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Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: a 

lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú 

befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó 

dokumentumok  

Az Európai Parlament határozata a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve 

biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó 

dokumentumokról szóló 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 

kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok megjelenítése, tartalma, 

felülvizsgálata és módosítása, valamint az ilyen dokumentumok rendelkezésre 

bocsátására vonatkozó kötelezettség teljesítése tekintetében meghatározott 

szabályozástechnikai standardok megállapítása révén történő kiegészítéséről szóló 2017. 

március 8-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről 

(C(2017)01473 – 2017/2602(DEA)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság felhatalmazáson alapuló rendeletére (C(2017)01473) (a 

továbbiakban: a módosított felhatalmazáson alapuló rendelet), 

– tekintettel 2016. szeptember 14-i állásfoglalására a lakossági befektetési 

csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos 

kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló 1286/2014/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok 

megjelenítése, tartalma, felülvizsgálata és módosítása, valamint az ilyen 

dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettség teljesítése 

tekintetében meghatározott szabályozástechnikai standardok megállapítása révén 

történő kiegészítéséről szóló, felhatalmazáson alapuló, 2016. június 30-i bizottsági 

rendeletről (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))1, 

– tekintettel a Bizottság 2017. március 22-i levelére, melyben kérte a Parlamenttől 

annak kijelentését, hogy nem emel kifogást a módosított felhatalmazáson alapuló 

rendelettel szemben, 

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság által a Bizottsági Elnökök 

Értekezletének elnökéhez intézett 2017. március 28-i levélre, 

                                                 
1  Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0347. 



 

 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére, 

– tekintettel a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú 

befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó 

dokumentumokról szóló, 2014. november 26-i 1286/2014/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletre1 és különösen annak 8. cikke (5) bekezdésére, 10. cikke (2) 

bekezdésére, 13. cikke (5) bekezdésére és 31. cikkére, 

– tekintettel a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú 

befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó 

dokumentumokról szóló 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az 

alkalmazása kezdő napjának tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. 

december 14-i (EU) 2016/2340 európai parlamenti és tanácsi rendeletre2,  

– tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság, EBA) 

létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági 

határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet3 13. cikkére és 10. cikkének (1) bekezdésére, 

az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-

hatóság, EIOPA) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és 

a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 

24-i 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre4, továbbá az európai 

felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság, ESMA) létrehozásáról, a 

716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon 

kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletre5, 

– tekintettel az európai felügyeleti hatóságok elnökei által a Bizottság 2016. november 

10-i kérését követően írt 2016. december 22-i levélre, melyben közlik, hogy 

módosítani kívánják az EBA, az ESMA és az EIOPA által az 1286/2014/EU rendelet 

8. cikkének (5) bekezdése, 10. cikkének (2) bekezdése és 13. cikkének (5) bekezdése 

alapján közösen benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteket, 

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság határozatra irányuló ajánlására,  

– tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (6) bekezdésére, 

– tekintettel arra, hogy az eljárási szabályzata 105. cikke (6) bekezdésének harmadik és 

negyedik francia bekezdésében említett határidőn belül – amely 2017. április 4-én 

járt le – nem érkezett kifogás, 

A. mivel a Parlament 2016. szeptember 14-i állásfoglalásában kifogást emelt az 

1286/2014/EU rendeletet kiegészítő 2016. június 30-i felhatalmazáson alapuló 

bizottsági rendelettel szemben, és felhívta a Bizottságot, hogy nyújtson be egy 

módosított felhatalmazáson alapuló rendeletet, amely kezeli a több lehetőséget kínáló 

lakossági befektetési csomagtermékek, illetve biztosítási alapú befektetési termékek 

                                                 
1  HL L 352., 2014.12.9., 1. o. 
2  HL L 354., 2016.12.23., 35. o.  
3  HL L 331., 2010.12.15., 12. o. 
4  HL L 331., 2010.12.15., 48. o. 
5  HL L 331., 2010.12.15., 84. o. 



 

 

nem egyértelmű kezelésével, illetve az azzal kapcsolatos aggodalmakat, hogy egyes 

termékek esetében nem hangsúlyozzák megfelelően, hogy kedvezőtlen 

forgatókönyvek esetén a lakossági befektetők veszthetnek is pénzt, továbbá hogy 

nincs részletes útmutatás az „összetettségre utaló figyelmeztetés” használatára 

vonatkozóan; 

B. mivel 2016. szeptember 14-i állásfoglalásában a Parlament emlékeztetett, hogy a 

Gazdasági és Monetáris Bizottság elnöke és a Parlament tárgyalócsoportja 2016. 

június 30-án levelet küldött a Bizottságnak, melyben kérte a Bizottságtól, hogy 

vizsgálja meg, nem kell-e elhalasztani az 1286/2014/EU rendelet végrehajtását; 

C. mivel a módosított felhatalmazáson alapuló rendelet rendelkezései összhangban 

állnak a Parlament 2016. szeptember 14-i állásfoglalásában és az azt követően, a 

módosított felhatalmazáson alapuló rendelet elfogadásának előkészítését célzó 

informális párbeszéd során meghatározott célokkal; 

D. mivel a módosított felhatalmazáson alapuló rendelet tisztázza, hogy a mögöttes 

befektetési lehetőségeket tartalmazó, több lehetőséget kínáló lakossági befektetési 

csomagtermékek, illetve biztosítási alapú befektetési termékek olyan előállítóinak, 

amelyek átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások 

(ÁÉKBV), vagy az 1286/2014/EU rendelet 32. cikkében hivatkozott nem ÁÉKBV-

alapok, nem kell a lakossági befektetési csomagtermékekre, illetve biztosítási alapú 

befektetési termékekre vonatkozó minden információt megadniuk, és engedélyezett 

számukra az ÁÉKBV-kra vonatkozó kulcsfontosságú befektetői információs 

dokumentumok használata, amelyek megfelelő eszközök a lakossági befektetők 

részletesebb tájékoztatására a szerződéskötés előtt; 

E. mivel a korábbi rendeletben szereplő három teljesítmény-forgatókönyvet alátámasztó 

számítások továbbra is történelmi adatokra alapulnak, a módosított felhatalmazáson 

alapuló rendelet egy negyedik teljesítmény-forgatókönyvet is tartalmaz; mivel a 

„stresszforgatókönyv” célja a termék azon jelentős kedvezőtlen hatásainak rögzítése, 

amelyeket nem fed le a jelenlegi „kedvezőtlen forgatókönyv”; 

F. mivel pontosították az összetettségre utaló figyelmeztetés használatát, azon lakossági 

befektetési csomagtermékek, illetve biztosítási alapú befektetési termékek esetében 

írva elő annak alkalmazását, amelyek a pénzügyi eszközök piacairól szóló 

2014/65/EU irányelv és a biztosítási termékek értékesítéséről szóló (EU) 2016/97 

irányelv értelmében „összetett termékek”; 

G. mivel a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum javasolt „Milyen termékről 

van szó?” című szakasza módosult, és a „Milyen kockázatai vannak a terméknek, és 

mit kaphatok cserébe?” című szakasza tartalmazza a biztosítási alapú befektetési 

termékek biometrikus összetevőivel kapcsolatos adminisztratív költségek 

ismertetését; 

H. mivel az (EU) 2016/2340 rendelet 12 hónappal későbbre, 2018. január 1-jére 

halasztotta el az 1286/2014/EU rendelet hatályba lépését; 

1. kijelenti, hogy a módosított felhatalmazáson alapuló rendelettel szemben nem emel 

kifogást; 



 

 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

 


