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MÓDOSÍTÁSOK:

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatokhoz való könnyű 
hozzáférés fontos ahhoz, hogy a 
döntéshozók mind a gazdaságban, mind a 
társadalom más területein megalapozott, a 
piac hatékony működését támogató 
döntéseket hozhassanak. Az alapvető 
fontosságú ágazatokban, köztük a pénzügyi 
ágazatban ezt a célt szolgálja a közös 
európai adatterek létrehozása. A pénzügyek 
világában várhatóan a következő években 
is folytatódik a digitális átállás, és az 
Uniónak ezt a folyamatot egyebek mellett 
azzal is támogatnia kell, hogy ösztönzi az 
adatvezérelt pénzügyi szolgáltatásokat. 
Emellett a fenntartható finanszírozásnak a 
pénzügyi rendszer középpontjába 
helyezése kulcsfontosságú eleme az uniós 
gazdaság zöld átállásának. Ahhoz, hogy a 
fenntartható finanszírozás sikerrel járuljon 
hozzá a zöld átálláshoz, alapvetően fontos, 
hogy a befektetők könnyen hozzáférjenek a 
vállalkozások fenntarthatóságával 
kapcsolatos információkhoz, és ezáltal 
megalapozottabb befektetési döntéseket 
hozhassanak. Mindezek érdekében javítani 
kell a gazdálkodó egységekre – például a 
vállalatokra és a vállalkozásokra, valamint 
a pénzügyi intézményekre – vonatkozó 
pénzügyi és nem pénzügyi jellegű 
információkhoz való nyilvános 
hozzáférést. Ennek hatékony módja uniós 
szinten egy olyan központi platform, az 
egységes európai hozzáférési pont 
létrehozása, amely elektronikus úton 
hozzáférést biztosít minden releváns 

(2) Az adatokhoz való könnyű és 
strukturált hozzáférés fontos ahhoz, hogy 
a döntéshozók mind a gazdaságban, mind a 
társadalom más területein megalapozott, 
környezeti és társadalmi szempontból 
felelős, a piac hatékony működését 
támogató beruházási döntéseket 
hozhassanak. Az alapvető fontosságú 
ágazatokban, köztük a pénzügyi ágazatban 
ezt a célt szolgálja a közös európai 
adatterek létrehozása. A pénzügyek 
világában várhatóan a következő években 
is folytatódik a digitális átállás, és az 
Uniónak ezt a folyamatot egyebek mellett 
azzal is támogatnia kell, hogy ösztönzi az 
adatvezérelt pénzügyi szolgáltatásokat. 
Emellett a fenntartható finanszírozásnak a 
pénzügyi rendszer középpontjába 
helyezése kulcsfontosságú eleme az uniós 
gazdaság zöld átállásának. Ahhoz, hogy a 
fenntartható finanszírozás sikerrel járuljon 
hozzá a zöld átálláshoz, alapvetően fontos, 
hogy a befektetők könnyen hozzáférjenek a 
vállalkozások fenntarthatóságával 
kapcsolatos információkhoz, és ezáltal 
megalapozottabb befektetési döntéseket 
hozhassanak. Mindezek érdekében javítani 
kell a gazdálkodó egységekre – például a 
vállalatokra és a vállalkozásokra, valamint 
a pénzügyi intézményekre – vonatkozó 
pénzügyi és nem pénzügyi jellegű 
információkhoz való nyilvános 
hozzáférést. Ennek hatékony módja uniós 
szinten egy olyan központi platform, az 
egységes európai hozzáférési pont 
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információhoz. létrehozása, amely elektronikus úton 
hozzáférést biztosít minden releváns 
információhoz.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Mivel az új jogalkotási aktusokról 
– például az európai zöldkötvényekről 
szóló XXX rendeletről – jelenleg folynak a 
tárgyalások vagy ilyen aktusok befejezés 
előtt állnak, de e rendelet melléklete nem 
sorolja fel őket, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a mellékletet 
frissítse, és azt a pénzügyi szolgáltatások 
nyújtásával, a tőkepiacokkal és a 
fenntarthatósággal kapcsolatos, újonnan 
elfogadott jogszabályokkal egészítse ki.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egységes európai hozzáférési 
ponton keresztül nyilvánosan 
hozzáférhetővé teendő információkat a 
gazdálkodó egységek által nyilvánosságra 
hozandó információk gyűjtése céljából 
kijelölt gyűjtőszervezeteknek kell 
összegyűjteniük. Az egységes európai 
hozzáférési pont hatékony működésének 
biztosítása érdekében a 
gyűjtőszervezeteknek az információkat 
automatizált módon, egyetlen 
alkalmazásprogramozási felületen 
keresztül kell az egységes európai 
hozzáférési pont rendelkezésére 
bocsátaniuk. Az információk digitális 
felhasználhatósága érdekében helyénvaló 

(4) Az egységes európai hozzáférési 
ponton keresztül nyilvánosan 
hozzáférhetővé teendő információkat a 
gazdálkodó egységek által nyilvánosságra 
hozandó információk gyűjtése céljából 
kijelölt gyűjtőszervezeteknek kell 
összegyűjteniük. Az egységes európai 
hozzáférési pont hatékony működésének 
biztosítása érdekében a 
gyűjtőszervezeteknek az információkat 
automatizált módon, egyetlen 
alkalmazásprogramozási felületen 
keresztül kell az egységes európai 
hozzáférési pont rendelkezésére 
bocsátaniuk. Amennyiben lehetséges, és az 
érintett tagállam döntésétől függően, a 
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arra kötelezni a gazdálkodó egységeket, 
hogy az információkat az adatok 
kinyerésére alkalmas formátumban, illetve 
– ha az uniós jog úgy követeli meg – 
géppel olvasható formátumban bocsássák 
rendelkezésre. Az adatok kinyerésére 
alkalmas formátummal szemben a géppel 
olvasható formátum olyan fájlformátum, 
amelynek struktúrája lehetővé teszi, hogy a 
szoftveralkalmazások a benne szereplő 
egyedi adatokat – ideértve az egyedi 
ténynyilatkozatokat is – és azok belső 
struktúráját könnyen azonosítsák, 
felismerjék és kinyerjék. Annak biztosítása 
érdekében, hogy a gazdálkodó egységek az 
információkat a megfelelő formátumban 
nyújtsák be, valamint az általuk 
esetlegesen tapasztalt technikai problémák 
kezelése érdekében a gyűjtőszervezeteknek 
segítséget kell nyújtaniuk a gazdálkodó 
egységek számára.

gazdálkodó egységek által nyilvánosságra 
hozandó információk gyűjtésére kijelölt 
gyűjtőszervezeteket az önkéntesen 
benyújtott információk összegyűjtésével is 
meg kell bízni. Az információk digitális 
felhasználhatósága érdekében helyénvaló 
arra kötelezni a gazdálkodó egységeket, 
hogy az információkat az adatok 
kinyerésére alkalmas formátumban, illetve 
– ha az uniós jog úgy követeli meg – 
géppel olvasható formátumban bocsássák 
rendelkezésre. Az adatok kinyerésére 
alkalmas formátummal szemben a géppel 
olvasható formátum olyan fájlformátum, 
amelynek struktúrája lehetővé teszi, hogy a 
szoftveralkalmazások a benne szereplő 
egyedi adatokat – ideértve az egyedi 
ténynyilatkozatokat is – és azok belső 
struktúráját könnyen azonosítsák, 
felismerjék és kinyerjék. Annak biztosítása 
érdekében, hogy a gazdálkodó egységek az 
információkat a megfelelő formátumban 
nyújtsák be, valamint az általuk 
esetlegesen tapasztalt technikai problémák 
kezelése érdekében a gyűjtőszervezeteknek 
segítséget kell nyújtaniuk a gazdálkodó 
egységek számára.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A befektetőknek, a piaci 
szereplőknek, a tanácsadóknak és a széles 
nyilvánosságnak a pénzügyi 
szolgáltatásokkal, a tőkepiacokkal és a 
fenntarthatósággal összefüggésben az uniós 
jog alapján közzéteendő információkon 
kívül érdeke fűződhet olyan más 
információk megismeréséhez is, amelyeket 
a gazdálkodó egység hozzáférhetővé kíván 
tenni. Előfordulhat, hogy a kis- és 
középvállalkozások több információt 
kívánnak nyilvánosan hozzáférhetővé tenni 
annak érdekében, hogy láthatóbbá váljanak 

(5) A befektetőknek, a piaci 
szereplőknek, a tanácsadóknak és a széles 
nyilvánosságnak a pénzügyi 
szolgáltatásokkal, a tőkepiacokkal és a 
fenntarthatósággal összefüggésben az uniós 
jog alapján közzéteendő információkon 
kívül érdeke fűződhet olyan más 
információk megismeréséhez is, amelyeket 
a gazdálkodó egység hozzáférhetővé kíván 
tenni. Előfordulhat, hogy a mikro-, kis- és 
középvállalkozások több információt 
kívánnak nyilvánosan hozzáférhetővé tenni 
annak érdekében, hogy láthatóbbá váljanak 
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a potenciális befektetők számára, és ezáltal 
bővítsék finanszírozási forrásaikat és 
diverzifikálják finanszírozási 
lehetőségeiket. Előfordulhat továbbá, hogy 
a piaci szereplők a jogszabályban előírtnál 
több információt kívánnak nyújtani, vagy 
nyilvánosságra kívánnak hozni a nemzeti 
jog által előírt, de uniós szinten nem 
elérhető információkat annak érdekében, 
hogy kiegészítsék az uniós szinten a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátott 
információkat. Ezért minden gazdálkodó 
egység számára lehetővé kell tenni, hogy 
az egységes európai hozzáférési ponton 
keresztül pénzügyi, fenntarthatósági és más 
jellegű lényeges információkat tegyen 
hozzáférhetővé. Az adattakarékosság 
elvének megfelelően a gazdálkodó 
egységeknek gondoskodniuk kell arról, 
hogy ne adjanak át személyes adatokat, 
kivéve, ha azok a gazdasági 
tevékenységükre vonatkozó információk 
szükséges elemét képezik, ideértve azt az 
esetet is, amikor a gazdálkodó egység neve 
megegyezik a tulajdonos nevével. Ha az 
átadott információk személyes adatokat 
tartalmaznak, a gazdálkodó egységeknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy az 
adatközlés a jogszerű adatkezelésre 
vonatkozóan az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet26 6. cikkében 
meghatározott feltételek valamelyikének 
teljesítésével történjen.

a potenciális befektetők számára, és ezáltal 
bővítsék finanszírozási forrásaikat és 
diverzifikálják finanszírozási 
lehetőségeiket. Előfordulhat továbbá, hogy 
a piaci szereplők a jogszabályban előírtnál 
több információt kívánnak nyújtani, vagy 
nyilvánosságra kívánnak hozni a nemzeti 
jog által előírt, de uniós szinten nem 
elérhető információkat annak érdekében, 
hogy kiegészítsék az uniós szinten a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátott 
információkat. Ezért minden gazdálkodó 
egység számára lehetővé kell tenni, hogy 
az egységes európai hozzáférési ponton 
keresztül pénzügyi, fenntarthatósági és más 
jellegű lényeges információkat tegyen 
hozzáférhetővé. Azoknak a gazdálkodó 
egységeknek, amelyek önkéntesen 
nyújtanak be információkat az egységes 
európai hozzáférési ponton való 
hozzáférhetőség céljából, felelősnek kell 
lenniük azok minőségéért, teljességéért és 
helytállóságáért. Az információkat 
jóhiszeműen kell benyújtani, és azoknak a 
valós helyzetet kell tükrözniük. Az 
adattakarékosság elvének megfelelően a 
gazdálkodó egységeknek gondoskodniuk 
kell arról, hogy ne adjanak át személyes 
adatokat, kivéve, ha azok a gazdasági 
tevékenységükre vonatkozó információk 
szükséges elemét képezik, ideértve azt az 
esetet is, amikor a gazdálkodó egység neve 
megegyezik a tulajdonos nevével. Ha az 
átadott információk személyes adatokat 
tartalmaznak, a gazdálkodó egységeknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy az 
adatközlés a jogszerű adatkezelésre 
vonatkozóan az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet26 6. cikkében 
meghatározott feltételek valamelyikének 
teljesítésével történjen.

__________________ __________________
26 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 
a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 

26 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 
a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
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hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet, HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet, HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az egységes európai hozzáférési 
pontnak az információkhoz ingyenes, 
megkülönböztetésmentes hozzáférést kell 
biztosítania a felhasználók számára, és 
lehetővé kell tennie a felhasználók számára 
az információknak az egységes európai 
hozzáférési ponton keresztüli keresését, 
elérését és letöltését. Figyelembe véve 
azonban, hogy az ESMA számára védelmet 
kell biztosítani az esetleges intenzív 
felhasználók igényeinek kielégítése 
kapcsán felmerülő költségek miatti túlzott 
pénzügyi terhekkel szemben, lehetőséget 
kell adni arra, hogy az ESMA bevételre 
tegyen szert. Ezért az információk 
ingyenes hozzáférhetőségének elvétől 
eltérve lehetővé kell tenni az ESMA 
számára, hogy díjat számítson fel egyes 
szolgáltatásokért, többek között azokért, 
amelyek a nagyon nagy volumenű 
információkeresésekből vagy az egységes 
európai hozzáférési ponthoz való gyakori 
hozzáférésből fakadóan jelentős fenntartási 
költséggel járnak. A felszámított díjak 
azonban nem haladhatják meg a nyújtott 
szolgáltatás költségeit.

(12) Az egységes európai hozzáférési 
pontnak az európai egységes piac 
valamennyi aktív résztvevője számára – 
többek között, de nem kizárólag a 
befektetők, a fogyasztók, a civil társadalmi 
szervezetek, a tudományos élet és a média 
képviselői számára – egyenlő hozzáférést 
kell biztosítania az információkhoz, 
ingyenesen és megkülönböztetés nélkül, 
munkájuk végzése és érdekeik 
érvényesítése érdekében. A felhasználók 
számára lehetővé kell tenni az 
információknak az egységes európai 
hozzáférési ponton keresztüli keresését, 
elérését és letöltését. Figyelembe véve 
azonban, hogy az ESMA számára védelmet 
kell biztosítani az esetleges intenzív 
felhasználók igényeinek kielégítése 
kapcsán felmerülő költségek miatti túlzott 
pénzügyi terhekkel szemben, lehetőséget 
kell adni arra, hogy az ESMA bevételre 
tegyen szert. Ezért az információk 
ingyenes hozzáférhetőségének elvétől 
eltérve lehetővé kell tenni az ESMA 
számára, hogy díjat számítson fel egyes 
szolgáltatásokért, többek között azokért, 
amelyek a nagyon nagy volumenű 
információkeresésekből vagy az egységes 
európai hozzáférési ponthoz való gyakori 
hozzáférésből fakadóan jelentős fenntartási 
költséggel járnak. A felszámított díjak 
azonban nem haladhatják meg a nyújtott 
szolgáltatás költségeit.

Módosítás 6
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Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az adatvezérelt pénzügyi innováció 
előmozdítása, az Európai Unióban működő 
tőkepiacok integrációjának elősegítése, a 
befektetéseknek a fenntartható 
tevékenységek felé való irányítása, 
valamint a fogyasztók és a vállalkozások 
szempontjából vett hatékonyságnövelés 
érdekében az egységes európai hozzáférési 
pontnak javítania kell a személyes adatokat 
tartalmazó információkhoz való 
hozzáférést. Az egységes európai 
hozzáférési pont azonban csak az olyan 
személyes adatokhoz való hozzáférést 
fogja javítani, amelyeket az uniós jog 
alapján kell kezelni, valamint amelyek 
kezelése önkéntesen, az (EU) 2016/679 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerinti jogszerűségi feltételek valamelyike 
alapján történik. A személyes adatoknak az 
egységes európai hozzáférési ponton 
keresztüli közzététellel összefüggésben 
történő kezelése során a 
gyűjtőszervezeteknek és az ESMA-nak 
mint az egységes európai hozzáférési pont 
működtetőjének biztosítaniuk kell az 
(EU) 2016/679 rendelet és az 
(EU) 2018/1725 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet28 betartását.

(13) Az adatvezérelt pénzügyi innováció 
előmozdítása, az Európai Unióban működő 
tőkepiacok integrációjának elősegítése, a 
befektetéseknek a fenntartható 
tevékenységek felé való irányítása, 
valamint a fogyasztók és a vállalkozások 
szempontjából vett hatékonyságnövelés 
érdekében az egységes európai hozzáférési 
pontnak javítania kell a személyes adatokat 
tartalmazó információkhoz való 
hozzáférést. Az egységes európai 
hozzáférési pont azonban csak az olyan 
személyes adatokhoz való hozzáférést 
fogja javítani, amelyeket az uniós jog 
alapján kell kezelni, valamint amelyek 
kezelése önkéntesen, az (EU) 2016/679 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerinti jogszerűségi feltételek valamelyike 
alapján történik. A személyes adatoknak az 
egységes európai hozzáférési ponton 
keresztüli közzététellel összefüggésben 
történő kezelése során a 
gyűjtőszervezeteknek és az ESMA-nak 
mint az egységes európai hozzáférési pont 
működtetőjének – függetlenül attól, hogy 
adatkezelőként, közös adatkezelőként vagy 
adatfeldolgozóként jár-e el – biztosítaniuk 
kell az (EU) 2016/679 rendelet és az 
(EU) 2018/1725 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet28 betartását. Az ESMA-nak 
különösen figyelembe kell vennie a 
beépített adatvédelem és az 
alapértelmezett adatvédelem elveit.

__________________ __________________
28 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1725 rendelete (2018. 
október 23.) a természetes személyeknek a 
személyes adatok uniós intézmények, 
szervek, hivatalok és ügynökségek általi 
kezelése tekintetében való védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 
a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK 

28 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1725 rendelete (2018. 
október 23.) a természetes személyeknek a 
személyes adatok uniós intézmények, 
szervek, hivatalok és ügynökségek általi 
kezelése tekintetében való védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 
a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK 
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határozat hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 295., 2018.11.21., 39. o.).

határozat hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 295., 2018.11.21., 39. o.).

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az (EU) 2018/1725 rendelet 42. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban 
konzultációra került sor az európai 
adatvédelmi biztossal, aki [dátum]-án/-én 
véleményt nyilvánított.

(14) Az (EU) 2018/1725 rendelet 42. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban 
konzultációra került sor az európai 
adatvédelmi biztossal, aki 2022. január 
19-én formális észrevételeket tett.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Ahhoz, hogy az információk 
összehasonlíthatók legyenek időben, a 
felhasználóknak hozzá kell férniük a 
korábbi információkhoz. Ezért rendelkezni 
kell arról, hogy az egységes európai 
hozzáférési ponton keresztül észszerű, az 
uniós jog más alkalmazandó 
rendelkezéseivel összeegyeztethető ideig 
hozzá lehessen férni az információkhoz. 
Ehhez az ESMA-nak biztosítania kell, 
hogy a személyes adatok az uniós joggal 
összhangban a szükségesnél tovább ne 
legyenek hozzáférhetők. Annak érdekében, 
hogy az ESMA és a gyűjtőszervezetek 
előkészíthessék az egységes európai 
hozzáférési pont működését, az egységes 
európai hozzáférési pontnak csak a 2024. 
január 1-jén vagy azt követően megküldött 
információkhoz kell hozzáférést 
biztosítania.

(16) Ahhoz, hogy az információk 
összehasonlíthatók legyenek időben, a 
felhasználóknak hozzá kell férniük a 
korábbi információkhoz. Ezért rendelkezni 
kell arról, hogy az egységes európai 
hozzáférési ponton keresztül észszerű, az 
uniós jog más alkalmazandó 
rendelkezéseivel összeegyeztethető ideig 
hozzá lehessen férni az információkhoz. 
Ehhez az ESMA-nak biztosítania kell, 
hogy a személyes adatok az uniós joggal 
összhangban a szükségesnél tovább ne 
legyenek hozzáférhetők. Annak érdekében, 
hogy az ESMA és a gyűjtőszervezetek 
előkészíthessék az egységes európai 
hozzáférési pont működését, az egységes 
európai hozzáférési pontnak a jelenleg 
rendelkezésre álló információkhoz csak 
2024. január 1-jén vagy azt követően kell 
hozzáférést biztosítania.

Módosítás 9
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a mellékletek 
módosítása céljából annak érdekében, 
hogy a pénzügyi szolgáltatások 
nyújtásával, a tőkepiacokkal és a 
fenntarthatósággal kapcsolatos új 
jogszabályok hatálybalépésekor 
naprakésszé tegye a jogalkotási aktusok 
jegyzékét.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egységes európai hozzáférési 
pont nem biztosít hozzáférést a 2024. 
január 1. előtt megküldött 
információkhoz.

törölve

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. az (EU) 2016/679 rendeletben 
foglalt fogalommeghatározások

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésének b) 
pontja szerinti információkat bármely 
természetes vagy jogi személy megküldheti 
a gyűjtőszervezetnek az egységes európai 
hozzáférési ponton keresztüli közzétételre. 
Az információk megküldésekor a 
természetes vagy jogi személy:

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésének b) 
pontja szerinti információkat az uniós piac 
szereplőjeként fellépő bármely természetes 
vagy jogi személy megküldheti a 
gyűjtőszervezetnek az egységes európai 
hozzáférési ponton keresztüli közzétételre. 
Az információk megküldésekor a 
természetes vagy jogi személy:

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) lehetőség szerint biztosítja, hogy az 
önkéntesen benyújtott információkat a 
vonatkozó jogalkotási aktushoz 
kapcsolódó meglévő sablonokban 
megadott formátumban nyújtsák be;

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) hacsak a személyes adatok a 
gazdasági tevékenységére vonatkozó 
információk szükséges elemét nem 
képezik, gondoskodik arról, hogy az 
információk ne tartalmazzanak személyes 
adatokat.

d) hacsak a személyes adatok a 
gazdasági tevékenységére vonatkozó 
információk szükséges elemét nem 
képezik, az adatminimalizálás elvével 
összhangban gondoskodik arról, hogy az 
információk ne tartalmazzanak személyes 
adatokat.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a gyűjtőszervezetek számára az 5. 
cikk (2) bekezdésének b) és ba) pontja 
szerinti kötelezettségeik teljesítésére 
vonatkozó előírások.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai felügyeleti hatóságok vegyes 
bizottsága a végrehajtás-technikai 
standardok tervezetét [Kiadóhivatal: 
beírandó a hatálybalépés után három évvel 
esedékes dátum]-ig benyújtja a 
Bizottságnak.

Az európai felügyeleti hatóságok vegyes 
bizottsága a végrehajtás-technikai 
standardok tervezetét [Kiadóhivatal: 
beírandó a hatálybalépés után két évvel 
esedékes dátum]-ig benyújtja a 
Bizottságnak.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Azok a gazdálkodó egységek, 
amelyek önkéntes alapon nyújtanak be 
információkat egy gyűjtőszervezetnek, 
jóhiszeműen járnak el, és biztosítják, hogy 
az információk tisztességesek, helytállóak 
legyenek, továbbá egyértelmű és nem 
félrevezető módon kerüljenek közzétételre.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A gyűjtőszervezetnek önkéntes 
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alapon nyújtott információkat oly módon 
kell bemutatni, hogy a felhasználók meg 
tudják különböztetni őket a kötelezően 
gyűjtött információktól.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESMA a 7. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja szerinti internetes portálon 
közzéteszi a gyűjtőszervezetek jegyzékét, 
és abba belefoglalja az egyes 
gyűjtőszervezetek egységes forrás-
helymeghatározójára (URL) vonatkozó 
információkat.

Az ESMA a 7. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja szerinti internetes portálon 
közzéteszi a gyűjtőszervezetek jegyzékét, 
és abba belefoglalja az egyes 
gyűjtőszervezetek nevét, címét, származási 
tagállamát és az egységes forrás-
helymeghatározójára (URL) vonatkozó 
információkat.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a (6) bekezdés d) pontja szerint 
meghatározott metaadatok rendelkezésre 
állnak és hiánytalanok;

ii. a (6) bekezdés d) pontja szerint 
meghatározott metaadatok rendelkezésre 
állnak, hiánytalanok és csak addig 
őrizhetők meg, amíg a hozzájuk 
kapcsolódó információkat tárolják;

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) hacsak az 1. cikk (1) bekezdésének 
a) pontjában említett jogi aktusok másként 
nem rendelkeznek, biztosítják, hogy az 1. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott 

f) hacsak az 1. cikk (1) bekezdésének 
a) pontjában említett jogi aktusok másként 
nem rendelkeznek, biztosítják, hogy az 1. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott 
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információk legalább 10 évig az egységes 
európai hozzáférési pont rendelkezésére 
álljanak. Hacsak az 1. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett jogi 
aktusok másként nem rendelkeznek, az 1. 
cikk (1) bekezdésének megfelelően 
megküldött információkban szereplő 
személyes adatok 5 évnél hosszabb ideig 
nem őrizhetők meg és nem tehetők 
hozzáférhetővé.

információk legalább 10 évig az egységes 
európai hozzáférési pont rendelkezésére 
álljanak. Hacsak az 1. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett jogi 
aktusok másként nem rendelkeznek, az 1. 
cikk (1) bekezdésének megfelelően 
megküldött információkban szereplő 
személyes adatok a szükségesnél hosszabb 
ideig nem őrizhetők meg, és semmilyen 
esetben sem tehetők hozzáférhetővé 5 
évnél hosszabb ideig.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gyűjtőszervezetek a következő 
esetekben elutasítják a gazdálkodó 
egységek által megküldött információkat:

(2) A gyűjtőszervezetek jogosultak 
arra, hogy a következő esetekben 
átvilágítsák és elutasítsák a gazdálkodó 
egységek által megküldött információkat:

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) amennyiben nyilvánvalóvá válik, 
hogy a gazdálkodó egységek nem teljesítik 
a személyes adatok benyújtására 
vonatkozó, a 3. cikk (1) bekezdésének d) 
pontjában és a 3. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeket.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gazdálkodó egységek 
gondoskodnak az általuk a 
gyűjtőszervezeteknek megküldött 
információk helytállóságáról.

(4) A gazdálkodó egységek 
gondoskodnak az általuk a 
gyűjtőszervezeteknek megküldött 
információk minőségéről, teljességéről és 
helytállóságáról.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az európai felügyeleti hatóságok 
vegyes bizottsága eljárásokat dolgoz ki, 
amelyek célja a gyűjtőszervezetek és a 
gazdálkodó egységek közötti 
együttműködés megkönnyítése, különösen 
az önkéntes információk – és többek 
között adott esetben a vonatkozó sablonok 
– benyújtásának és visszavonásának 
szabályozása. Az ilyen eljárások 
kidolgozása során a vegyes bizottság 
figyelembe veszi különösen a kis- és 
középvállalkozások igényeit.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESMA az egységes európai hozzáférési 
pontra vonatkozóan hatékony és arányos 
informatikai biztonsági politikát vezet be, 
és megfelelő szinten biztosítja az egységes 
európai hozzáférési ponton keresztül 
hozzáférhetővé tett információk 
eredetiségét, hozzáférhetőségét, 
sértetlenséget és letagadhatatlanságát, 
valamint a személyes adatok védelmét.

Az ESMA az egységes európai hozzáférési 
pontra vonatkozóan hatékony és arányos 
informatikai biztonsági politikát vezet be, 
és megfelelő szinten biztosítja az egységes 
európai hozzáférési ponton keresztül 
hozzáférhetővé tett információk 
eredetiségét, hozzáférhetőségét, 
sértetlenséget és letagadhatatlanságát, 
valamint a személyes adatok védelmét. Az 
ESMA rendszeres időközönként 
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felülvizsgálja az egységes európai 
hozzáférési pont informatikai biztonsági 
politikáját és kiberbiztonsági helyzetét, 
figyelembe véve a változó európai és 
nemzetközi kiberbiztonsági tendenciákat 
és a legújabb fejleményeket.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egységes európai hozzáférési 
ponton keresztül rendelkezésre álló 
információkhoz hozzáférést biztosító, az 
Unió valamennyi hivatalos nyelvén 
felhasználóbarát felülettel ellátott 
internetes portál;

a) az egységes európai hozzáférési 
ponton keresztül rendelkezésre álló 
információkhoz hozzáférést biztosító, az 
Unió valamennyi hivatalos nyelvén 
felhasználóbarát, a fogyatékossággal élő 
személyek hozzáféréssel kapcsolatos 
igényeit figyelembe vevő felülettel ellátott 
internetes portál;

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ESMA gondoskodik arról, hogy 
az egységes európai hozzáférési pont az (1) 
bekezdés e) és g) pontjában előírt 
funkciókat 2025. december 31-re 
biztosítsa.

(2) Az ESMA gondoskodik arról, hogy 
az egységes európai hozzáférési pont az (1) 
bekezdés e) és g) pontjában előírt 
funkciókat 2025. december 31-re 
biztosítsa. Az ESMA megfelelő technikai 
és szervezési intézkedéseket vezet be a 
személyes adatoknak a letöltési 
szolgáltatáson és az 
alkalmazásprogramozási felületen 
keresztüli túlzott nyilvánosságra 
hozatalának megakadályozása érdekében. 
Az ESMA-nak további biztosítékokat kell 
nyújtania abban az esetben, ha a 
személyes adatoknak a letöltési 
szolgáltatáson és az 
alkalmazásprogramozási felületen 
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keresztül történő közzététele különösen 
érzékeny jellegű személyes adatokat érint, 
például a természetes személyekre 
vonatkozó közigazgatási intézkedésekre 
vagy egyéb szankciókra vonatkozó 
információkat.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában előírt 
keresőfunkciónak a következő metaadatok 
alapján kell lehetővé tennie a keresést:

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában előírt 
keresőfunkciónak legalább a következő 
metaadatok alapján kell lehetővé tennie a 
keresést:

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESMA az egységes európai 
hozzáférési ponthoz 
megkülönböztetésmentes hozzáférést 
biztosít.

(1) Az uniós tőkepiacok 
átláthatóságának és zökkenőmentes 
működésének előmozdítása érdekében az 
ESMA az egységes európai hozzáférési 
ponthoz megkülönböztetésmentes 
hozzáférést biztosít.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdés második 
albekezdése alkalmazásában az ESMA 
kidolgozhatja azon végrehajtás-technikai 
standardok tervezetét, amelyek 
meghatározzák azon konkrét szolgáltatások 

(4) A (2) bekezdés második 
albekezdése alkalmazásában az ESMA 
kidolgozza azon végrehajtás-technikai 
standardok tervezetét, amelyek 
meghatározzák azon konkrét szolgáltatások 
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jellegét és mértékét, amelyekért díj 
számítható fel, valamint a kapcsolódó 
díjstruktúrát.

jellegét és mértékét, amelyekért díj 
számítható fel, valamint a kapcsolódó 
díjstruktúrát.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESMA automatikus 
vizsgálatokkal ellenőrzi, hogy a 
gyűjtőszervezetek által küldött információk 
megfelelnek-e az 5. cikk (1) bekezdésének 
b) pontjában meghatározott 
követelményeknek.

(1) Az ESMA – lehetőség szerint 
automatikus – vizsgálatokkal ellenőrzi, 
hogy a gyűjtőszervezetek által küldött 
információk megfelelnek-e az 5. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában meghatározott 
követelményeknek.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) biztosítja az egységes európai 
hozzáférési pont havi szinten legalább 
95 %-os rendelkezésre állását;

c) biztosítja, hogy az egységes európai 
hozzáférési pont a szükséges műszaki 
karbantartási időszakok kivételével 
hozzáférhető legyen;

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ESMA nem tárol személyes 
adatokat tartalmazó információkat, kivéve 
az automatikus, közbenső és átmeneti 
feldolgozást, beleértve ebbe a tárolást is 
annyiban, amennyiben az feltétlenül 
szükséges a gyűjtőszervezetek által átadott 
információkhoz való hozzáférés 
biztosításához.

(3) Az ESMA nem tárol személyes 
adatokat tartalmazó információkat, kivéve 
az automatikus, közbenső és átmeneti 
feldolgozást, beleértve ebbe a tárolást is 
annyiban, amennyiben az feltétlenül 
szükséges a gyűjtőszervezetek által átadott 
információkhoz való hozzáférés 
biztosításához. Az ESMA megfelelő 
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technikai és szervezési intézkedéseket is 
megtesz annak biztosítása érdekében, 
hogy az információk megőrzése és 
rendelkezésre bocsátása e rendelet 5. 
cikke (1) bekezdésének f) pontjában előírt 
időtartamra korlátozódjon.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a látogatók és a keresések száma; a) a látogatók – többek között az 
egyedi látogatók – és a keresések száma;

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság [Kiadóhivatal: beírandó a 
hatálybalépés után 5 évvel esedékes 
dátum]-ig felülvizsgálja az egységes 
európai hozzáférési pont működését, és 
értékeli annak eredményességét. A 
Bizottság a felülvizsgálat eredményeiről 
beszámol az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

A Bizottság [Kiadóhivatal: beírandó a 
hatálybalépés után 5 évvel esedékes 
dátum]-ig felülvizsgálja az egységes 
európai hozzáférési pont működését, és 
értékeli annak eredményességét. A 
felülvizsgálathoz csatolni kell az ESAP-
ban meglévő adathiányok áttekintését és a 
hiányosságok orvoslására irányuló 
stratégiát. A felülvizsgálat kiterjedhet 
annak értékelésére is, hogy e rendelet 
milyen hatással van a gazdálkodó 
egységek piaci helyzetére. A Bizottság a 
felülvizsgálat eredményeiről beszámol az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
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A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím A pénzügyi szolgáltatások, a tőkepiacok és a fenntarthatóság 
szempontjából releváns, nyilvánosan elérhető információkhoz 
központosított hozzáférést biztosító egységes európai hozzáférési pont 
létrehozása
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