befektetési 

lehetőségek nyilvános felkínálása révén tőkét bevonó cégek által kiadandó tájékoztatók 

közzétételére vonatkoznak. A tájékoztatónak tartalmaznia kell minden szükséges információt 

ahhoz, hogy a befektetők megalapozott befektetési döntést hozzanak.  

 

A tőkepiaci unió részeként a Bizottság előterjesztett egy tájékoztatókról szóló, felülvizsgált 

irányelvre irányuló javaslatot azzal a céllal, hogy megkönnyítse és olcsóbbá tegye a 

vállalkozások, különösen a kkv-k számára a tőkebevonást, továbbá egyértelmű tájékoztatást 

biztosítson a potenciális befektetők, köztük a lakossági befektetők számára. 

 

Az IMCO bizottság feladata a fogyasztók érdekeinek számos ágazatra – köztük a pénzügyi 

szolgáltatásokra is – kiterjedő jogalkotási felügyelete, valamint a versenyképesség növelése 

az egységes piacon. Lényeges, hogy a lakossági befektetők megfelelő tájékoztatást kapjanak, 

mely alapján megalapozott döntést tudnak hozni. 

 

Összefoglaló 

Az előadó javasolja az „összefoglaló tájékoztató” cím megváltoztatását „bevezető 

összefoglaló”-ra, mivel az pontosabban tükrözi annak célját. Az előadó javasolja, hogy az 

összefoglaló nyújtása csak abban az esetben legyen kötelező, amikor értékpapírokat kínálnak 

lakossági befektetőknek. Ennek egy tömören megfogalmazott, könnyen összevethető, rövid 

dokumentumnak kell lennie. 

 

Ugyanakkor úgy véli, hogy az összefoglalókra vonatkozóan a Bizottság által javasolt rendszer 

helyenként túl korlátozó; nem indokolt például előírni a legfeljebb hatoldalas terjedelmet 

vagy ötre korlátozni a kockázati tényezők számát. Erre vonatkozóan észrevételeket vár. 

 

Nyelv 

Az előadó támogatja azt az elképzelést, hogy a befektetőnek lehetősége legyen az 

összefoglalót a saját tagállamának valamelyik hivatalos nyelvén olvasnia, és javasolja, hogy a 

tájékoztató összefoglalóját szükség esetén fordítsák le, mégpedig a lakossági befektetési 

csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel (PRIIP) kapcsolatos 

kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló rendeletben rögzítettel azonos 

nyelvi előírásoknak megfelelően. 

 

Nem részvényjellegű értékpapírok 

Az előadó támogatja a nem részvényjellegű értékpapírok piacának a lakossági befektetők 

előtti megnyitását és a mentesség megszüntetését a 100 000 eurónál magasabb névértékű 

kötvények esetében, de a közzététel tekintetében szükségesnek tartja a minősített és nem 

minősített befektetők közötti különbségtétel fenntartását. 

 

Értékhatárok 

Az ECON előadója javasolta egyes értékhatárok megemelését, illetve csökkentését annak 

érdekében, hogy megkönnyítse a kkv-k számára a tőkepiacokhoz való hozzáférést. Az IMCO 

előadója hasznosnak tartja a kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférésének megkönnyítését, és 
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úgy véli, hogy a fogyasztók számára is előnyös lehet a befektetési lehetőségek bővülése. 

Tekintve az effajta befektetési lehetőségeket kereső fogyasztók típusát, az IMCO előadója 

szerint az értékhatárok mozgatása aligha lesz érdemi kihatással a fogyasztók védelmére. 

Ennek ellenére javasolja, hogy az IMCO bizottság tekintse át e javaslatokat, ezért maga is 

előterjeszti e módosításokat, hogy az IMCO szavazhasson róluk. 

 

Másodlagos kibocsátás 

A Bizottság javaslata közzétételi minimumszabályokat tartalmaz a másodlagos kibocsátásokra 

vonatkozóan. Ez jelentősen csökkenti az ilyen kibocsátások kb. 70%-ának adminisztratív 

költségeit. Az IMCO előadója ezt támogatja, feltéve, hogy a befektetési termékben egyéb 

érdemi változtatás nem történt, és előterjesztett egy módosítást erre vonatkozóan. 

 

Közösségi finanszírozás 

Az előadó tudatában van, hogy a Bizottság foglalkozik a közösségi finanszírozással, és úgy 

véli, hogy a lakossági befektetők egyértelműen örömmel használják ki a közösségi 

finanszírozás nyújtotta lehetőségeket. Úgy véli, hogy az ilyen platformoknak megfelelő szintű 

fogyasztóvédelmet kell biztosítaniuk, és előterjesztett egy módosítást e tekintetben. 

MÓDOSÍTÁSOK: 

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

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 

(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 
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munkahelyteremtést. munkahelyteremtést, különösen a kkv-k 

számára. 

 

Módosítás  2 

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 csökkentésével 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. 

 

Módosítás  3 

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 

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 

(7) E rendelet célja, hogy biztosítsa a 

befektetők védelmét és a piac 

hatékonyságát, miközben erősíti az 

egységes tőkepiacot és megkönnyít a kkv-k 

számára az ehhez való hozzáférést. A 

kibocsátó és az 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 
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módja tájékoztató kiadása. rendelkezésre bocsátásának megfelelő 

módja tájékoztató kiadása. 

 

Módosítás  4 

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 tagállamoknak továbbá 

tartózkodniuk kell nemzeti szintű 

közzétételi követelmények 

megállapításától, amelyek aránytalan vagy 

szükségtelen terhet jelentenének az ilyen 

kibocsátások vonatkozásában, és így 

fokoznák a belső piac széttagoltságát. 

 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) Bár az Unióban 1 000 000 EUR-

nál kisebb teljes ellenértéket képviselő 

nyilvános értékpapír-kibocsátások 

kizárása e rendelet hatálya alól arányos 

intézkedésnek tekinthető, a 

fogyasztóvédelem minimumszintjének 

biztosítását továbbra is elő kell írni az 

ilyen ajánlatok vonatkozásában, például 

az olyan területeken, mint a közösségi 

finanszírozás. Az említett védelem részét 
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képezhetik többek között a kockázatokra 

való jól látható figyelmeztetések, az 

alapvető közzétételi és szervezeti 

követelmények, az elállási jog és a 

befektetett összegre vonatkozó felső 

határok. 

 

 

Módosítás  6 

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 

védelme 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 a 10 

000 000 EUR-t egy 12 hónapos időszakra 

számítva, az e rendelet szerinti 

engedélyezési mechanizmusra nincs 

szükség, és a tájékoztató elkészítése 

aránytalanul magas költséggel járhat. Ezért 

a tagállamokat mentesíteni kell az ilyen 

kibocsátásokat az e rendeletben 

meghatározott tájékoztatási kötelezettség 

alól. 

 

Módosítás  7 

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 és a kkv-k 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. 

 

Módosítás  8 

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 

(43) A tőkepiaci unió egyik alapvető 

célkitűzése, hogy elősegítse az Unióban az 

uniós gazdaság motorjaként működő 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 a 

bonyolult adminisztratív eljárások 

elriaszthatják őket értékpapírjaik nyilvános 

kibocsátásától. Ugyanakkor méretük és 

rövidebb múltjuk miatt a kkv-k a nagy 

kibocsátóknál magasabb befektetési 
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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. 

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. 

 

Módosítás  9 

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 csökkentett információknak 

az ilyen méretű vállalkozások és 

befektetőik számára lényeges és releváns 

információkra kell összpontosulniuk. 

Törekedniük 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. 

 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

47 preambulumbekezdés 
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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. 

törölve 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

49 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(49) Az illetékes hatóság által 

engedélyezett eltéréssel lehetővé kell tenni 

a tájékoztatóban megjelenítendő érzékeny 

információk kihagyását meghatározott 

körülmények között, hogy el lehessen 

kerülni a kibocsátó számára hátrányos 

(49) Az illetékes hatóság által 

engedélyezett eltéréssel lehetővé kell tenni 

a tájékoztatóban megjelenítendő érzékeny 

információk kihagyását meghatározott 

körülmények között, hogy el lehessen 

kerülni a kibocsátó számára hátrányos 
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helyzeteket. helyzeteket, feltéve hogy az ilyen jellegű 

információk kihagyása valószínűsíthetően 

nem lesz félrevezető a nyilvánosság 

számára a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a 

kezes megalapozott értékeléséhez 

alapvetően szükséges tények és 

körülmények tekintetében. 

Indokolás 

A preambulumbekezdésnek összhangban kell lennie a javaslat vonatkozó cikkével (17. cikk 

(2b) bekezdés). 

 

 

Módosítás  12 

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 képesített befektetőkön kívül 

tagállamonként ötszáznál kevesebb 

természetes vagy jogi személy 

befektetőnek szóló értékpapír-kibocsátás; a 

meglévő részvényeseket és 

munkavállalókat nem kell beszámítani 

azon személyek számába, akiknek a 

kibocsátás szól; 

Módosítás  13 

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; 

 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – d pont 
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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 időtartamra vetítve 

kell számítani; 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – v a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 va) „lakossági befektető”: az 

1286/2014/EU rendelet 4. cikkének 6. 

pontjában meghatározottak szerinti 

befektető. 

Indokolás 

A lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel 

kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló rendeletben 

meghatározott „lakossági befektető” fogalmának átvétele. 

 

Módosítás  16 

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: 

(2) A tájékoztató közzétételének az (1) 

bekezdésben foglalt kötelezettsége alól 

mentesül az értékpapírok nyilvános 

kibocsátása, feltéve hogy: 

a)  a kibocsátásra csak az adott 

tagállamban kerül sor, 

a)  a kibocsátásra nem vonatkozik a 

24. cikk szerinti értesítési kötelezettség, és 

b)  a kibocsátás teljes ellenértéke nem 

ér el egy 12 hónapos időszakra számított, 

meghatározott értékhatárt, amely nem 

b)  a kibocsátás teljes ellenértéke nem 

ér el egy 12 hónapos időszakra számított, 

meghatározott értékhatárt, amely nem 
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haladhatja meg a 10 000 000 EUR-t. 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. 

A tagállamok nem írnak elő vagy tartanak 

fenn tájékoztatási kötelezettségeket az e 

bekezdés alapján mentesített 

kibocsátásokra. 

 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az első albekezdéstől eltérően, 

amennyiben a tájékoztató a kizárólag 

minősített befektetőknek szóló, nem 

részvényjellegű, vagy legalább 100 000 

EUR címletértékű értékpapírok 

szabadpiaci bevezetésére vonatkozik, 

nincs szükség összefoglalóra. 

 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az összefoglaló tartalma pontos, 

tisztességes, egyértelmű és nem 

félrevezető. Az összefoglaló tartalmának 

összhangban kell lennie a tájékoztató többi 

részével. 

(2) Az összefoglaló tartalma pontos, 

tisztességes, egyértelmű és nem félrevezető 

és minden releváns információt tartalmaz. 

Az összefoglaló tartalmának összhangban 

kell lennie a tájékoztató többi részével. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az összefoglaló rövid, tömör dokumentum, 

maximális terjedelme kinyomtatva 6 db 

A4-es oldal. Az összefoglaló: 

Az összefoglaló rövid, tömör dokumentum, 

maximális terjedelme kinyomtatva 6 db 

A4-es oldal, de szükség esetén legfeljebb 

10 oldal is lehet. Az összefoglaló: 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) nyelvezete és stílusa elősegíti az 

információ megértését, különösen fontos, 

hogy nyelvezete egyértelmű, nem technikai 

jellegű, tömör és érthető legyen. 

b) nyelvezete és stílusa elősegíti az 

információ megértését, különösen fontos, 

hogy nyelvezete egyértelmű, nem technikai 

jellegű, tömör és az érintett befektetőtípus 

számára érthető legyen. 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 4 bekezdés – a pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a)  figyelmeztetéseket tartalmazó 

bevezető; 

a) figyelmeztetéseket tartalmazó 

bevezető többek között arról, hogy a 

befektetők a befektetett tőkéjük mekkora 

részét veszíthetik el a legrosszabb 

forgatókönyv bekövetkezte esetén; 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az összefoglaló bevezetője 

tartalmazza az értékpapír megnevezését, a 

kibocsátó, az ajánlattevő vagy a 

szabályozott piacra történő bevezetést kérő 

(5) A (4) bekezdés a) pontjában 

hivatkozott rész tartalmazza az értékpapír 

megnevezését, a kibocsátó, az ajánlattevő 

vagy a szabályozott piacra történő 



 

AD\1099351HU.doc 15/22 PE578.848v04-00 

 HU 

személy megnevezését és elérhetőségeit, a 

székhely szerinti tagállam illetékes 

hatóságának megnevezését és 

elérhetőségeit, valamint a dokumentum 

keltét. Az összefoglalónak tartalmaznia 

kell egy arra vonatkozó figyelmeztetést, 

hogy: 

bevezetést kérő személy megnevezését és 

elérhetőségeit, a székhely szerinti tagállam 

illetékes hatóságának megnevezését és 

elérhetőségeit, valamint a dokumentum 

keltét. Az összefoglalónak tartalmaznia 

kell egy arra vonatkozó figyelmeztetést, 

hogy: 

 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 6 bekezdés – c pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a „Melyek a kibocsátóra vonatkozó 

legfontosabb egyedi kockázatok?” című 

alpontban legfeljebb öt, az adott 

kibocsátóra vonatkozó leginkább lényeges, 

a 16. cikk szerint a legmagasabb 

lényegességi kategóriába tartozó kockázati 

tényező rövid leírását. 

c) a „Melyek a kibocsátóra vonatkozó 

legfontosabb egyedi kockázatok?” című 

alpontban legfeljebb öt, az adott 

kibocsátóra vonatkozó leginkább lényeges, 

a 16. cikk szerint a legmagasabb 

lényegességi kategóriába tartozó kockázati 

tényező rövid és egyértelmű leírását; a 

kockázati tényezők száma szükség esetén 

legfeljebb nyolcra növelhető. 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 7 bekezdés – d pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a „Melyek az értékpapírokra 

vonatkozó legfontosabb egyedi 

kockázatok?” című alpontban legfeljebb öt, 

az adott értékpapírokra vonatkozó 

leginkább lényeges, a 16. cikk szerint a 

legmagasabb lényegességi kategóriába 

tartozó kockázati tényező rövid leírását. 

d) a „Melyek az értékpapírokra 

vonatkozó legfontosabb egyedi 

kockázatok?” című alpontban legfeljebb öt, 

az adott értékpapírokra vonatkozó 

leginkább lényeges, a 16. cikk szerint a 

legmagasabb lényegességi kategóriába 

tartozó kockázati tényező rövid és 

egyértelmű leírását; a kockázati tényezők 

száma szükség esetén legfeljebb nyolcra 

növelhető. 
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Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Amennyiben nem történt lényeges 

változás az eredeti tájékoztató részeként 

megküldött regisztrációs okmányban 

szereplő információkhoz képest, a 

második kibocsátáskor kiadott külön 

regisztrációs okmányhoz nincs szükség az 

illetékes hatóság jóváhagyására annak 

közzététele előtt. 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Értékpapírok nyilvános kibocsátása esetén 

a kkv-k dönthetnek úgy, hogy a minimális 

közzétételi szabályok alapján készítik el a 

tájékoztatót, feltéve, hogy nincs 

szabályozott piacon bejegyzett 

értékpapírjuk. 

Értékpapírok nyilvános kibocsátása esetén 

a kibocsátók dönthetnek úgy, hogy az e 

cikkben megállapított arányos közzétételi 

szabályok alapján készítik el a tájékoztatót, 

feltéve, hogy nincs szabályozott piacon 

bejegyzett értékpapírjuk, és amennyiben: 

 a)  az Unión belül a nyilvános 

értékpapír-kibocsátás teljes ellenértéke 

nem haladja meg egy 12 hónapos 

időszakra számítva a 10 000 000 eurót, és 

erről a 24. cikknek megfelelően 

tájékoztatást adtak; vagy 

 b)  legalább egy tagállamban 

nyilvánosan értékpapírt kibocsátó kkv-ről 

van szó. 

 (A minimális közzétételi szabályokról 

arányosra közzétételi szabályokra történő 

módosítás horizontális, és mindenhol át 

kell vezetni a változást.) 
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Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tájékoztatóban felsorolt kockázati 

tényezők a kibocsátóra és/vagy annak 

értékpapírjaira vonatkozó konkrét 

kockázatokra, valamint a megalapozott 

befektetési döntés meghozatalához 

lényeges kockázatokra korlátozódnak, amit 

a regisztrációs okmány és az 

értékpapírjegyzék tartalma is megerősít. E 

kockázatokat legfeljebb három különböző 

kategóriába kell besorolni, amelyek között 

az előfordulásuk gyakoriságán és negatív 

hatásuk várható nagyságrendjén alapuló 

relatív lényegességük alapján kell 

különbséget tenni. 

(1) A tájékoztatóban felsorolt kockázati 

tényezők a kibocsátóra és/vagy annak 

értékpapírjaira vonatkozó konkrét 

kockázatokra, valamint a megalapozott 

befektetési döntés meghozatalához 

lényeges kockázatokra korlátozódnak, amit 

a regisztrációs okmány és az 

értékpapírjegyzék tartalma is megerősít. 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ESMA iránymutatásokat dolgoz 

ki az illetékes hatóságok számára, hogy 

megfelelően értékelhessék a kockázati 

tényezők jellegzetességét és lényegességét, 

valamint hogy be tudják sorolni a 

kockázati tényezőket az egyes 

kategóriákba. 

(2) Az ESMA iránymutatásokat dolgoz 

ki a kockázati tényezők jellegzetességének 

és lényegességének értékelésére. 

Ezenkívül az ESMA iránymutatásokat 

dolgoz ki, amelyek segítséget nyújtanak az 

illetékes hatóságoknak a kockázati 

tényezők áttekintésében úgy, hogy az 

ösztönözze a kibocsátókat a kockázati 

tényező megfelelő és célzott közzétételére. 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 9 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A székhely szerinti tagállam (9) A székhely szerinti tagállam 
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illetékes hatósága által a tájékoztatók, 

regisztrációs okmányok – többek között az 

egyetemes regisztrációs okmányok –, 

kiegészítő jegyzékek és módosítások 

jóváhagyásáért, valamint az egyetemes 

regisztrációs okmány, annak módosításai 

és a végleges feltételek benyújtásáért 

felszámított díjak szintjét legalább az 

illetékes hatóság honlapján meg kell 

osztani a nyilvánossággal. 

illetékes hatósága által a tájékoztatók, 

regisztrációs okmányok – többek között az 

egyetemes regisztrációs okmányok –, 

kiegészítő jegyzékek és módosítások 

jóváhagyásáért, valamint az egyetemes 

regisztrációs okmány, annak módosításai 

és a végleges feltételek benyújtásáért 

felszámított díjak szintjének arányosnak 

kell lennie és legalább az illetékes hatóság 

honlapján meg kell osztani a 

nyilvánossággal. 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 12 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Az 1095/2010/EU rendelet 30. 

cikkének sérelme nélkül az ESMA 

legalább egy szakértői értékelést végez az 

illetékes hatóságok ellenőrzési és 

jóváhagyási eljárása tekintetében, a 

jóváhagyásoknak az illetékes hatóságok 

közötti értesítését is beleértve. A szakértői 

értékelés értékeli többek között az illetékes 

hatóságok általi ellenőrzéssel és 

jóváhagyással kapcsolatos különböző 

megközelítéseknek a kibocsátók Európai 

Unióban történő tőkebevonási képességére 

gyakorolt hatását. Az e szakértői 

értékelésről szóló jelentést legkésőbb e 

rendelet alkalmazásának napja után három 

évvel teszik közzé. E szakértői értékelés 

összefüggésében az ESMA adott esetben 

véleményt vagy tanácsot kér az 

1095/2010/EU rendelet 37. cikkében 

említett értékpapír-piaci érdekképviseleti 

csoporttól. 

(12) Az 1095/2010/EU rendelet 30. 

cikkének sérelme nélkül az ESMA 

legalább egy szakértői értékelést is végez 

az illetékes hatóságok ellenőrzési és 

jóváhagyási eljárása tekintetében, a 

jóváhagyásoknak az illetékes hatóságok 

közötti értesítését is beleértve. A szakértői 

értékelés értékeli többek között az illetékes 

hatóságok általi ellenőrzéssel és 

jóváhagyással kapcsolatos különböző 

megközelítéseknek a kibocsátók Európai 

Unióban történő tőkebevonási képességére 

gyakorolt hatását. Az e szakértői 

értékelésről szóló jelentést legkésőbb e 

rendelet alkalmazásának napja után három 

évvel teszik közzé. A jelentés online 

formátumban is elérhetővé kell tenni. E 

szakértői értékelés összefüggésében az 

ESMA adott esetben véleményt vagy 

tanácsot kér az 1095/2010/EU rendelet 37. 

cikkében említett értékpapír-piaci 

érdekképviseleti csoporttól. 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 5 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Az illetékes hatóságok által a 

reklámok jelen cikk szerinti vizsgálatáért 

felszámított díjaknak arányosnak kell 

lenniük. 

 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az egyes fogadó tagállamok illetékes 

hatósága előírhatja, hogy a 7. cikkben 

említett összefoglalót fordítsák le a 

hivatalos nyelvére (nyelveire), de nem 

írhatja elő a tájékoztató egyéb részeinek 

lefordítását. 

Az egyes fogadó tagállamok illetékes 

hatósága előírja, hogy a 7. cikkben említett 

bevezető összefoglalót a tagállamnak a 

kibocsátás helye szerinti részén használt 

hivatalos nyelvein vagy azok valamelyikén 

írják meg, vagy az adott tagállam illetékes 

hatóságai által elfogadott más nyelven, 

vagy amennyiben ezektől eltérő nyelven 

írták meg, úgy fordítsák le az említett 

nyelvek valamelyikére.  

 A fordításnak hűen és pontosan kell 

visszaadnia az eredeti összefoglaló 

tartalmát. 

 Az egyes fogadó tagállamok illetékes 

hatósága nem írhatja elő a tájékoztató 

egyéb részeinek lefordítását. 

 Ha valamely tagállamban az értékpapír 

reklámozása az említett tagállam egy vagy 

több hivatalos nyelvén megfogalmazott 

marketinganyagok révén történik, akkor 

az összefoglalót legalább az említett 

hivatalos nyelveken el kell készíteni. 

Indokolás 

A módosítás a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési 

termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló rendelet 7. 

cikkén alapul. 
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Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az egyes fogadó tagállamok illetékes 

hatósága előírhatja, hogy a 7. cikkben 

említett összefoglalót fordítsák le a 

hivatalos nyelvére (nyelveire), de nem 

írhatja elő a tájékoztató egyéb részeinek 

lefordítását. 

Az egyes fogadó tagállamok illetékes 

hatósága előírja, hogy a 7. cikkben említett 

bevezető összefoglalót a tagállamnak a 

kibocsátás helye szerinti részén használt 

hivatalos nyelvein vagy azok valamelyikén 

írják meg, vagy az adott tagállam illetékes 

hatóságai által elfogadott más nyelven, 

vagy amennyiben ezektől eltérő nyelven 

írták meg, úgy fordítsák le az említett 

nyelvek valamelyikére. 

 A fordításnak hűen és pontosan kell 

visszaadnia az eredeti összefoglaló 

tartalmát.  

 Az egyes fogadó tagállamok illetékes 

hatósága nem írhatja elő a tájékoztató 

egyéb részeinek lefordítását. 

 Ha valamely tagállamban az értékpapír 

reklámozása az említett tagállam egy vagy 

több hivatalos nyelvén megfogalmazott 

marketinganyagok révén történik, akkor 

az összefoglalót legalább az említett 

hivatalos nyelveken el kell készíteni. 

Indokolás 

A módosítás a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési 

termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló rendelet 7. 

cikkén alapul. 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 27. cikk alkalmazása céljából és szükség 

esetén a 26. cikk alkalmazása céljából a 

tagállamok illetékes hatóságai 

A 27. cikk alkalmazása céljából és szükség 

esetén a 26. cikk alkalmazása céljából a 

tagállamok illetékes hatóságai felügyeleti 
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együttműködési megállapodást kötnek a 

harmadik országok felügyeleti hatóságaival 

a harmadik országokban található 

felügyeleti hatóságokkal való 
információcserére, valamint az e rendelet 

alapján a harmadik országokban keletkező 

kötelezettségek érvényesítésére 

vonatkozóan. Az együttműködési 

megállapodás legalább a hatékony 

információcserét biztosítja, amely lehetővé 

teszi az illetékes hatóságok számára, hogy 

az e rendeletből eredő kötelezettségeiket 

teljesítsék. 

együttműködési megállapodást kötnek a 

harmadik országok illetékes hatóságaival 

az információcserére, valamint az e 

rendelet alapján a harmadik országokban 

keletkező kötelezettségek érvényesítésére 

vonatkozóan. A felügyeleti együttműködési 

megállapodás a hatékony információcserét 

biztosítja, amely lehetővé teszi az illetékes 

hatóságok számára, hogy az e rendeletből 

eredő kötelezettségeiket teljesítsék. 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A tagállamok megtesznek minden 

szükséges intézkedést az e rendelet 

megsértésével kapcsolatos optimális 

jelentéstételi eljárások biztosítására. 
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