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RÖVID INDOKOLÁS

Háttér

Az információk közzététele értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy 
értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor alapvető szerepet játszik a 
befektetők védelmében azáltal, hogy feloldja a befektetők és a kibocsátók közötti információs 
aszimmetriákat. Az (EU) 2017/1129 rendelet előírja az említett információkat tartalmazó 
tájékoztató közzétételét. A tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettség a befektetők 
védelmének biztosítása érdekében kiterjed az 1 millió EUR-t meghaladó értékű, nyilvánosan 
kibocsátott vagy szabályozott piacra bevezetett tulajdonviszonyt megtestesítő és nem 
tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírokra egyaránt. Ezt a rendeletet különösen az 
átruházható értékpapírokra, az opcionális váltókra, a részvényekre és az átváltható 
kötvényekre kell alkalmazni.

Az uniós tagállamokat súlyosan érintette a Covid19-világjárvány okozta gazdasági válság. 
Annak érdekében, hogy támogassa a vállalkozásokat és a tőkepiaci szereplőket ebben az 
egészségügyi és gazdasági válságban, a Bizottság a tájékoztatóról szóló rendelet célzott 
módosításait javasolta. 

E módosítások célja, hogy a szükséges információk egyszerűsítése révén lehetővé tegye a 
tőkepiacokon már letelepedett vállalkozások számára az új finanszírozáshoz való gyorsabb 
hozzáférést annak érdekében, hogy hozzájáruljanak a Covid19-világjárvány utáni gazdasági 
helyreállításhoz. Ezek a módosítások az egyszerűsített tájékoztató új típusának (az „ideiglenes 
uniós helyreállítási hátterű tájékoztató”) létrehozására vonatkoznak a pénzügyi közvetítőkre 
és kibocsátókra nehezedő nyomás csökkentése érdekében.

Az IMCO bizottság feladata a fogyasztók érdekeinek számos ágazatra – köztük a pénzügyi 
szolgáltatásokra is – kiterjedő jogalkotási felügyelete, valamint a versenyképesség növelése 
az egységes piacon. 

Az IMCO előadójának álláspontja

Az előadó olyan intézkedések támogatását javasolja, amelyek egyszerűsítik az európai 
vállalatok finanszírozáshoz és likviditáshoz való hozzáférését, ugyanakkor biztosítják a 
fogyasztók megfelelő és szükséges szintű tájékoztatását és védelmét.

A tájékoztatóról szóló rendeletben előírtak szerint a meghatározott közzétételi követelmények 
nem akadályozzák meg a tagállamokat, az illetékes hatóságokat vagy az értéktőzsdéket abban, 
hogy piaci szabályaikon keresztül egyéb konkrét követelményeket írjanak elő az értékpapírok 
szabályozott piacra történő bevezetésével kapcsolatban, ideértve a vállalatirányítást is. Ezek a 
követelmények sem közvetlenül, sem közvetve nem korlátozhatják az illetékes nemzeti 
hatóság által jóváhagyott tájékoztató elkészítését, tartalmát és terjesztését1.

A vélemény előadó ezért azt ajánlja, hogy támogassák a Bizottság javaslatát, és korlátozott 
számú módosítást javasoljanak. Javasolja, hogy az ideiglenes uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztató legfeljebb kétoldalas összefoglalóját szükség esetén legfeljebb négyoldalasra 

1 a tájékoztatóról szóló rendelet (8) preambulumbekezdéséből



PE658.733v02-00 4/9 PA\1215023HU.docx

HU

lehetne növelni; és legalább 3 munkanapról 5 munkanapra növelni a befektető azon jogát, 
hogy visszavonja az elfogadását, ha egy kiegészítés közzétételével jelentős módosítás 
történik. Továbbá az 14. cikkben meghatározott „egyszerűsített tájékoztató” és a 
tájékoztatóról szóló rendelet 15. cikkében meghatározott „növekvő vállalkozásoknak szóló 
uniós tájékoztató” egyértelmű megkülönböztetése, valamint az e rendeletben meghatározott 
javaslat ideiglenes jellegének hangsúlyozása érdekében az előadó a megnevezés alábbi 
módosítását javasolja: „ideiglenes uniós helyreállítási hátterű tájékoztató”.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Covid19-világjárvány súlyos 
gazdasági hatásainak haladéktalan kezelése 
érdekében olyan intézkedéseket kell 
bevezetni, amelyek megkönnyítik a 
reálgazdaságba irányuló beruházásokat, 
lehetővé teszik az uniós vállalkozások 
gyors feltőkésítését, és biztosítják, hogy a 
kibocsátók a helyreállítás korai 
szakaszában ki tudják használni a 
nyilvános piacok kínálta lehetőségeket. E 
célkitűzések elérése érdekében célszerű 
létrehozni egy új, rövidebb tájékoztatót (a 
továbbiakban: uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztató), amely a kibocsátók számára 
könnyen elkészíthető, a számukra 
finanszírozást nyújtani szándékozó 
befektetők számára könnyen érthető, az 
illetékes hatóságok számára pedig könnyen 
ellenőrizhető és jóváhagyható.

(4) A Covid19-világjárvány súlyos 
gazdasági hatásainak haladéktalan kezelése 
érdekében olyan intézkedéseket kell 
bevezetni, amelyek megkönnyítik a 
reálgazdaságba irányuló beruházásokat, 
lehetővé teszik az uniós vállalkozások 
gyors feltőkésítését, és biztosítják, hogy a 
kibocsátók a helyreállítás korai 
szakaszában ki tudják használni a 
nyilvános piacok kínálta lehetőségeket. E 
célkitűzések elérése érdekében célszerű 
létrehozni egy új, rövidebb tájékoztatót, 
amely a tőkepiacokon sajáttőke-bevonásra 
készülő vállalkozások számára könnyen 
elkészíthető, a számukra finanszírozást 
nyújtani szándékozó befektetők számára 
könnyen érthető, az illetékes nemzeti 
hatóságok számára pedig könnyen 
ellenőrizhető és jóváhagyható.

Or. fr

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Mivel az (EU) 2017/1129 rendelet 
a másodlagos kibocsátásokra vonatkozó 
egyszerűsített közzétételi szabályok 
keretében már rendelkezik az 
egyszerűsített tájékoztatóról, az 
egyértelműség biztosítása és az új 
egyszerűsített tájékoztató e módosító 
rendeletben való ideiglenes bevezetésének 
hangsúlyozása érdekében ezt a 
tájékoztatót a következőképpen kell 
megnevezni: „ideiglenes uniós 
helyreállítási hátterű tájékoztató”.

Or. fr

Indokolás

A rendelet jelenlegi változatának 14. és 15. cikke rendelkezik az „egyszerűsített” 
tájékoztatóról és a „növekvő vállalatok uniós tájékoztatójáról”. Egyértelművé kell tenni, hogy 
az új tájékoztató eltér e két rendelkezéstől. A Bizottság szolgálatai szerint az új rendszer 
egyszerűbb lenne, mint az „egyszerűsített” tájékoztató. Az „ideiglenes” szó bevezetése 
lehetővé teszi az egyértelmű különbségtételt, miközben az egymást követő fogalmak az 
Európai Bizottság javaslatához közel maradnak.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Azon vállalkozások, amelyek 
részvényeit szabályozott piacon vagy kkv-
tőkefinanszírozási piacon folyamatosan 
forgalmazták legalább az elmúlt 18 
hónapban a részvény-ajánlattételt vagy 
kereskedésre való bevezetést megelőzően, 
kötelesek voltak betartani az időszakos és 
folyamatos közzétételre vonatkozóan az 
596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben15, a 2004/109/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben16, 
valamint az (EU) 2017/565 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendeletben17 meghatározott 

(5) Azon vállalkozások, amelyek 
részvényeit szabályozott piacon vagy kkv-
tőkefinanszírozási piacon folyamatosan 
forgalmazták legalább az elmúlt 18 
hónapban a részvény-ajánlattételt vagy 
kereskedésre való bevezetést megelőzően, 
kötelesek voltak betartani az időszakos és 
folyamatos közzétételre vonatkozóan az 
596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben15, a 2004/109/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben16, 
valamint az (EU) 2017/565 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendeletben17 meghatározott 
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követelményeket. Így a tájékoztató előírt 
tartalmának jelentős része már nyilvánosan 
hozzáférhető lesz, és a befektetők ezen 
információk alapján fognak kereskedni. 
Következésképpen az uniós helyreállítási 
hátterű tájékoztatót csak másodlagos 
kibocsátások esetében kell használni, és 
annak kizárólag olyan alapvető 
információkat kell tartalmaznia, amelyekre 
a befektetőknek a megalapozott befektetési 
döntésekhez szükségük van.

követelményeket. Így a tájékoztató előírt 
tartalmának jelentős része már nyilvánosan 
hozzáférhető lesz, és a befektetők ezen 
információk alapján fognak kereskedni. 
Következésképpen az ideiglenes uniós 
helyreállítási hátterű tájékoztatót csak 
másodlagos kibocsátások esetében kell 
használni, és annak kizárólag olyan 
alapvető információkat kell tartalmaznia, 
amelyekre a befektetőknek a megalapozott 
és biztonságos befektetési döntésekhez 
szükségük van.

__________________ __________________
15 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.).

15 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.).

16 Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/109/EK irányelve (2004. december 
15.) a szabályozott piacra bevezetett 
értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos 
információkra vonatkozó átláthatósági 
követelmények harmonizációjáról és a 
2001/34/EK irányelv módosításáról (HL L 
390., 2004.12.31., 38. o.).

16 Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/109/EK irányelve (2004. december 
15.) a szabályozott piacra bevezetett 
értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos 
információkra vonatkozó átláthatósági 
követelmények harmonizációjáról és a 
2001/34/EK irányelv módosításáról (HL L 
390., 2004.12.31., 38. o.).

17 A Bizottság (EU) 2017/565 
felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. 
április 25.) a 2014/65/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek a 
befektetési vállalkozások szervezeti 
követelményei és működési feltételei, 
valamint az irányelv alkalmazásában 
meghatározott kifejezések tekintetében 
történő kiegészítéséről (HL L 87., 
2017.3.31., 1. o.).

17 A Bizottság (EU) 2017/565 
felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. 
április 25.) a 2014/65/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek a 
befektetési vállalkozások szervezeti 
követelményei és működési feltételei, 
valamint az irányelv alkalmazásában 
meghatározott kifejezések tekintetében 
történő kiegészítéséről (HL L 87., 
2017.3.31., 1. o.).

Or. fr

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Annak érdekében, hogy hatékony 
eszközt jelentsen a kibocsátók számára, az 
uniós helyreállítási hátterű tájékoztatónak 
egységes, korlátozott méretű 
dokumentumnak kell lennie, lehetővé kell 
tenni a hivatkozások alkalmazását, és 
biztosítani kell az értékpapírok páneurópai 
nyilvános ajánlattételére vagy szabályozott 
piacra történő bevezetésére vonatkozó 
engedély alkalmazását.

(6) Annak érdekében, hogy hatékony 
eszközt jelentsen a kibocsátók számára, az 
ideiglenes uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztatónak egységes, korlátozott 
méretű dokumentumnak kell lennie, 
lehetővé kell tenni a hivatkozások 
alkalmazását, és biztosítani kell az 
értékpapírok páneurópai nyilvános 
ajánlattételére vagy szabályozott piacra 
történő bevezetésére vonatkozó engedély 
alkalmazását.

(Ez a módosítás az egész szövegre 
vonatkozik, elfogadása esetén a szövegben 
mindenütt el kell végezni a szükséges 
módosításokat.)

Or. fr

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az ideiglenes uniós helyreállítási 
hátterű tájékoztató nem áshatja alá a 
piaci bizalmat és a befektetők védelmét. 
Tekintettel az Va. mellékletben szereplő 
információk korlátozott mennyiségére, az 
ideiglenes uniós helyreállítási hátterű 
tájékoztató nem lenne megfelelő a nagyon 
hígító hatású műveletekhez. Megfelelő 
felső határt kell meghatározni a hígításra.

Or. fr

Indokolás

Az (EU) 2017/1129 rendelet (18) preambulumbekezdése: A részvények vagy a részvények 
megszerzésére feljogosító értékpapírok hígító hatású kibocsátásai gyakran olyan ügyleteket 
jeleznek, amelyek jelentős hatást gyakorolnak a kibocsátó tőkeszerkezetére, várható 
eredményére és pénzügyi helyzetére, és amelyek esetében így szükség van a tájékoztatókban 
szereplő információkra.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont
(EU) 2017/1129 rendelet
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(2) Amennyiben a tájékoztató 
értékpapírokra vonatkozó nyilvános 
ajánlattételhez kapcsolódik, és az 
(1) bekezdésben említett jelentős új 
tényező, lényeges hiba vagy lényeges 
pontatlanság merült fel vagy ilyet észleltek 
a jegyzési időszak lezárása vagy az 
értékpapírok átadása előtt – a két esemény 
közül az előbb bekövetkezőt figyelembe 
véve –, akkor azok a befektetők, akik, 
illetve amelyek a kiegészítés közzététele 
előtt megállapodást kötöttek az 
értékpapírok megvásárlására vagy 
lejegyzésére, a kiegészítés közzététele után 
három munkanapon belül elállhatnak az 
elfogadó nyilatkozatuktól. Ezt a határidőt a 
kibocsátó vagy az ajánlattevő 
meghosszabbíthatja. A kiegészítésnek 
tartalmaznia kell az elállási jog végső 
határidejét.”

„(2) Amennyiben a tájékoztató 
értékpapírokra vonatkozó nyilvános 
ajánlattételhez kapcsolódik, és az 
(1) bekezdésben említett jelentős új 
tényező, lényeges hiba vagy lényeges 
pontatlanság merült fel vagy ilyet észleltek 
a jegyzési időszak lezárása vagy az 
értékpapírok átadása előtt – a két esemény 
közül az előbb bekövetkezőt figyelembe 
véve –, akkor azok a befektetők, akik, 
illetve amelyek a kiegészítés közzététele 
előtt megállapodást kötöttek az 
értékpapírok megvásárlására vagy 
lejegyzésére, a kiegészítés közzététele után 
legalább öt munkanapon belül elállhatnak 
az elfogadó nyilatkozatuktól. Ezt a 
határidőt a kibocsátó vagy az ajánlattevő 
meghosszabbíthatja. A kiegészítésnek 
tartalmaznia kell az elállási jog végső 
határidejét, amelyről az érintett befekető 
tájékoztatást kap.”

Or. fr

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont
(EU) 2017/1129 rendelet
23 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az e bekezdés első 
albekezdésében említett befektetők a (2) 
bekezdésben említett elállási joggal 
rendelkeznek, a pénzügyi közvetítőnek a 
kiegészítés közzétételét követő egy 
munkanapon belül kapcsolatba kell lépnie 

Amennyiben az e bekezdés első 
albekezdésében említett befektetők a (2) 
bekezdésben említett elállási joggal 
rendelkeznek, a pénzügyi közvetítőnek a 
kiegészítés közzétételét követő egy 
munkanapon belül kapcsolatba kell lépnie 
az érintett befektetőkkel. A (2) 
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az érintett befektetőkkel.” bekezdésben említett határidő a pénzügyi 
közvetítő és az érintett befektető közötti 
kapcsolatfelvételtől kezdődik.”

Or. fr


