
 

 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLASZAI  
AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE:   

„BEFEKTETÉSI ALAPOK: AZ UNIÓS INTÉZKEDÉSEK NYOMÁN MÉG NEM JÖTT 

LÉTRE A BEFEKTETŐK JAVÁT SZOLGÁLÓ VALÓDI EGYSÉGES PIAC” 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A Bizottság válasza az összefoglalásra (I–X. bekezdés): 

A Bizottság úgy véli, hogy az EU szilárd szabályozási és felügyeleti kerettel rendelkezik a kollektív 

befektetési alapokra vonatkozóan, többek között a befektetővédelem területén.  

A lakossági befektetőknek kínált befektetési alapok tekintetében az ÁÉKBV-irányelvet globálisan 

aranyszabálynak tekintik. Az ABAK-irányelvben meghatározott befektetővédelmi szabályokat az 

egyik legszigorúbbnak tekintik, és néhányan úgy vélik, hogy a szakmai befektetőknek túlzott 

védelmet biztosít. 

Az EU védelmi keretet dolgozott ki az összeférhetetlenség megelőzésére irányuló ösztönzőkkel 

kapcsolatban. A Bizottság 2022 végéig lakossági befektetési stratégiát is készít, amelynek keretében 

már megkezdődött a nyilvános konzultáció, amely kitért az ösztönzőkre és a tanácsadás minőségére. 

A Bizottság minőségi jogalkotási programja biztosítja a tényeken alapuló és átlátható uniós 

jogalkotást, és meghatározza a befektetési alapokat szabályozó jogalkotási aktusok kidolgozása és 

felülvizsgálata során követett elveket.  

A Számvevőszék ellenőrzése után bizonyos intézkedéseket elfogadott a Bizottság, illetve bizonyos 

intézkedéseket végrehajtottak az Unióban, de azok még nem fejtették ki hatásukat. Ezért ezeket a 

változásokat ezen ellenőrzés során nem lehetett figyelembe venni. 

A Bizottság által 2021. november 25-én elfogadott, az ABAK-irányelvet, az ÁÉKBV-irányelvet és az 

EHTBA-t módosító jogalkotási javaslatok az ebben az ellenőrzési jelentésben kiemelt számos 

kérdéssel foglalkoznak. E kezdeményezések előnyeit csak 6–7 év múlva lehet majd értékelni. Ennek 

pontos ideje a Tanácsban és az Európai Parlamentben a közelmúltban javasolt módosítások 

elfogadását megelőzően folytatott megbeszélések hosszától függ. Elfogadásukat követően a 

tagállamoknak át kell ültetniük az új szabályokat, amire két évvel az elfogadás után kerül sor. Ezt 

követően tapasztalatokat kell szerezni az új szabályok alkalmazása terén, és elegendő és releváns 

adatot kell gyűjteni, ami legalább három évet vesz igénybe, és ez mostantól kezdve összesen 6–7 évet 

jelent.  

A határokon átnyúló tevékenységek tekintetében a Bizottság úgy véli, hogy az alapkezelői útlevelet 

széles körben használják. Több tagállamban a befektetési alapok több mint 40 %-a külföldi 

szolgáltatók által támogatott, határokon átnyúló alap (a Számvevőszék jelentésének 6. ábrája). A 

Bizottság egyetért azzal, hogy bizonyos fennmaradó akadályok miatt a befektetők még mindig nem 

tudják teljes mértékben élvezni a határokon átnyúló tevékenységek előnyeit. Bár ezen akadályok nagy 

részét az alapok határokon átnyúló elosztására vonatkozó csomag kezelte, annak lehetséges pozitív 

hatásait még nem lehet értékelni, mivel a csomag csak 2021 augusztusában lépett hatályba. A 

Bizottság a társjogalkotók döntése alapján 2024-ben elvégzi e csomag felülvizsgálatát. Emellett 

bizonyos piaci realitások és szakpolitikai döntések nem kezelhetők az uniós jog által, mint például az 

adózás, a helyi kereslet és azok az esetek, amikor az eszközkezelők befektetési alapjaik elosztása 

mellett döntenek. 

Ami a felügyeleti adatokat illeti, a Bizottság valamennyi pénzügyi ágazatban dolgozik a felügyeleti 

adatszolgáltatás javításán, beleértve a hatóságok közötti adatmegosztást is, és 2021. december 15-én 

felügyeleti adatszolgáltatási stratégiát fogadott el. A befektetési alapok ágazatában a beszámolás 



 

 

javítása e stratégia, valamint az ABAK-irányelv és az ÁÉKBV-irányelv módosítására irányuló, a 

Bizottság által 2021. november 25-én elfogadott javaslat része. 

Az ESMA irányítással és konvergenciával kapcsolatos tevékenységét illetően jelentős javulást értek el 

az ESA legutóbbi felülvizsgálata során, még akkor is, ha a társjogalkotók nem tartották meg a 

Bizottság valamennyi eredeti javaslatát. Ezek a változások 2020-ban léptek hatályba, és időre van 

szükség a hatékonyságuk értékeléséhez és ahhoz, hogy az ESMA irányítási struktúrájáról szóló 

tárgyalások újraindítása indokolt legyen. 

VIII. A Bizottság nem fogadja el az 1. ajánlás a) pontját, részben elfogadja az 1. ajánlás b) pontját és a 

3. ajánlás a) pontját, elfogadja a 2. ajánlás a) pontját és az 5. ajánlást, és az egyes ajánlásokra adott 

részletes válaszokra hivatkozik. 

ÉSZREVÉTELEK 

A Bizottság közös válasza a 24. és a 25. bekezdésre: 

A kollektív befektetési alapokra és kezelőikre alkalmazandó nemzeti jogszabályok harmonizációjának 

mértékét illetően a Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a jogalkotási eszközök megválasztása a 

Szerződéstől függ. A Bizottság lehetőség szerint rendeleteket alkalmaz (például az EuVECA, az 

ESZVA, az EHTBA és a PPA esetében). Ezzel szemben a piacra jutást és a letelepedési jogokat 

rendeletek nem szabályozhatják az EUMSZ 53. cikkére és az uniós beavatkozás arányosságára 

tekintettel sem. Ezért az ÁÉKBV-k és az ABAK-ok belső piacra jutásának feltételeit irányelvek 

határozzák meg. Bár a tagállamok széles mérlegelési jogkörrel rendelkeznek az uniós irányelvek 

átültetése tekintetében, a szigorúbb nemzeti szabályok továbbra is összhangban lehetnek az uniós jog 

célkitűzéseivel és konkrét paramétereivel. 

27. A szabályok konkrét esetekben történő helyes alkalmazásának biztosítása elsősorban a nemzeti 

felügyeleti hatóságok feladata. A Bizottság jogérvényesítési tevékenységét az uniós jog végrehajtására 

és annak a tagállamok általi állítólagos megsértésére összpontosítja. A befektetési alapok határokon 

átnyúló forgalmazásának javítása érdekében a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a nemzeti 

jogrendszerekben meglévő eltérések további uniós szintű harmonizációval kezelhetők. 

28. Az ÁÉKBV-irányelv felülvizsgálatának késedelme annak tudható be, hogy a szankciókra 

vonatkozó rendelkezések felülvizsgálatát el kellett halasztani, mivel 2017-ben kevés információ állt 

rendelkezésre a szankcióknak az illetékes nemzeti hatóságok általi alkalmazásáról. A Bizottság 

hamarosan jelentést tesz közzé erről a témáról, mivel időközben több információ vált elérhetővé. A 

korábban említetteknek megfelelően sor került az ABAK-irányelv és – releváns mértékben – az 

ÁÉKBV-irányelv átfogó felülvizsgálatára, amelynek eredményeként 2021 novemberében jogalkotási 

javaslatot fogadtak el. 

29. A Bizottság úgy véli, hogy a vagyonkezelésre vonatkozó átfogó uniós jogi keret alkalmasnak és 

hatékonynak bizonyult a hatékony belső piac érdekében kitűzött célok elérésére. Rendszeresen 

felülvizsgálják annak érdekében, hogy azonosítsák és orvosolják a hiányosságokat.  

További részletekért lásd az 1. ajánlás a) pontjára adott választ. 

33. Mivel a tagállamok késedelmesen jelentették be az átültető intézkedéseket, az ABAK-irányelvet 

átültető intézkedések bejelentésének elmulasztásával kapcsolatos utolsó kötelezettségszegési eljárást 

2018-ban zárták le (több mint 4 évvel az ABAK-irányelv 2013. júliusi átültetési határideje után). Az 

ABAK-irányelv megfelelőségi ellenőrzése 2021 októberében fejeződött be. Hasonlóképpen 16 

tagállam nem léptette hatályba időben az ÁÉKBV-irányelv 2014. évi módosításait. Az utolsó 

kötelezettségszegési eljárást 2019-ben zárták le, 3 évvel a 2016. márciusi átültetési határidő után. 

47. Az ABAK-irányelv és az ÁÉKBV-irányelv módosításáról szóló, 2021. november 25-i 

közelmúltbeli javaslatában a Bizottság azt javasolja, hogy az ESMA rendszeresen végezze el a 

felhatalmazási szabályok alkalmazásával kapcsolatos felügyeleti gyakorlatok szakértői értékelését, 

különös tekintettel a postafiókcégek létrehozásának megakadályozására. 



 

 

54. Ami a felhatalmazást illeti (az alapkezelő társaságok azon lehetősége, hogy feladatokat 

ruházzanak át harmadik felekre), az ABAK-irányelv felülvizsgálatáról szóló, 2021. november 25-én 

elfogadott bizottsági javaslat több olyan javaslatot is tartalmaz, amelyek célja az ABAK-irányelvben 

és az ÁÉKBV-irányelvben meglévő szabályok pontosítása és a felügyeleti együttműködés fokozása. 

A javaslat egyértelműbbé teszi a felhatalmazásra vonatkozó szabályokat, és biztosítja, hogy az 

alapkezelők betartsák a felhatalmazás igénybevételekor az egész Unióban alkalmazandó magas szintű 

előírásokat. A további pontosítások célja annak biztosítása, hogy az eszközkezelők megfelelő 

erőforrásokat fordítsanak a megtartott feladatok elvégzéséhez és az átruházott feladatok 

felügyeletéhez. 

72. Az Unióban letelepedett lakossági befektetők hozzáférhetnek az Unión kívüli székhellyel 

rendelkező befektetési alapokhoz, feltéve, hogy az ilyen alapok megfelelnek bizonyos feltételeknek.  

A szóban forgó szabályok célja a fogyasztóvédelem és a lakossági befektetők pénzügyi piacba vetett 

bizalmának megerősítése, miközben egyenlő versenyfeltételeket teremtenek a különböző termékek és 

értékesítési csatornák között. 

78. A lakossági befektetőknek kínált valamennyi befektetési termékre vonatkozó új közzétételi 

szabályok az elmúlt években javították az átláthatóságot. A Bizottság folytatja a lakossági 

befektetések összehasonlíthatóságának további növelésére és a verseny ösztönzésére irányuló 

erőfeszítéseit, amelyek várhatóan hatással lesznek az ilyen befektetések árára, megtérülésére és 

kockázataira.  

2023. január 1-jétől a lakossági befektetési alapok a PRIIP-ekről szóló 1286/2014/EU rendelettel és a 

PRIIP-ekről szóló (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel összhangban 

elkészítik a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot. A lakossági befektetési 

csomagtermékekre, illetve biztosítási alapú befektetési termékekre (PRIIP) vonatkozó, a számítási 

módszerekkel alátámasztott magas szintű közzétételi előírás lehetővé teszi a lakossági 

befektetők/tanácsadók/összehasonlító eszközök számára, hogy összehasonlítsák az ÁÉKBV-ket, a 

lakossági ABA-kat és más PRIIP-termékeket, például a biztosítási alapú befektetési termékeket, a 

vállalati kötvények bizonyos típusait, a származtatott termékeket stb. 

80. Második franciabekezdés – Az ABAK-irányelv és az ÁÉKBV-irányelv módosításáról szóló, 

2021. november 25-én elfogadott bizottsági javaslat szintén részletesebb és rendszeresebb 

jelentéstételt ír elő a díjakról. 

A Bizottság közös válasza a 82. és a 83. bekezdésre: 

 

A Bizottság igen aktív szerepet vállalt a fenntartható finanszírozás területén. A fenntartható 

finanszírozásról szóló, a Bizottság által 2018-ban elfogadott cselekvési terv óta számos olyan 

intézkedés valósult meg vagy van folyamatban, amelyek többek között a zöldrefestéssel foglalkoznak. 

A Bizottság közzétételi követelményeket vezetett be a fenntartható befektetésekre és a befektetések 

fenntarthatósági hatásaira vonatkozóan, és javaslatot tett a fenntarthatósági beszámolási szabályok 

megerősítésére. A taxonómiai rendelet biztosítani fogja, hogy a vállalatok közzétegyék 

tevékenységeiknek a taxonómiával való összehangolását. A Bizottság értékelni fogja a környezeti, 

társadalmi és irányítási szempontokon alapuló (ESG-) minősítések megbízhatóságát, 

összehasonlíthatóságát és átláthatóságát is. A fenntartható gazdaságra való átállás finanszírozási 

stratégiája részeként a Bizottság az európai felügyeleti hatóságok támogatásával nyomon követi a 

zöldrefestés kockázatait, és szükség esetén további intézkedéseket tesz, azaz értékeli az illetékes 

hatóságok rendelkezésére álló jelenlegi felügyeleti és végrehajtási eszköztárat, és mérlegeli, hogy 

szükség van-e az európai felügyeleti hatóságok koordinációval és konvergenciával kapcsolatos 

szerepének megerősítésére vagy az uniós jogszabályok egyéb módosításaira. 

 

A Bizottság közös válasza a 89–93. bekezdésre: 

Az EU védelmi keretet dolgozott ki az összeférhetetlenség megelőzésére irányuló ösztönzőkkel 

kapcsolatban (részletesebben lásd a 3. ajánlás a) pontjára adott bizottsági választ). 



 

 

A Bizottság jelenleg dolgozik a lakossági befektetésekre vonatkozó stratégián, amelynek közzétételét 

2022 végére tervezi.  

2021 májusában a Bizottság nyilvános konzultációt indított a lakossági befektetőkre vonatkozó uniós 

stratégiáról, amely kiterjed az ösztönzőkre és a tanácsadás minőségére. 

 

97. Az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) és az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) 

ajánlásainak figyelembevétele érdekében a Bizottság nemrégiben javaslatot tett a likviditáskezelési 

eszközök harmonizálására a nyílt végű befektetési alapok (ABA-k és ÁÉKBV-k) kezelői által végzett 

likviditásikockázat-kezelés megkönnyítése érdekében. 

 

A Bizottság közös válasza a 113–126. bekezdésre: 

A különböző beszámolási keretek szerint gyűjtött adatok szabványosítása és összehasonlíthatósága 

egyike az uniós pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó felügyeleti adatokra vonatkozó, 2021. december 

15-én elfogadott bizottsági stratégia szerinti felügyeleti adatszolgáltatás korszerűsítése négy fő 

építőelemének. 

A stratégia részeként a befektetési alapok ágazata tekintetében az ABAK-irányelv felülvizsgálatára 

irányuló javaslatban és az azt kísérő, az ÁÉKBV-irányelvre vonatkozó, 2021 novemberében 

elfogadott javaslatokban a Bizottság azt javasolja, hogy az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) 

felhatalmazást kapjon az alternatívbefektetésialap-kezelőktől történő adatgyűjtés javítására, az 

átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó 

adatszolgáltatási követelmények harmonizálására, valamint annak lehetővé tételére, hogy az ESMA 

részletesebb adatokhoz jusson.  

Az ESMA-nak az EKB-val és az EIOPA-val együttműködve technikai értékelést kell végeznie, 

mielőtt módosítaná az adatszolgáltatási mintadokumentumokat vagy újakat dolgozna ki. Az értékelés 

célja a befektetési alapokra vonatkozó egyéb adatszolgáltatási követelményekkel való összhang 

biztosítása, ideértve különösen a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) által statisztikai 

célokra korábban gyűjtött adatokat. 

A felügyeleti adatokra vonatkozó, fent említett stratégia részeként az ÁÉKBV-irányelv módosításáról 

szóló, 2021. novemberi javaslat előirányozza, hogy a felügyeleti adatszolgáltatáson keresztül történő 

információgyűjtést és -megosztást javítani kell azáltal, hogy az ÁÉKBV-ket felügyeleti 

adatszolgáltatási kötelezettségeknek vetik alá.  

122. A nemzetközileg elfogadott közös azonosítók (köztük a jogalany-azonosító) használatának 

előmozdítása, ami kulcsfontosságú az adatok következetességének biztosításához, szintén részét 

képezi ennek a felügyeleti adatokra vonatkozó stratégiának. A Bizottság módosításokat fog javasolni 

a vonatkozó beszámolási keretekben annak érdekében, hogy szisztematikusan előírja a jogalany-

azonosítóval rendelkező szervezetek számára a jogalany-azonosítók megadását, és 2023-ig jelentést 

készít arról, hogy az ERKT ajánlásával összhangban kötelezővé kell-e tenni a jogalany-azonosítót a 

jogalanyok szélesebb köre számára. 

Az alapok ágazatában, valamint az ABAK-irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslat és az ÁÉKBV-

irányelvre vonatkozó kísérő javaslatok szerint a jogalany-azonosító (vagy más azonosítók) 

használatára vagy jelentésére vonatkozó követelményt a 2. szinten irányozták elő, az 1. szintű szöveg 

pedig felhatalmazást ad a vonatkozó technikai standardok meghatározására, többek között az olyan 

azonosítókra vonatkozóan, mint a jogalany-azonosító. 

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK 

127. A Bizottság úgy véli, hogy a keret összességében megfelelő, és azt folyamatosan javítják (lásd 

alább). A befektetési alapok egységes piaca azonban – többek között az uniós jog által nem kezelhető 

külső tényezők miatt – továbbra sem teljes. 



 

 

128. A Bizottság úgy véli, hogy a befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazása előtt álló 

legfőbb jogi akadályokat az alapok határokon átnyúló forgalmazására vonatkozó, 2021 augusztusában 

hatályba lépett csomag révén kezelték. Emellett a Bizottság nemrégiben javaslatot tett az ABAK-

irányelv, az ÁÉKBV-irányelv és az EHTBA felülvizsgálatára. Mindezen kezdeményezések 

eredményeit még nem lehet értékelni. 

1. ajánlás – Értékelni kell, hogy a meglévő keret alkalmas-e a kívánt célkitűzések elérésére 

 

A Bizottság nem fogadja el az 1. ajánlás a) pontját.  

A Bizottság úgy véli, hogy a vagyonkezelésre vonatkozó átfogó uniós jogi keret alkalmasnak és 

hatékonynak bizonyult a hatékony belső piac érdekében kitűzött célok elérésére. Rendszeresen 

felülvizsgálják annak érdekében, hogy azonosítsák és orvosolják a hiányosságokat.  

A befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazására vonatkozó csomag 2021 augusztusában lépett 

hatályba. A Bizottság a társjogalkotók döntése alapján 2024-ben elvégzi e csomag felülvizsgálatát. Ez 

a legkorábbi alkalom a csomag előnyeinek megítélésére, az e szabályok alkalmazásával kapcsolatos 

releváns adatokra és tapasztalatokra építve, amelyeket csak bizonyos idő elteltével, az új szabályok 

hatálybalépését követően lehet értékelni.  

Az ABAK-irányelv és az EHTBA átfogó felülvizsgálatára a közelmúltban került sor, és a Bizottság 

2021 novemberében előterjesztette az ABAK-irányelv célzott módosítását, valamint az ÁÉKBV-

irányelv és az EHTBA ezt kísérő módosításait. 

A javasolt jogszabály-módosítások hatásait a minőségi jogalkotás elveinek megfelelően kell 

megvizsgálni és értékelni.  

A Bizottság úgy véli, hogy az uniós eszközkezelési keret következő értékelése csak 6–7 év múlva lesz 

lehetséges, attól függően, hogy a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek mennyi időre van szüksége a 

közelmúltban javasolt módosítások elfogadásához. Ennek pontos ideje a Tanácsban és az Európai 

Parlamentben a közelmúltban javasolt módosítások elfogadását megelőzően folytatott megbeszélések 

hosszától függ. Elfogadásukat követően a tagállamoknak át kell ültetniük az új szabályokat, amire két 

évvel az elfogadás után kerül sor. Ezt követően tapasztalatokat kell szerezni az új szabályok 

alkalmazása terén, és elegendő és releváns adatot kell gyűjteni, ami legalább 3 évet vesz igénybe, és 

ez mostantól kezdve összesen 6–7 évet jelent. Időközben a Bizottság nem zárja ki annak lehetőségét, 

hogy módosításokat javasoljon bizonyos befektetési termékekre vonatkozó szabályokhoz, például a 

közzétételre és a lakossági befektetők védelmére vonatkozó, jelenleg megfontolás alatt álló 

szabályokhoz. 

 

A Bizottság részben elfogadja az 1. ajánlás b) pontját.  

A teljesítménymérési és nyomonkövetési tevékenységek túlmutatnak a stratégiai tervben használt, 

szükségszerűen korlátozott számú mutatón. A Bizottság a következő, 2025–2029-es időszakra 

vonatkozó stratégiai tervezési ciklus keretében felül fogja vizsgálni a stratégiai terveiben szereplő 

mutatókat. 

132. Az ESMA-nak címzett, a felügyeleti konvergenciára vonatkozó észrevételt illetően a Bizottság 

úgy véli, hogy az ESMA által alkalmazott előkészítő eszközök hasznosságával kapcsolatban más 

bizonyítékforrások is rendelkezésre állnak. Például a felügyeleti konvergenciáról és az egységes 

szabálykönyvről szóló közelmúltbeli konzultáció (https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-

2021-esas-review_en) során a válaszadók meglehetősen pozitívan értékelték az ESMA 

iránymutatásainak, és kérdéseinek és válaszainak hozzájárulását a közös felügyeleti kultúra 

kialakításához. 

2. ajánlás – Eredményesebbé kell tenni az ESMA konvergencia terén végzett tevékenységét 

A Bizottság elfogadja a 2. ajánlást.  

https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-esas-review_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-esas-review_en


 

 

 2017-ben a Bizottság olyan változtatásokat javasolt az ESMA irányításában, mint például egy 

ügyvezető testület létrehozása, amely az ESMA felügyeleti jellegű határozatait hozná meg (az uniós 

jog megsértése, vitarendezés, szakmai vizsgálatok). Ezeket a javaslatokat a társjogalkotók nem 

fogadták el.  

3. ajánlás – Jobb védelmet kell biztosítani a befektetők számára az indokolatlan költségekkel és 

a félrevezető információkkal szemben 

A Bizottság részben elfogadja a 3. ajánlás a) pontját.  

A Bizottság úgy véli, hogy a befektetési alapok nagymértékben szabályozottak és átláthatóak. A 

Bizottság a tervezett lakossági befektetési stratégiájának részeként értékelni fogja az ösztönzők 

szerepét. A stratégia kezdeményezések széles körét öleli majd fel, amelyek célja, hogy megfelelő 

szintű bizalmat alakítsanak ki a lakossági befektetők körében, és garantálják számukra a szükséges 

biztosítékokat. A stratégiát a tervek szerint jogalkotási javaslatok egészítik ki. 2021 májusában a 

Bizottság nyilvános konzultációt indított a lakossági befektetőkre vonatkozó uniós stratégiáról, amely 

kiterjed az ösztönzőkre és a tanácsadás minőségére.  

138. Ahogy azt a Bizottság a 114–127. bekezdésre adott válaszaiban ismertette, a különböző 

beszámolási keretek szerint gyűjtött adatok szabványosítása és összehasonlíthatósága egyike az uniós 

pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó felügyeleti adatokra vonatkozó, 2021. december 15-én 

elfogadott bizottsági stratégia szerinti felügyeleti adatszolgáltatás korszerűsítése négy fő 

építőelemének. 

A befektetési alapok ágazatára vonatkozó stratégia részeként az ABAK-irányelv felülvizsgálatára 

irányuló javaslatban és az azt kísérő, az ÁÉKBV-irányelvre vonatkozó, 2021 novemberében 

elfogadott javaslatokban a Bizottság azt javasolja, hogy az ESMA felhatalmazást kapjon arra, hogy 

részletesebb és következetesebb adatokat gyűjtsön az alternatívbefektetésialap-kezelőktől, és 

harmonizálja az ÁÉKBV-kre vonatkozó adatszolgáltatási követelményeket. 

5. ajánlás – Egyszerűsíteni kell az adatgyűjtést és naprakésszé kell tenni a beszámolási 

rendszereket 

A Bizottság elfogadja az 5. ajánlást. 

Az ABAK-irányelv és az ÁÉKBV-irányelv módosítására irányuló, 2021. november 25-én elfogadott 

bizottsági javaslat foglalkozik ezekkel az ajánlásokkal, és intézkedéseket irányoz elő az adatgyűjtés 

javítására és észszerűsítésére. Ez a 2021. december 15-én elfogadott szélesebb körű felügyeleti 

adatszolgáltatási stratégia részét képezi. 

 

 

 


