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RÖVID INDOKOLÁS 

E javaslat célja a lakossági befektetési piac átláthatóságának javítása. A lakossági befektetési 

termékek – például a befektetési alapok, a strukturált lakossági termékek és a befektetési 

célból kötött biztosítási szerződések bizonyos típusai – alapvető fontosságúak az uniós 

állampolgárok megtakarítási és befektetési termékek iránti keresletének kielégítése 

szempontjából.  

 

A lakossági befektetési termékek ugyanakkor egyre összetettebbé és technikailag egyre 

nehezebben érthetővé válnak. A polgárok számára ezért nehézséget okoz ezek értékelése és 

összehasonlítása, mielőtt megfelelő és kellően tájékozott döntéseket hoznának az általuk 

megvásárolandó pénzügyi termékről. Az elmúlt években a lakossági befektetők pénzt 

veszítettek olyan befektetések révén, amelyek nem átlátható vagy számukra nem kellően 

érthető kockázatokat hordoztak magukban, elsősorban a számukra nyújtott információk 

kuszasága, szűkössége és nem megfelelő volta miatt.  

 

A javaslat egyértelműbb szabályokat és kötelezettségeket ír elő a pénzügyi intézmények 

számára a pénzügyi vállalkozások által közzéteendő kiemelt információk tekintetében a 

termékek érthetőségének javítása és összehasonlíthatóságuk lehetővé tétele érdekében. 

Emellett hatásköröket hoz létre az illetékes hatóságok számára ahhoz, hogy a pénzügyi 

vállalkozásokra alkalmazandó igazgatási szankciókat és intézkedéseket dolgozzanak ki az e 

jogi eszköz által előírt kötelezettségek megszegésének esetére.  

 

Az előadó elégedettségét fejezi ki a jogi eszköz számára választott forma miatt. A rendelet 

hozzájárul ahhoz, hogy az Unión belül egységesebb rendszer jöjjön létre, és ezáltal 

megkönnyíti a termékek Unión belüli összehasonlíthatóságát és a pénzügyi vállalkozások és a 

fogyasztók uniós szintű tevékenységeit.  

 

A javaslat az alapvető jogokat érintő rendelkezéseket is tartalmaz. Az előadó úgy ítéli meg, 

hogy ezekkel a bizottsági javaslat sem kellő mértékben, sem pedig megfelelő módon nem 

foglalkozik. A javaslat az illetékes nemzeti hatóságok számára létrehozza a hatáskört arra, 

hogy a javaslatban előírt kötelezettségek megsértése esetén igazgatási szankciókat 

állapítsanak meg. Előírja a kirótt szankciók közzétételét is, beleértve az érintett személyek 

személyazonosságát is. A javaslat által előírt kötelezettségek továbbá személyes adatok 

kezelésével is járnak.  

 

Az előadó által javasolt módosítások célja annak biztosítása, hogy az egyének alapvető jogait 

tiszteletben tartsák és megfelelően figyelembe vegyék. Ez alapvetően szükséges a meghozott 

intézkedések jogszerűségének biztosításához és annak elkerüléséhez, hogy az alapvető 

jogokkal való ellentétességük miatt vissza lehessen őket vonni. A javasolt módosítások ezért 

hangsúlyozzák, hogy az illetékes hatóságnak bármely igazgatási szankciót vagy intézkedést 

írásban kell megállapítania, és megfelelően indokolnia kell, megjelölve a bíróság előtti 

jogorvoslat módját és a megfelelő igazságügyi hatóság nevét.   

A szankciók közzététele tekintetében a módosítások célja annak biztosítása, hogy e közzététel 

során tiszteletben tartsák az alapvető jogokat. Ha a szankciókat korlátlan vagy hosszabb időre 

tennék közzé, vagy a közzététel a szankció elfogadása után több évvel is megfontolható lenne, 

az ellentétes lenne az arányosság és a szükségesség elvével, és megbélyegezné az adott egyént 
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egy olyan múltbeli tény alapján, amely az egyén aktuális magatartását vagy helyzetét nem 

tükrözné. Az szankciók kiszabásáról vagy a jogi eljárások lezárásáról szóló igazgatási 

határozatok közzétételére a tagállamokban egyedi szabályok érvényesek, amelyek számos 

esetben nem engedik meg a személyek személyazonosságának nyilvánosságra hozatalát, vagy 

arra egyedi feltételeket határoznak meg. A tagállamok joga az adatvédelem mellett 

feltételeket határoz meg a magán- és a családi élet tiszteletben tartására vonatkozóan. Ezzel 

összefüggésben fontos emlékeztetni a Bíróság C-92/09 számú, Schecke ügyben hozott 

ítéletére, amely az arányosság elvének megsértése miatt semmissé nyilvánította a 

mezőgazdasági támogatások kedvezményezettjei nevének közzétételi kötelezettségét.  

MÓDOSÍTÁSOK 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat: 

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A lakossági befektetők számára a 

befektetési termékek egyre szélesebb 

választékát kínálják, amikor valamilyen 

befektetési lehetőséget keresnek. Ezek a 

termékek gyakran valamilyen egyedi, a 

lakossági befektetők igényeire szabott 

befektetési megoldást nyújtanak, viszont 

gyakran bonyolultak és nehezen 

áttekinthetők. Az ilyen befektetési 

termékekre vonatkozóan hatályban levő 

tájékoztatási előírások koordinálatlanok és 

jellemzően nem nyújtanak segítséget a 

lakossági befektetőknek ahhoz, hogy össze 

tudják hasonlítani a különböző termékeket, 

és meg tudják ismerni azok jellemzőit. A 

lakossági befektetők emiatt gyakran olyan 

befektetéseket választanak, amelyeknek a 

kockázatait és költségeit nem teljes 

mértékben látják át, és ennek 

következtében esetenként váratlan 

veszteségeket szenvednek el. 

(1) A lakossági befektetők számára a 

befektetési termékek egyre szélesebb 

választékát kínálják, amikor valamilyen 

befektetési lehetőséget keresnek. E 

termékeknek egyedi, a lakossági 

befektetők igényeire szabott befektetési 

megoldást kell nyújtaniuk. Ezzel szemben 

gyakran túl bonyolultak és érthetetlenek. 

Az ilyen befektetési termékekre 

vonatkozóan hatályban levő tájékoztatási 

előírások koordinálatlanok és jellemzően 

nem nyújtanak segítséget a lakossági 

befektetőknek ahhoz, hogy össze tudják 

hasonlítani a különböző termékeket, és 

meg tudják ismerni azok jellemzőit. A 

lakossági befektetőket gyakran még a 

jelentős kockázatokról sem tájékoztatják. 

A lakossági befektetők emiatt – hiányos 

információk vagy félretájékoztatás 

alapján – gyakran olyan befektetéseket 

választanak, amelyeknek a kockázatait és 

költségeit nem teljes mértékben láthatták 

át, és ennek következtében esetenként 
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váratlan veszteségeket szenvednek el.  

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A banki és beruházási termékeknek 

világosaknak, egyszerűeknek és 

érthetőeknek kell lenniük. A bonyolultság 

nem a jó minőség jellemzője. A 

bonyolultság gyakran a kockázatok és a 

mellékhatások leplezésével jár együtt. A 

lakossági befektetők számára szánt 

termékek bonyolultságát ezért csökkenteni 

kell.  

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A befektetési terméket kínáló ágazat 

szerint változó szabályok, illetve az e 

terültre vonatkozó eltérő nemzeti 

szabályozás miatt a különböző termékek és 

forgalmazási csatornák nem egyenlő 

versenyfeltételek között működnek, ez 

pedig további akadályokat emel a pénzügyi 

szolgáltatások és termékek egységes 

piacán. A befektetővédelem területén 

mutatkozó hiányosságok orvosolása 

érdekében a tagállamok az eddigiek során 

eltérő és koordinálatlan intézkedéseket 

hoztak, és valószínűsíthető ezen tendencia 

folytatódása. A befektetési termékekkel 

kapcsolatos tájékoztatókra vonatkozó 

szabályozások eltérései miatt nem 

alakulhatnak ki egyenlő versenyfeltételek a 

befektetési termékek különböző előállítói, 

illetve e termékek értékesítői között, az 

eltérések tehát torzítják a versenyt. Emiatt 

(3) A befektetési terméket kínáló ágazat 

szerint változó szabályok, illetve az e 

terültre vonatkozó eltérő nemzeti 

szabályozás miatt a különböző termékek és 

forgalmazási csatornák nem egyenlő 

versenyfeltételek között működnek, ez 

pedig további akadályokat emel a pénzügyi 

szolgáltatások és termékek egységes 

piacán. A befektetővédelem területén 

mutatkozó hiányosságok orvosolása 

érdekében a tagállamok az eddigiek során 

eltérő és koordinálatlan intézkedéseket 

hoztak. E tendencia a jövőben nem 

folytatódhat. A befektetési termékekkel 

kapcsolatos tájékoztatókra vonatkozó 

szabályozások eltérései miatt nem 

alakulhatnak ki egyenlő versenyfeltételek a 

befektetési termékek különböző előállítói, 

illetve e termékek értékesítői között, az 

eltérések tehát torzítják a versenyt. Emiatt 
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a befektetővédelem szintje sem lehet 

egységes az Unióban. Ezek az eltérések 

akadályt jelentenek az egységes piac 

létrehozása és zökkenőmentes működése 

szempontjából. Ebből következően a 

megfelelő jogalap az EUMSZ-nek az 

Európai Unió Bírósága állandó ítélkezési 

gyakorlata szerint értelmezett 114. cikke. 

a befektetővédelem szintje sem lehet 

egységes az Unióban. Ezek az eltérések 

akadályt jelentenek az egységes piac 

létrehozása és zökkenőmentes működése 

szempontjából. Ebből következően a 

megfelelő jogalap az EUMSZ-nek az 

Európai Unió Bírósága állandó ítélkezési 

gyakorlata szerint értelmezett 114. cikke. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Annak biztosítása érdekében, hogy ez 

a rendelet kizárólag az említett befektetési 

csomagtermékekre vonatkozzon, a 

befektetési elemet nem kínáló biztosítási 

termékeket, valamint a kizárólag 

kamatláb-kockázatnak kitett termékeket ki 

kell zárni a rendelet hatálya alól. Nem 

terjed ki a rendelet hatálya a közvetlenül 

birtokolt eszközökre – mint például a 

vállalati részvényekre vagy az 

államkötvényekre –, amelyek nem 

befektetési csomagtermékek. Mivel e 

rendelet középpontjában a lakossági 

befektetők részére értékesített befektetési 

termékekre vonatkozó információk 

összehasonlíthatóságának és 

megérthetőségének javítása áll, a 

foglalkoztatói nyugdíjrendszerek – 

amelyek a foglalkoztatói nyugellátást 

szolgáltató intézmények tevékenységéről 

és felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 

vagy a biztosítási és viszontbiztosítási 

üzleti tevékenység megkezdéséről és 

gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 

(Szolvencia II.) hatálya alá tartoznak – 

nem tartoznak e rendelet hatálya alá. 

Ehhez hasonlóan bizonyos, a 2003/41/EK 

irányelv hatálya alá nem tartozó 

foglalkoztatói nyugdíjtermékeket is ki kell 

törölve 
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zárni e rendelet hatálya alól, feltéve, hogy 

ezeknél a munkáltató a nemzeti 

szabályozás alapján pénzügyi 

hozzájárulásra kötelezett, a 

munkavállalónak pedig nincs választási 

lehetősége a nyugdíjelőtakarékossági 

termék szolgáltatója tekintetében. Az 

intézményi befektetőkre szakosodott 

befektetési alapok szintén nem tartoznak e 

rendelet hatálya alá, hiszen ezek a 

lakossági befektetők számára nem 

megvásárolhatók. A rendelet hatályának 

azonban ki kell terjednie az egyéni 

nyugdíjcélú megtakarítások felhalmozását 

szolgáló befektetési termékekre, mivel 

ezek gyakran versenyeznek a rendelet 

hatálya alá tartozó más termékekkel, és 

ezeket hasonlóképpen értékesítik a 

lakossági befektetők részére. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) A pénzügyi szolgáltatások ágazatában 

a szankciórendszerek megerősítéséről szóló 

2010 decemberi bizottsági közleménnyel 

összhangban, illetve az e rendeletben 

meghatározott előírásoknak való 

megfelelés biztosítása érdekében fontos, 

hogy a tagállamok megtegyék a szükséges 

intézkedéseket annak biztosítására, hogy e 

rendelet megsértése megfelelő 

közigazgatási szankciókat és 

intézkedéseket vonjon maga után. A 

szankciók visszatartó erejének biztosítása 

és a befektetővédelemnek az e rendelet 

szabályait megsértő befektetési termékekre 

való figyelmeztetésen keresztül történő 

megerősítése érdekében a szankciókat és 

intézkedéseket – bizonyos jól 

meghatározott körülmények esetének 

kivételével – mindig közzé kell tenni. 

(24) A pénzügyi szolgáltatások ágazatában 

a szankciórendszerek megerősítéséről szóló 

2010 decemberi bizottsági közleménnyel 

összhangban, illetve az e rendeletben 

meghatározott előírásoknak való 

megfelelés biztosítása érdekében fontos, 

hogy a tagállamok megtegyék a szükséges 

intézkedéseket annak biztosítására, hogy e 

rendelet megsértése megfelelő 

közigazgatási szankciókat és 

intézkedéseket vonjon maga után. A 

szankciók visszatartó erejének biztosítása 

és a befektetővédelemnek az e rendelet 

szabályait megsértő befektetési termékekre 

való figyelmeztetésen keresztül történő 

megerősítése érdekében a szankciókat és 

intézkedéseket – bizonyos jól 

meghatározott körülmények esetének 

kivételével – mindig közzé kell tenni. A 

szankciók elfogadása és közzététele során 
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tiszteletben kell tartani az Európai Unió 

Alapjogi Chartájában szereplő alapvető 

jogokat, különösen a magán- és a családi 

élet tiszteletben tartásához, a személyes 

adatok védelméhez, valamint a hatékony 

jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz 

való jogot. Emellett összhangban kell 

állnia a személyes büntetőjogi 

felelősségnek, a jogbiztonságnak, a 

visszamenőleges hatály tilalmának, a 

kétszeres eljárás alá vonás és a kétszeres 

büntetés tilalmának (ne bis in idem), 

valamint az ártatlanság vélelmének 

elveivel. 

Indokolás 

E módosítás egyértelművé teszi, hogy az igazgatási szankciók és intézkedések megállapítása, 

valamint azok közzététele során tiszteletben kell tartani az alapvető jogokat, különösen a 

magán- és családi élet tiszteletben tartásához, a személyes adatok védelméhez, valamint a 

hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) A személyes adatok feldolgozása 

vonatkozásában az egyének védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 

1995. október 24-i 95/46/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv szabályozza 

a személyes adatoknak e rendelet 

alkalmazásában a tagállamokban, illetve az 

illetékes hatóságok felügyelete alatt történő 

kezelését és feldolgozását. A személyes 

adatok közösségi intézmények és szervek 

által történő feldolgozása tekintetében az 

egyének védelméről, valamint az ilyen 

adatok szabad áramlásáról szóló, 

2000. december 18-i 45/2001/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet szabályozza 

a személyes adatok e rendelet szerinti 

feldolgozását, amelyet az európai 

felügyeleti hatóságok az európai 

(27) A személyes adatok feldolgozása 

vonatkozásában az egyének védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 

1995. október 24-i 95/46/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv szabályozza 

a személyes adatoknak az e rendelet 

alkalmazásában a tagállamokban végzett, a 

tagállamok illetékes hatóságai, különösen 

a tagállamokban kijelölt független közjogi 
hatóságok felügyelete alatt történő 

kezelését és feldolgozását. A személyes 

adatok közösségi intézmények és szervek 

által történő feldolgozása tekintetében az 

egyének védelméről, valamint az ilyen 

adatok szabad áramlásáról szóló, 

2000. december 18-i 45/2001/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet szabályozza 

a személyes adatok e rendelet szerinti 



 

AD\933652HU.doc 9/22 PE504.372v04-00 

 HU 

adatvédelmi biztos felügyelete alatt 

végeznek. A személyes adatok e rendelet 

alkalmazásában történő bármely 

kezelésének, így például a személyes 

adatok illetékes hatóságok közötti 

cseréjének vagy továbbításának 

összhangban kell lennie a 95/45/EK 

irányelvvel, az információk európai 

felügyeleti hatóságok közötti bármely 

cseréjének vagy továbbításának pedig 

összhangban kell lennie a 45/2001/EK 

rendelettel. 

feldolgozását, amelyet az európai 

felügyeleti hatóságok az európai 

adatvédelmi biztos felügyelete alatt 

végeznek. A személyes adatok e rendelet 

alkalmazásában történő bármely 

kezelésének, így például a személyes 

adatok illetékes hatóságok közötti 

cseréjének vagy továbbításának 

összhangban kell lennie a 95/45/EK 

irányelvvel, az információk európai 

felügyeleti hatóságok közötti bármely 

cseréjének vagy továbbításának pedig 

összhangban kell lennie a 45/2001/EK 

rendelettel. 

Indokolás 

E módosítás egyértelművé teszi, hogy az adatkezelési és -feldolgozási tevékenységeket az 

alapjogi Charta 7. cikke, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikke 

értelmében független közjogi hatóságok, nevezetesen az adatvédelmi hatóságok végzik. A 

bizottsági javaslat szövege nem egyértelmű, mivel az „illetékes hatóságokra” való hivatkozás 

a javaslatban a „pénzügyi felügyeletért felelős” hatóságokra utal.  

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

31 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(31) Ez a rendelet tiszteletben tartja a 

különösen az Európai Unió alapjogi 

chartája által elismert alapjogokat és 

elveket. 

(31) Ez a rendelet tiszteletben tartja a 

különösen az Európai Unió alapjogi 

chartája által elismert, a Szerződésben 

rögzített alapjogokat és elveket, kiváltképp 

a személyes adatok védelmét, a hatékony 

jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz 

való jogot, az ártatlanság vélelmét és a 

védelemhez való jogot, a jogszerűség, 

illetve a bűncselekmény és a büntetés 

arányosságának elvét, a kétszeres eljárás 

alá vonás és a kétszeres büntetés tilalmát, 

és e rendeletet e jogokkal és összhangban 

kell alkalmazni. 

Indokolás 

A jogi eszköznek egyértelműen meg kell határoznia a közvetlenül érintett alapvető jogokat és 
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azt, hogy azokat a javaslat hogyan kezeli, annak érdekében, hogy ezen alapvető jogokat 

tiszteletben tartsa. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 albekezdés – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) a hivatalosan elismert 

társadalombiztosítási rendszerek az Unió 

vagy a tagállamok jogszabályai alá esnek. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) „befektetési termék”: olyan befektetés, 

amelynél a befektetés jogi formájától 

függetlenül a befektető részére 

visszafizetendő összeg valamilyen 

referenciaérték ingadozásától vagy a 

befektető által nem közvetlenül 

megvásárolt egy vagy több eszköz 

hozamának ingadozásától függ; 

a) „befektetési termék”: olyan befektetés, 

amelynél a befektetés jogi formájától 

függetlenül a befektető részére 

visszafizetendő összeg valamilyen 

referenciaérték ingadozásától vagy más, 

referenciaként használt értékek 
ingadozásától függ; 

Indokolás 

Az ingadozás és a teljesítmény összetévesztésének elkerülése érdekében. 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A befektetési termék előállítója az e 

rendeletben meghatározott 

követelményekkel összhangban az általa 

előállított összes befektetési termék 

vonatkozásában elkészíti a kiemelt 

A befektetési termék előállítója az e 

rendeletben meghatározott 

követelményekkel összhangban az általa 

előállított összes befektetési termék 

vonatkozásában elkészíti a kiemelt 
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információkat tartalmazó dokumentumot, 

és saját választása szerinti weboldalon 

közzéteszi a dokumentumot még azt 

megelőzően, hogy a termék a lakossági 

befektetők által megvásárolható lenne. 

információkat tartalmazó dokumentumot, 

és a lakossági befektető által ismert és 

hozzáférhető weboldalon közzéteszi a 

dokumentumot még azt megelőzően, hogy 

a termék a lakossági befektetők által 

megvásárolható lenne. A kiemelt 

információkat tartalmazó dokumentum 

tartalmáért a befektetési termék előállítója 

felel. 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A kiemelt információkat tartalmazó 

dokumentumnak pontosnak, helytállónak, 

egyértelműnek és nem félrevezetőnek kell 

lennie. 

(1) A kiemelt információkat tartalmazó 

dokumentumnak pontosnak, 

megbízhatónak, egyértelműnek és nem 

félrevezetőnek kell lennie. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) konkrét számokat tartalmaz; 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés – b pont – v alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

v. a befektetési termék futamidejét, ha 

ismert; 

v. a befektetési termék futamidejét és az 

elállás lehetőségét; 
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Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés – c pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a „Veszíthetek-e pénzt a befektetéssel?” 

című fejezetben rövid tájékoztatást arról, 

hogy előfordulhat-e tőkeveszteség, ideértve 

c) a „Veszíthetek-e pénzt a befektetéssel?” 

című fejezetben tájékoztatást arról, hogy 

előfordulhat-e tőkeveszteség, ideértve 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a „Milyen kockázatok vannak, és mit 

nyerhetek?” című szakaszban tájékoztatást 

a befektetési termék kockázat/hozam-

profiljáról, ideértve e profil összefoglaló 

indikátorát és azon esetleges egyedi 

kockázatokkal kapcsolatos 

figyelmeztetéseket, amelyeket az 

összefoglaló indikátor nem feltétlenül 

tükröz teljes mértékben; 

e) a „Milyen kockázatok vannak, és mit 

nyerhetek?” című szakaszban tájékoztatást 

a befektetési termék kockázat/hozam-

profiljáról, ideértve e profil összefoglaló 

indikátorát és azon esetleges egyedi 

kockázatokkal kapcsolatos 

figyelmeztetéseket, amelyeket az 

összefoglaló indikátor nem feltétlenül 

tükröz teljes mértékben; a kockázatokat 

egyértelműen és érthetően kell ismertetni, 

és a fogyasztóbarát nyelvezettel kell 

megfogalmazni; 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) a „Milyen költségek merülnek fel?” 

című szakaszban tájékoztatást a befektetési 

termékbe történő befektetéshez kapcsolódó 

költségekről, azaz a befektetőnél felmerülő 

közvetlen és közvetett költségekről, 

kiegészítve ezen költségek összefoglaló 

indikátoraival; 

f) a „Milyen költségek merülnek fel?” 

című szakaszban tájékoztatást a befektetési 

termékbe történő befektetéshez kapcsolódó 

költségekről, azaz a befektetőnél felmerülő 

közvetlen és közvetett költségekről, 

kiegészítve ezen költségek összefoglaló 

indikátoraival; tájékoztatást arról, hogy e 

költségek miként befolyásolják a hozamot;  
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Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) a „Milyen adózás alá esik a termék?” 

című szakaszban tájékoztatást a termékkel 

kapcsolatban – mind a hozam, mind a 

tőke tekintetében – az ügyfélre 

alkalmazandó adóügyi szabályozás 

jellemzőiről; 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés – g b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 gb) a „Milyen szabályok alkalmazandók a 

pénzmosás elleni küzdelem céljaira?” 

című szakaszban rövid tájékoztatást 

azokról a jogi és szabályozási 

intézkedésekről, amelyek a termék 

értékesítése szerinti országban hatályosak 

és a termékre alkalmazandók a szervezett 

bűnözés, a korrupció és a pénzmosás 

elleni küzdelem keretében; 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A befektetési termékre vonatkozó egyedi 

információt tartalmazó, marketing célú 

közlemények nem tartalmazhatnak olyan 

állítást, amely ellentmond a kiemelt 

információkat tartalmazó dokumentumban 

közölt információknak, vagy csökkenti a 

A befektetési termékre vonatkozó egyedi 

információt tartalmazó, marketing célú 

közlemények nem tartalmazhatnak olyan 

állítást, amely ellentmond a kiemelt 

információkat tartalmazó dokumentumban 

közölt információknak, vagy csökkenti a 
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kiemelt információkat tartalmazó 

dokumentum jelentőségét. A marketing 

célú közleményekben jelezni kell, hogy 

rendelkezésre áll a kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentum, és meg kell adni, 

hogy az miként szerezhető be. 

kiemelt információkat tartalmazó 

dokumentum jelentőségét. A marketing 

célú közleményekben jelezni kell, hogy 

rendelkezésre áll a kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentum, és meg kell adni, 

hogy az miként szerezhető be. A marketing 

célú közleményekben jelezni kell, hogy a 

befektetési termékkel kapcsolatban 

kockázatok állnak fenn. 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A befektetési termék előállítója 

rendszeresen felülvizsgálja a kiemelt 

információkat tartalmazó dokumentumban 

közölt információkat, és a felülvizsgálat 

alapján szükségesnek mutatkozó esetekben 

módosítja a dokumentumot. 

(1) A befektetési termék előállítója 

rendszeresen felülvizsgálja a kiemelt 

információkat tartalmazó dokumentumban 

közölt információkat, és a felülvizsgálat 

alapján szükségesnek mutatkozó esetekben 

lényegesen módosítja a dokumentumot. 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A befektetési terméket lakossági 

befektetők részére értékesítő személy az 

ügylet megkötését kellő idővel megelőzően 

a lakossági befektetők rendelkezésére 

bocsátja az adott befektetési termékre 
vonatkozó kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentumot. 

(1) A befektetési terméket lakossági 

befektetők részére értékesítő személy a 

termékkel kapcsolatos első tanácsadás 

keretében közvetlenül átadja számukra a 
vonatkozó kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentumot.  A kiemelt 

információkat tartalmazó dokumentumot 

a termék első ismertetésekor közvetlenül 

és egyértelműen a lakossági befektetők 

részére kell bocsátani.  
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Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A befektetési terméket értékesítő 

személy a kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentumot díjmentesen 

bocsátja a lakossági befektetők 

rendelkezésére. 

(1) A befektetési terméket értékesítő 

személy a kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentumot díjmentesen és 

azonnal a lakossági befektetők 

rendelkezésére bocsátja. 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amennyiben a kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentumot a papírtól eltérő 

tartós adathordozón vagy weboldalon 

keresztül bocsátják rendelkezésre, a 

lakossági befektető kérésére a 

dokumentumot díjmentesen papíron is 

rendelkezésre kell bocsátani. 

(3) Amennyiben a kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentumot a papírtól eltérő 

tartós adathordozón vagy weboldalon 

keresztül bocsátják rendelkezésre, úgy azt 

papíron is rendelkezésre kell bocsátani. 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 5 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a befektetési terméket értékesítő személy 

és a lakossági befektető közötti üzletvitel 

szempontjából a kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentumnak egy 

weboldalon keresztüli rendelkezésre 

bocsátása megfelelőnek tekinthető; 

a) a befektetési terméket értékesítő személy 

és a lakossági befektető közötti üzletvitel 

szempontjából a kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentumnak egy 

weboldalon keresztüli rendelkezésre 

bocsátása megfelelőnek tekinthető; és 
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Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 5 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a lakossági befektető beleegyezett, hogy 

a kiemelt információkat tartalmazó 

dokumentumot egy weboldalon keresztül 

bocsássák rendelkezésre; 

b) a lakossági befektető kifejezetten 

beleegyezett, hogy a kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentumot egy weboldalon 

keresztül bocsássák rendelkezésre; és 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 5 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a lakossági befektetőt elektronikus úton 

értesítették a weboldal címéről és a kiemelt 

információkat tartalmazó dokumentumnak 

a weboldalon belüli elérhetőségéről; 

c) a lakossági befektetőt elektronikus úton 

értesítették a weboldal címéről és a kiemelt 

információkat tartalmazó dokumentumnak 

a weboldalon belüli elérhetőségéről; és 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 5 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) amennyiben a kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentumot a 10. cikk 

szerint módosították, a módosított 

változatok mindegyikét elérhetővé teszik a 

lakossági befektetők részére; 

d) amennyiben a kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentumot a 10. cikk 

szerint módosították, a módosított 

változatok mindegyikét elérhetővé teszik a 

lakossági befektetők részére; és 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 5 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a kiemelt információkat tartalmazó e) a kiemelt információkat tartalmazó 
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dokumentum a weblapon elérhető marad 

mindaddig, amíg ésszerű megfontolások 

alapján a lakossági befektetőnek szüksége 

lehet rá. 

dokumentum a weblapon a lakossági 

befektető számára folyamatosan, bármely 

pillanatban elérhető marad mindaddig, 

amíg a lakossági befektetőnek szüksége 

lehet rá. A kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentum 

hozzáférhetőségét érintő bármely 

módosítást haladéktalanul és személyes 

megkereséssel közölni kell a lakossági 

befektetővel. 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A (4) és (5) bekezdés alkalmazásában 

az információknak a papírtól eltérő tartós 

adathordozón vagy weblapon keresztül 

történő rendelkezésre bocsátása a 

befektetési termék értékesítője és a 

lakossági befektető közötti üzletvitel 

szempontjából megfelelőnek tekinthető, ha 

bizonyítható, hogy a lakossági ügyfél 

rendszeres internethozzáféréssel 

rendelkezik. A lakossági befektető által az 

üzletvitel céljából megadott e-mail cím 

ilyen bizonyítéknak tekinthető. 

(6) A (4) és (5) bekezdés alkalmazásában 

az információknak a papírtól eltérő tartós 

adathordozón vagy weblapon keresztül 

történő rendelkezésre bocsátása a 

befektetési termék értékesítője és a 

lakossági befektető közötti üzletvitel 

szempontjából megfelelőnek tekinthető, ha 

bizonyítható, hogy a lakossági ügyfél 

rendszeres internethozzáféréssel 

rendelkezik. Ha a lakossági befektető 

megadja kifejezett hozzájárulását, ez 
bizonyítéknak tekinthető. 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A befektetési termék előállítója olyan 

megfelelő eljárásokat és szabályokat alakít 

ki, amelyek biztosítják, hogy a kiemelt 

információkat tartalmazó dokumentummal 

kapcsolatban panasszal élő lakossági 

befektetők kellő időben és megfelelő 

módon érdemi választ kapjanak. 

A befektetési termék előállítója a 

párhuzamosságok elkerülése érdekében a 

nemzeti joggal összhangban olyan 

megfelelő eljárásokat és szabályokat alakít 

ki, amelyek biztosítják, hogy a kiemelt 

információkat tartalmazó dokumentummal 

kapcsolatban panasszal élő lakossági 

befektetők kellő időben és megfelelő 
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módon érdemi választ kapjanak. 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok a személyes adatok e 

rendelet szerinti kezelése során a 95/46/EK 

irányelvet alkalmazzák. 

A magyar változatot nem érinti. 

Indokolás 

Technikai jellegű javítás. 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 19. cikk szerinti hatásköreik 

gyakorlása során az illetékes hatóságok 

szorosan együttműködnek annak 

érdekében, hogy a közigazgatási szankciók 

és intézkedések az e rendelet szerinti 

kívánt eredményekkel járjanak, továbbá 

összehangoltan lépnek fel a határokon 

átnyúló esetekben alkalmazott 

közigazgatási intézkedések és szankciók 

tekintetében a többszörös és egymást 

átfedő intézkedések elkerülése érdekében.  

(2) A 19. cikk szerinti hatásköreik 

gyakorlása során az illetékes hatóságok 

szorosan együttműködnek annak 

érdekében, hogy a közigazgatási szankciók 

és intézkedések az e rendelet szerinti 

kívánt eredményekkel járjanak, továbbá 

összehangoltan lépnek fel a határokon 

átnyúló esetekben alkalmazott 

közigazgatási intézkedések és szankciók 

tekintetében a többszörös és egymást 

átfedő intézkedések elkerülése érdekében, 

maradéktalanul tiszteletben tartva a 

kétszeres eljárás alá vonás és a kétszeres 

büntetés tilalmát (ne bis in idem elv). 

Indokolás 

A ne bis in idem elv az Európai Unió Alapjogi Chartájának 50. cikkében is elismert alapvető 

elv, amelyet e rendelkezésben egyértelműen rögzíteni kell. 
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Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 a bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok biztosítják, hogy az 

illetékes hatóságok által e rendelet 

alapján elfogadott bármely igazgatási 

intézkedést és szankciót írásba foglalják. 

 Az igazgatási intézkedést és szankciót 

megfelelően indokolni kell, megjelölve a 

határozat indokait és a rendelkezésre álló 

jogorvoslati lehetőségeket – ideértve a 

bíróság vagy törvényszék előtti 

fellebbezést és felülvizsgálatot is –, 

valamint a jogorvoslatért felelős illetékes 

hatóságot és e fellépés határidejét. 

Indokolás 

Biztosítani kell a bíróság előtti hatékony jogorvoslathoz való jogot, amelyet az Európai Unió 

Alapjogi Chartájának 47. cikke is elismer. 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a felelős személy felelősségének 

mértéke; 

b) a felelős személy jogi felelősségének 

mértéke; 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 1 albekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a felelős személy általi esetleges korábbi 

jogsértések. 

e) az e rendelet szerinti lényeges 

kötelezettségeknek a felelős személy általi 

esetleges korábbi megsértése. 



 

PE504.372v04-00 20/22 AD\933652HU.doc 

HU 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 19. cikk (1) bekezdésében említett 

jogsértések után kiszabott szankciókat és 

intézkedéseket indokolatlan késedelem 

nélkül a nyilvánosság tudomására kell 

hozni, ideértve legalább a rendelet 

megsértésének típusára és a jogsértésért 

felelős személyre vonatkozó 

információkat, kivéve, ha a közzététel 

súlyosan kockáztatná a pénzügyi piacok 

működését. 

A 19. cikk (1) bekezdésében említett 

jogsértések után kiszabott, jogerőssé vált 

szankciókat és intézkedéseket indokolatlan 

késedelem nélkül a nyilvánosság 

tudomására kell hozni, ideértve legalább a 

rendelet megsértésének típusára és a 

jogsértésért felelős személyre vonatkozó 

információkat, kivéve, ha a közzététel 

súlyosan kockáztatná a pénzügyi piacok 

működését. 

Ha a közzététel aránytalan kárt okozna az 

érintett feleknek, az illetékes hatóságok a 

szankciókat, illetve intézkedéseket anonim 

módon teszik közzé.  

Ha a közzététel aránytalan kárt okozna az 

érintett feleknek, az illetékes hatóságok a 

szankciókat, illetve intézkedéseket anonim 

módon teszik közzé.  

 A szankciók közzététele során tiszteletben 

kell tartani az Európai Unió Alapjogi 

Chartájában rögzített alapvető jogokat, 

különösen a magán- és családi élethez 

való jogot és a személyes adatok 

védelméhez való jogot.  

 A tagállamok minden szükséges 

intézkedést megtesznek annak érdekében, 

hogy az igazgatási szankciókat és 

intézkedéseket a nemzeti jogban előírt 

időtartamnál hosszabb ideig ne tegyék 

közzé, és hogy azokat ezen időtartam 

lejárta után automatikusan töröljék. A 

tagállamok minden szükséges technikai 

intézkedést és biztosítékot elfogadnak 

annak megelőzése érdekében, hogy 

harmadik személyek a közigazgatási 

szankciókat és intézkedéseket a közzététel 

időtartama után nyilvánosságra hozzák. 

Indokolás 

A szankciók közzététele ellentétes az alapvető jogokkal, különösen a magánélet tiszteletben 

tartásához és a személyes adatok védelméhez való joggal. E jogok bármely korlátozása esetén 

teljesülnie kell az Európai Unió Alapjogi Chartájának 52. cikkében rögzített feltételeknek. A 

szükségesség és az arányosság elvét tiszteletben kell tartani. Ennek érdekében a szankciókat 
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korlátozott időre kell közzétenni, és technikai intézkedéseket kell hozni – például az 

automatikus indexelés megakadályozásával – az olyan külső keresőmotorok és honlapok 

alkalmazásához kapcsolódó kockázat megelőzésére, amelyek a szankciót a korlátozott idejű 

közzététel után is hozzáférhetővé teszik.  
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