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RÖVID INDOKOLÁS

Az árupiacok alapvetően különböznek a tisztán pénzügyi piacoktól. Az élet élhető úgy is, 
hogy nem vagyunk közvetlenül kitéve a részvények és kötvények árfolyamának, arra viszont 
nincs lehetőségünk, hogy az élelmiszerek vagy az energia árától is függetlenítsük magunkat. 
A jövőbeni szállításra vonatkozó árat rögzítő szerződések formáját öltő, árualapú 
származtatott ügyletek időben megelőzték a pénzügyi piacokat. Az árupiacokat a 
nyersanyagok, a mezőgazdasági termékek és az energia termelőinek és fogyasztóinak az a 
jogos igénye hívta életre, hogy megvédjék magukat az ellenőrzésükön kívül eső tényezők 
árakra gyakorolt befolyásától. A pénzügyi piacok növekedése azonban azzal járt, hogy 
nagyjából az elmúlt évtized folyamán az áruk is csatlakoztak a kötvényekhez és 
részvényekhez mint „befektetési eszközökhöz”. 

Az árukhoz kapcsolódó piacok alakulása kritikus jelentőséggel bír, és alapos ellenőrzést és 
szabályozást igényel, ha a cél az olyan drámai helyzetek megelőzése, mint például a 2008-as 
éhséglázadások, amikor az élelmiszerárak példátlan mértékű volatilitása kézzelfogható és 
közvetlen veszélyt jelentett a világ népessége jelentős részének alapvető emberi jogaira. A 
súlyos árupiaci volatilitás, valamint az alapvető kitermelési költségekkel és a kereslet és a 
kínálat közötti egyensúllyal láthatóan össze nem függő árszintek az elmúlt tíz évben valóban 
pusztító és tartós negatív externáliákat hoztak létre, amelyek potenciálisan jóval meghaladják 
az azonos időszakra jutó hivatalos fejlesztési segély teljes összegét.

Gyakran elhangzik az az érv, hogy az árupiacokkal kapcsolatos közelmúltbeli trendek és 
különösen a nyersanyagárak mozgása az alapvető gazdasági tényezőket tükrözi, amelyek 
mozgatóereje a kereslet és a kínálat, konkrétabban pedig a gyorsan növekvő feltörekvő 
gazdaságok növekvő kereslete, az agroüzemanyagok gyors fejlődése, valamint az olyan külső 
sokkok, mint például az aszályok, árvizek vagy politikai feszültségek. E nézet szerint a 
spekuláció – és általánosabban a pénzügyi piacok – kevés vagy semmilyen negatív szerepet 
nem játszik az árupiacok árainak alakulásában, sőt, ellenkezőleg, biztosítják a szükséges 
likviditást az eredményesebb árfeltárási folyamathoz. E nézettel szöges ellentétben gyakran 
elhangzik az az állítás, miszerint a spekuláció vált a nyersanyagárak terén megfigyelt aktuális 
trendek „fő mozgatóerejévé”. Noha a „mozgatóerő” kérdése a tudományos és intézményi 
szakirodalomban továbbra is vitatott, bővül azoknak a legújabb empirikus tanulmányok közül 
is több által megerősített bizonyítékoknak a köre, amelyek felhívják a figyelmet az 
árukereskedés financializációja által betöltött jelentős, potenciálisan torzító és romboló 
szerepre, függetlenül attól, hogy azt feltételezzük-e, hogy az árualapú származtatott ügyletek 
befolyásolják az azonnali árakat vagy fordítva, az azonnali árak mozgatják az árualapú 
származtatott ügyleteket.

Két trend valóban ékes bizonyítékot nyújt az árupiacokon végbemenő financializáció által 
betöltött lényeges szerepre. Mint az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája 
(UNSTAD) nemrégiben rámutatott, „az árubefektetések a nagyobb befektetői 
portfólióallokációk szokásos részévé váltak, ami egybeesik az áruindexek kezelt eszközeinek 
jelentős növekedésével. (…) Ennek következtében a tőzsdei forgalomban lévő származtatott 
termékek árupiaci mennyisége jelenleg húsz-harmincszorosa a fizikai termelésnek.” Ezen 
túlmenően az utóbbi tíz év folyamán jelentősen erősödött az áru- és a részvénypiacok közötti 
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árkorreláció, ami még inkább alátámasztja azt az elképzelést, hogy e szerkezeti változás 
mögött pénzügyi alapú tényezők állnak.     

Ami a lényeg, a fent említett vita ellenére széles körű az egyetértés abban, hogy hiányoznak 
az árukereskedelem utóbbi évtizedben végbement gyors financializálódásának tényleges 
hatására vonatkozó általános értékelés elkészítéséhez szükséges, átfogó és egyedi 
információk.  Amint a G20 többször is elismerte, valóban átláthatósági és felügyeleti 
hiányosságok állnak fenn az árukhoz kapcsolódó fizikai és pénzügyi piacokon egyaránt, és 
ennek következtében nem teljes a kép azokról a kritikus jelentőségű adatokról – így például a 
készletszintekről és a kereskedelmi és nem kereskedelmi szereplők által nyitott pénzügyi 
pozíciók nagyságáról –, amelyek szükségesek az árukhoz kapcsolódó piacok jobb 
ellenőrzéséhez és szabályozásához. 

Tekintettel az áruk kritikus jelentőségére, kétség nem férhet ahhoz, hogy az átfogó uniós 
fenntartható fejlesztési együttműködési stratégiának karöltve kell járnia az EU-ban és 
világszerte az árukhoz kapcsolódó piacok átláthatóbb és jobb szabályozásával. Ennek 
szükségessége különösen lényeges az EU-ban, ahol az árukhoz kapcsolódó pénzügyi piacok 
szabályozása nem annyira szigorú, mint az USA-ban. 

A pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelvre és rendeletre (MiFID és MiFIR) vonatkozó 
bizottsági átdolgozási javaslatok olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyeknek az a 
kifejezett céljuk, hogy megoldják az árukhoz kapcsolódó pénzügyi piacokon a felügyelet és a 
szabályozás megerősítése iránti igényt. Ezek a javaslatok különösen az árualapú származtatott 
pénzügyi eszközökre vonatkozó pozíciólimiteket vagy alternatív mechanizmusokat (59. cikk) 
határoznak meg, ami örvendetes lépés, minthogy az általános cél az árfeltárás, valamint a
termelőket és fogyasztókat érintő árfolyamkockázatok hatékony fedezésének megkönnyítése, 
és ezáltal az eszközbuborékok és más torzulások megelőzése és korrigálása. A pozíciólimitek 
szükséges kiegészítéseképpen a javaslatok a pozíciókról a piac és a szabályozók felé történő
beszámolásra vonatkozó követelményeket vezetnek be a kereskedők kategóriái szerint (60. 
cikk). Érdemes megemlíteni az árukereskedők MiFID alóli jelenlegi teljes körű felmentésének 
mellőzését is. Ezek a rendelkezések a helyes irányba tett lépések, de ennél többet kell és lehet 
is tenni. A véleménytervezet előadójának meggyőződése szerint a MiFID/MiFIR átdolgozása 
keretében az Európai Parlamentnek e célból három általános kérdéssel kell foglalkoznia. 

1. A MiFID alóli mentességek szigorú korlátozása annak érdekében, hogy az árukkal 
foglalkozó összes szereplőre kiterjedjen a rendelet hatálya.

2. A pozíciólimitekre vonatkozó rendelkezések megerősítése (a MiFID 59. cikke).

3. A szabályozók beavatkozási hatásköreinek megerősítése meghatározott termékek 
vagy tevékenységek tekintetében (a MiFIR 31., 32. és 35. cikke).

A véleménytervezet előadója által javasolt módosítások e három kérdésre kívánnak megoldást 
adni az árukhoz kapcsolódó európai piacok működésének és átláthatóságának javítása 
céljából, és ugyanakkor igyekeznek hasznosan hozzájárulni az Unió fejlesztési 
együttműködési stratégiája által kitűzött, átfogó célok megvalósításához.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 29 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) „jóhiszemű fedezeti ügyletek”: az 
[új MIFID] irányelvben meghatározott 
ügyletek;

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 29 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29b) „túlzott spekuláció”: az [új MIFID] 
irányelvben meghatározott kereskedési 
tevékenység;

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a befektetési vállalkozások rendszeresen 
frissítik-e a 13. cikknek megfelelően 
közzétett vételi és eladási árfolyamaikat, és 
olyan árfolyamokat tartanak-e fenn, 
amelyek tükrözik az uralkodó piaci 
feltételeket;

a) a befektetési vállalkozások rendszeresen 
frissítik-e a 13. cikknek megfelelően 
közzétett vételi és eladási árfolyamaikat, és 
olyan árfolyamokat tartanak-e fenn, 
amelyek tükrözik a piaci feltételeket;
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A jelentéseknek adatokat kell 
szolgáltatniuk különösen a vásárolt vagy 
eladott eszközök nevéről és számáról, a 
végrehajtás mennyiségéről, dátumáról és 
idejéről, az ügyleti árakról, tartalmazniuk 
kell azoknak az ügyfeleknek a 
megjelölését, amelyek nevében a 
befektetési vállalkozás az adott ügyletet 
végrehajtotta, a befektetési vállalkozáson 
belül a befektetési döntésért és az ügylet 
végrehajtásáért felelős személyeknek és a 
használt számítógépes algoritmusoknak a 
megjelölését, és az érintett befektetési 
vállalkozások azonosításának módját.
Azoknál az ügyleteknél, amelyeket nem 
egy szabályozott piacon, MTF-en vagy 
OTF-en hajtottak végre, a jelentéseknek 
tartalmazniuk kell az ügyletek típusait 
azonosító megjelöléseket is, a 19. cikk (3) 
bekezdésének a) pontja és a 20. cikk (3) 
bekezdésének a) pontja alapján 
elfogadandó intézkedéseknek megfelelően.

(3) A jelentéseknek adatokat kell 
szolgáltatniuk különösen a vásárolt vagy 
eladott eszközök típusáról, kategóriájáról,
nevéről és számáról, a végrehajtás 
mennyiségéről, dátumáról és idejéről, az 
ügyleti árakról, tartalmazniuk kell azoknak 
az ügyfeleknek a megjelölését, amelyek 
nevében a befektetési vállalkozás az adott 
ügyletet végrehajtotta, a befektetési 
vállalkozáson belül a befektetési döntésért 
és az ügylet végrehajtásáért felelős 
személyeknek és a használt számítógépes 
algoritmusoknak a megjelölését, és az 
érintett befektetési vállalkozások 
azonosításának módját. Emellett az 
árualapú származtatott ügyletek 
tekintetében a jelentés megadja, hogy ezek 
az ügyletek jóhiszemű fedezeti 
ügyleteknek minősülnek-e. Azoknál az 
ügyleteknél, amelyeket nem egy 
szabályozott piacon, MTF-en vagy OTF-en 
hajtottak végre, a jelentéseknek 
tartalmazniuk kell az ügyletek típusait 
azonosító megjelöléseket is, a 19. cikk (3) 
bekezdésének a) pontja és a 20. cikk (3) 
bekezdésének a) pontja alapján 
elfogadandó intézkedéseknek megfelelően.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 8 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a jóhiszemű fedezeti ügyleteket 
meghatározó kritériumokat az árucikk 
tekintetében, valamint a befektetési 
társaságoktól azon állításuk 
alátámasztása céljából megkövetelt 
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kapcsolódó bizonyítékot, hogy az ügylet 
megfelel a meghatározott kritériumoknak.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) gondoskodik a piac átláthatóságáról és 
integritásáról, a bennfentes kereskedelem 
és a piaci manipuláció formájában 
megjelenő piaci visszaélés 
megakadályozásával.

d) gondoskodik a piac átláthatóságáról és 
integritásáról, a spekuláció, bennfentes 
kereskedelem és piaci manipuláció 
formájában megjelenő piaci visszaélés 
megakadályozásával.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH hatásköre ideiglenes 
beavatkozásokra

Az EÉPH beavatkozási hatásköre

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) miután a kapott információkat elemezte, 
megköveteli ettől a személytől, hogy 
tegyen megfelelő lépéseket a pozíció vagy 
a kitettség mértékének csökkentésére;

b) miután a kapott információkat elemezte, 
megköveteli ettől a személytől vagy 
befektetői osztálytól, hogy tegyen 
megfelelő lépéseket a pozíció vagy a 
kitettség mértékének csökkentésére;
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) korlátozza egy személy arra való 
képességét, hogy egy árucikkre vonatkozó 
származtatott ügyletet kössön.

c) korlátozza egy személy arra való 
képességét, hogy egy árucikkre vonatkozó 
származtatott ügyletet kössön, vagy tiltsa 
meg a szerződések új osztályait.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az (1) bekezdés alapján csak 
akkor hoz határozatot, ha a következő 
feltételek mindegyike teljesül:

Az [új MiFID] irányelv 59. cikkében 
meghatározott intézkedések sérelme 
nélkül az EÉPH az (1) bekezdés alapján 
csak akkor hoz határozatot, ha a következő 
feltételek közül egy vagy több teljesül:

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) bekezdés a)–c) pontjában felsorolt 
intézkedések arra adnak választ, ha veszély 
merül fel a pénzügyi piacok szabályos 
működése és integritása – ezen belül a 
fizikai árucikkek leszállításával 
kapcsolatos megállapodások –, vagy az 
Unió pénzügyi rendszere egészének vagy 
egy részének stabilitása szempontjából;

a) az (1) bekezdés a)–c) pontjában felsorolt 
intézkedések arra adnak választ, ha veszély 
merül fel a pénzügyi piacok hatékony és
szabályos működése és integritása, ezen 
belül a fizikai árucikkek leszállításával 
kapcsolatos megállapodások
szempontjából, ami túlzott spekulációt és 
piaci manipulációt, fokozott volatilitást
vagy az árfeltáró mechanizmusok 
torzulását jelentheti, vagy az Unió 
pénzügyi rendszere egészének vagy egy 
részének stabilitása szempontjából, illetve 
ha torzulnak az árupiacok kockázatkezelő 
mechanizmusai;
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jelentős a hatása, ha veszély merül fel a 
pénzügyi piacok szabályos működése és 
integritása – ezen belül a fizikai árucikkek 
leszállításával kapcsolatos megállapodások 
–, vagy az Unió pénzügyi rendszere 
egészének vagy egy részének stabilitása 
szempontjából, vagy jelentősen javítja az 
illetékes hatóságoknak a veszély 
figyelemmel kísérésére való képességét;

a) hatása van, ha veszély merül fel a 
pénzügyi piacok eredményes és szabályos 
működése és integritása – ezen belül a 
fizikai árucikkek leszállításával 
kapcsolatos megállapodások –, vagy az 
Unió pénzügyi rendszere egészének vagy 
egy részének stabilitása szempontjából, 
vagy javítja az illetékes hatóságoknak a 
veszély figyelemmel kísérésére való 
képességét;

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) nem jár olyan káros hatással a pénzügyi 
piacok hatékonyságára – ideértve e piacok 
likviditásának csökkentését vagy a 
bizonytalanság teremtését a piaci szereplők 
számára –, ami az intézkedés hasznaihoz 
képest aránytalan lenne.

c) nem jár olyan káros hatással a pénzügyi 
piacok hatékonyságára – ideértve e piacok
jóhiszemű fedezeti ügyletekhez szükséges
likviditásának csökkentését vagy a 
bizonytalanság teremtését a piaci szereplők 
számára –, ami az intézkedés hasznaihoz 
képest aránytalan lenne.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság – a 41. cikkel 
összhangban – felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok útján olyan intézkedéseket 
fogad el, amelyekben meghatározza azokat

(10) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, 
amelyekben meghatározza azokat az 
intézkedéseket, kritériumokat és 
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a kritériumokat és tényezőket, amelyeket
az illetékes hatóságoknak és az EÉPH-
nak annak meghatározásakor kell 
figyelembe vennie, hogy mikor lép fel 
olyan veszély, amely a (2) bekezdés a)
pontja szerint a pénzügyi piacok szabályos 
működését és integritását – ezen belül a 
fizikai árucikkek leszállításával 
kapcsolatos megállapodásokat –, vagy az 
Unió pénzügyi rendszere egészének vagy 
egy részének stabilitását fenyegeti.

tényezőket, amelyeket annak 
meghatározásakor kell figyelembe vennie, 
hogy fennállnak-e a (2) bekezdés a)
pontjában említett körülmények.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az EÉPH az említett 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
[2012. december 31]-ig benyújtja a 
Bizottsághoz.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardokkal 
kapcsolatban. 

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 10 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) Az árupiacokkal kapcsolatos 
feladatainak hatékony végrehajtása 
érdekében és a kijelölt, e piacokért felelős 
illetékes nemzeti hatóságok közötti 
felügyeleti tevékenységek összehangolása 
érdekében az EÉPH külön árupiaci 
osztályt hoz létre.
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 10 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10c) Az EÉPH az ERKT-vel és az Unió 
és a harmadik országok más illetékes 
ágazati felügyeleti szerveivel szorosan 
egyeztetve szabályozástechnikai 
standardtervezeteket fogad el, amelyekben 
meghatározza az alapul szolgáló 
árupiacok jellemzőinek nyomon 
követéséhez szükséges mutatókészletet és 
küszöbértékeket, valamint azoknak az 
egyedi és összesített információknak a 
részleteit, amelyeket a piaci szereplőknek, 
szabályozott piacoknak, MTF-nek, OTF-
eknek, a tőzsdén kívüli származtatott 
ügyletek kereskedőinek, valamint az 
európai piaci infrastruktúra-rendelet 
alapján engedélyezett kereskedési 
adattáraknak kell benyújtaniuk az 
illetékes hatóságoknak, az EÉPH-nak és 
az ERKT-nek.
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