
Európai Parlament
2019-2024

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

P9_TA(2021)0461
Lakossági befektetési csomagtermékek, illetve biztosítási alapú befektetési 
termékek (PRIIP)-ek: kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok. 
Az átmeneti rendelkezés meghosszabbítása ***I
Az Európai Parlament 2021. november 23-i jogalkotási állásfoglalása az 1286/2014/EU 
rendeletnek az alapkezelő társaságokra, befektetési társaságokra és az átruházható 
értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) és az ÁÉKBV-
nek nem minősülő alapok befektetési jegyeire vonatkozó tanácsadást végző vagy azokat 
értékesítő személyekre alkalmazandó átmeneti rendelkezés meghosszabbítása 
tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról (COM(2021)0397 – C9-0326/2021 – 2021/0215(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2021)0397),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C9-0326/2021),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

 tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2021. október 20-i 
véleményére1,

– tekintettel a Tanács képviselőjének 2021. november 5-i írásbeli kötelezettségvállalására, 
amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0297/2021),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.



2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik 
szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.



P9_TC1-COD(2021)0215

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2021. november 23-án került 
elfogadásra az 1286/2014/EU rendeletnek az alapkezelő társaságokra, befektetési 
társaságokra és az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési 
vállalkozások (ÁÉKBV) és az ÁÉKBV-nek nem minősülő alapok befektetési jegyeire 
vonatkozó tanácsadást végző vagy azokat értékesítő személyekre alkalmazandó átmeneti 
rendelkezés meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2021/... 
európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik 
a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2021/2259 rendelettel.)


