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Módosítás 1211
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
68 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Bizottság elfogadhat – a 34. cikknek 
megfelelő felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén – olyan intézkedéseket, 
amelyek tisztázzák, mi képez ésszerű üzleti 
alapot az (1) bekezdésben említett 
információkról való beszámoláshoz.

(5) Bizottság – a 94. cikknek megfelelő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén 
– olyan intézkedéseket fogad el, amelyek 
tisztázzák, mi képez ésszerű üzleti alapot 
az (1) bekezdésben említett információkról 
való beszámoláshoz.

Or. en

Módosítás 1212
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
68 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Bizottság elfogadhat – a 34. cikknek 
megfelelő felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén – olyan intézkedéseket, 
amelyek tisztázzák, mi képez ésszerű üzleti 
alapot az (1) bekezdésben említett 
információkról való beszámoláshoz.

(5) Bizottság – a 94. cikknek megfelelő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén 
– olyan intézkedéseket fogad el, amelyek 
tisztázzák, mi képez ésszerű üzleti alapot 
az (1) bekezdésben említett információkról 
való beszámoláshoz.

Or. en

Indokolás

A módosítás megköveteli a Bizottságtól, hogy cselekedjen – máskülönben lehetetlen lesz 
végrehajtani a cikkben foglalt rendelkezéseket.

Módosítás 1213
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az árupiacokkal kapcsolatos 
feladatainak hatékony végrehajtása 
érdekében és a felügyeleti 
tevékenységeknek a kijelölt, e piacokért 
felelős illetékes nemzeti hatóságok közötti 
összehangolása érdekében az EÉPH 
külön árupiaci osztályt hoz létre.

Or. en

Módosítás 1214
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kibocsátási egységek esetében a 
tagállamok előírják az illetékes 
hatóságoknak, hogy ezen irányelv 
alkalmazásában működjenek együtt és 
cseréljenek információkat a 2003/54/EK 
irányelv alapján kijelölt illetékes
hatóságokkal.

Or. en

Módosítás 1215
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) információkérés bármely személytől, és b) információszolgáltatás előírása bármely 
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szükség szerint a személy beidézése és 
kikérdezése az információ megszerzése 
céljából;

személy számára, és szükség szerint a 
személy beidézése és kikérdezése az 
információ megszerzése céljából;

Or. en

Módosítás 1216
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) próbavásárlás végzése;

Or. en

Indokolás

A BEUC javaslatát követve.

Módosítás 1217
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a befektetési vállalkozásoknál vezetett 
meglévő telefon- és adatforgalmi 
nyilvántartások bekérése, amennyiben 
okkal feltételezhető, hogy a 
nyilvántartásokban a vizsgálat tárgya 
szempontjából releváns, bizonyító erejű 
adatok szerepelhetnek a befektetési 
vállalkozás ezen irányelvből fakadó 
kötelezettségeinek esetleges megszegésére 
nézve; a nyilvántartás adatai azonban 
nem érinthetik a kapcsolódó 
kommunikáció tartalmát;

d) a befektetési vállalkozásoknál vezetett 
meglévő telefon- és adatforgalmi 
nyilvántartások bekérése;
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Or. en

Indokolás

A befektetési vállalkozásoknál vezetett meglévő telefon- és adatforgalmi nyilvántartások 
bekérésére vonatkozó hatáskör létfontosságú az illetékes hatóságok számára feladataiknak a 
MiFID irányelvvel összhangban történő ellátása során.

Módosítás 1218
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a befektetési vállalkozásoknál vezetett 
meglévő telefon- és adatforgalmi 
nyilvántartások bekérése, amennyiben 
okkal feltételezhető, hogy a 
nyilvántartásokban a vizsgálat tárgya 
szempontjából releváns, bizonyító erejű 
adatok szerepelhetnek a befektetési 
vállalkozás ezen irányelvből fakadó 
kötelezettségeinek esetleges megszegésére 
nézve; a nyilvántartás adatai azonban 
nem érinthetik a kapcsolódó 
kommunikáció tartalmát;

d) a befektetési vállalkozásoknál vezetett 
meglévő telefon- és adatforgalmi 
nyilvántartások bekérése, beleértve a 
kapcsolódó kommunikáció tartalmát;

Or. en

Indokolás

Sok piaci visszaélési ügyben segítettek az elítélés elérésében a telefonbeszélgetésekről készült 
felvételek. Nem elegendő annyit tudni, hogy hívást bonyolítottak le, mivel a visszaélést 
megvalósító magatartás a tartalomból válik nyilvánvalóvá.

Módosítás 1219
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 2 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a befektetési vállalkozásoknál vezetett 
meglévő telefon- és adatforgalmi 
nyilvántartások bekérése, amennyiben 
okkal feltételezhető, hogy a 
nyilvántartásokban a vizsgálat tárgya 
szempontjából releváns, bizonyító erejű 
adatok szerepelhetnek a befektetési 
vállalkozás ezen irányelvből fakadó 
kötelezettségeinek esetleges megszegésére 
nézve; a nyilvántartás adatai azonban 
nem érinthetik a kapcsolódó 
kommunikáció tartalmát;

d) a befektetési vállalkozásoknál vezetett 
meglévő telefon- és adatforgalmi 
nyilvántartások bekérése;

Or. en

Indokolás

Figyelembe kell venni, hogy a nyilvántartási kötelezettség célja a befektetők védelme, és 
ugyanolyan módon biztosítja a befektetési vállalkozások tényleges felügyeletét, mint az 
általános nyilvántartás-vezetési kötelezettség.

Módosítás 1220
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a befektetési vállalkozásoknál vezetett 
meglévő telefon- és adatforgalmi 
nyilvántartások bekérése, amennyiben 
okkal feltételezhető, hogy a 
nyilvántartásokban a vizsgálat tárgya 
szempontjából releváns, bizonyító erejű 
adatok szerepelhetnek a befektetési 
vállalkozás ezen irányelvből fakadó 
kötelezettségeinek esetleges megszegésére 
nézve; a nyilvántartás adatai azonban 
nem érinthetik a kapcsolódó 
kommunikáció tartalmát;

d) a befektetési vállalkozásoknál vezetett 
meglévő telefon- és adatforgalmi 
nyilvántartások vagy a 16. cikk (7) 
bekezdésében említett egyenértékű 
nyilvántartások bekérése, amennyiben 
okkal feltételezhető, hogy a 
nyilvántartásokban a vizsgálat tárgya 
szempontjából releváns, bizonyító erejű 
adatok szerepelhetnek a befektetési 
vállalkozás ezen irányelvből fakadó 
kötelezettségeinek esetleges megszegésére 
nézve;

Or. en
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Módosítás 1221
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) vagyontárgyak zárolásának és/vagy 
lefoglalásának indítványozása;

Or. en

Indokolás

A vagyontárgyak zárolásának és/vagy lefoglalásának indítványozására vonatkozó jog messze 
ható, és annak e cikkben kell maradnia. Helyénvaló, hogy az illetékes hatóságok az (1) 
bekezdés alapján gyakorolhassák ezt a jogot.

Módosítás 1222
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. információkérés beleértve bármely 
személytől a pozíció vagy a származtatott 
termék, illetve a mögöttes piacon 
bármilyen eszköz vagy kötelezettség révén 
vállalt kitettség méretére és rendeltetésére 
vonatkozó összes vonatkozó dokumentáció 
bekérését.

i. információkérés beleértve bármely 
személytől a pozíció vagy az árualapú
származtatott termék, illetve a mögöttes 
piacon bármilyen eszköz vagy 
kötelezettség révén vállalt kitettség 
méretére és rendeltetésére vonatkozó 
összes vonatkozó dokumentáció bekérését.

Or. en

Indokolás

Az i. alpontban szereplő hatásköröknek rendelkezésre kell állniuk az árualapú származtatott 
termékek tekintetében, lásd a (84) preambulumbekezdést („árucikkekkel kapcsolatos 
származtatott szerződések”), és vesd össze a (85) preambulumbekezdéssel és a 72. cikk [(1)] 
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bekezdésének g) pontjával.

Módosítás 1223
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. információkérés beleértve bármely 
személytől a pozíció vagy a származtatott
termék, illetve a mögöttes piacon 
bármilyen eszköz vagy kötelezettség révén 
vállalt kitettség méretére és rendeltetésére 
vonatkozó összes vonatkozó dokumentáció 
bekérését.

i. információszolgáltatás előírása,
beleértve bármely személytől a pozíció 
vagy az árualapú származtatott termék, 
illetve a mögöttes piacon bármilyen eszköz 
vagy kötelezettség révén vállalt kitettség 
méretére és rendeltetésére vonatkozó 
összes vonatkozó dokumentáció bekérését.

Or. en

Módosítás 1224
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságokat fel kell 
ruházni minden olyan felügyeleti 
jogorvoslati lehetőséggel, amely feladataik 
ellátásához szükséges. A nemzeti jogi 
kereteik által biztosított korlátokon belül 
ezeket a jogorvoslati lehetőségeket a 
következőképpen használhatják fel:

Az illetékes hatóságokat fel kell ruházni 
minden olyan felügyeleti jogorvoslati 
lehetőséggel, amely feladataik ellátásához 
szükséges. A jogorvoslati lehetőségekkel a
nemzeti joggal összhangban kell élni, és 
azok legalább a következőkre vonatkozó 
jogokat foglalják magukban:

Or. en

Indokolás

A 72. cikkben csak egy bekezdésből áll. A fejezet második mondata és az azt követő a)–h) 
pontok összeolvasva nem illenek össze („a jogorvoslati lehetőségeket [...] használhatják fel
…[...] abbahagyásának [...] megkövetelése”). Ezért a szöveget át kell alakítani.
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Módosítás 1225
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) vagyontárgyak zárolásának és/vagy 
lefoglalásának indítványozása;

törölve

Or. en

Indokolás

A vagyontárgyak zárolásának és/vagy lefoglalásának indítványozására vonatkozó jog messze 
ható, és annak a 71. cikkben kell maradnia.

Módosítás 1226
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) vagyontárgyak zárolásának és/vagy 
lefoglalásának indítványozása;

b) vagyontárgyak zárolásának és/vagy 
lefoglalásának előírása;

Or. en

Módosítás 1227
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) bármely személy vagy személyek 
osztályának korlátozása arra való 
képességükben, hogy árualapú 

g) bármely személy vagy személyek 
osztályának irányítása arra való 
képességüket illetően, hogy árualapú 
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származtatott termékkel foglalkozzanak,
ideértve megkülönböztetésmentes limitek 
bevezetését a pozíciókra vagy az ilyen 
származtatott szerződések számára, olyan 
alaptermék vonatkozásában, amelyekkel a 
személyek bármely osztálya foglalkozhat 
egy megadott időszak folyamán, amikor ez 
azért szükséges, hogy az érintett piacok 
integritását és szabályos működését 
megőrizzék;

származtatott termékkel foglalkozzanak, 
amikor ez adott esetben azért szükséges, 
hogy az érintett piacok integritását és 
szabályos működését megőrizzék;

Or. en

Módosítás 1228
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) bármely személy vagy személyek 
osztályának korlátozása arra való 
képességükben, hogy árualapú 
származtatott termékkel foglalkozzanak, 
ideértve megkülönböztetésmentes limitek 
bevezetését a pozíciókra vagy az ilyen 
származtatott szerződések számára, olyan 
alaptermék vonatkozásában, amelyekkel a 
személyek bármely osztálya foglalkozhat 
egy megadott időszak folyamán, amikor ez 
azért szükséges, hogy az érintett piacok 
integritását és szabályos működését 
megőrizzék;

g) bármely személy vagy személyek 
osztályának korlátozása arra való 
képességükben, hogy árualapú 
származtatott termékkel foglalkozzanak, 
ideértve megkülönböztetésmentes limitek 
bevezetését a pozíciókra, amikor ez azért 
szükséges, hogy az érintett piacok 
integritását és szabályos működését 
megőrizzék;

Or. en

Indokolás

A küszöbértéknek nem a személy által megköthető szerződések számára kell vonatkoznia. Ha 
az árualapú származtatott ügyletek tekintetében küszöbértéket kell alkalmazni, annak a nyitott 
pozíciókat kell alapul vennie (az 59. cikkben és a 72. cikk [(1)] bekezdésének g) pontjában 
egyaránt).
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Módosítás 1229
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy ha 
kötelezettségek vonatkoznak a befektetési
vállalkozásokra és piacműködtetőkre, hogy 
jogsértés esetén közigazgatási szankciókat 
és intézkedéseket lehessen alkalmazni a 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők vezető testületének 
tagjaival és bármely más egyénnel 
szemben, aki a nemzeti jog alapján felelős 
a jogsértésért.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy ha 
kötelezettségek vonatkoznak a befektetési 
vállalkozásokra és piacműködtetőkre, hogy 
jogsértés esetén a nemzeti jogban 
megállapított feltételekre figyelemmel
közigazgatási szankciókat és 
intézkedéseket lehessen alkalmazni a 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők vezető testületének 
tagjaival és bármely más egyénnel 
szemben, aki a nemzeti jog alapján felelős 
a jogsértésért.

Or. en

Indokolás

Ez a cikk befektetési vállalkozásokat és piacműködtetőket említ. Az 1. cikk (3) bekezdése 
szerint a 69–80. cikket a hitelintézetekre is alkalmazni kell. Pontosítás céljából helyes lehet a 
73. cikkben a hitelintézeteket is megemlíteni.

Módosítás 1230
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy ha 
kötelezettségek vonatkoznak a befektetési 
vállalkozásokra és piacműködtetőkre, hogy 
jogsértés esetén közigazgatási szankciókat 
és intézkedéseket lehessen alkalmazni a 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők vezető testületének 
tagjaival és bármely más egyénnel 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy ha 
kötelezettségek vonatkoznak a befektetési 
vállalkozásokra és piacműködtetőkre, hogy 
jogsértés esetén közigazgatási szankciókat 
és intézkedéseket lehessen alkalmazni a 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők vezető testületének 
tagjaival és bármely más egyénnel 
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szemben, aki a nemzeti jog alapján felelős 
a jogsértésért.

szemben, aki a nemzeti jog alapján felelős 
a jogsértésért. Nem alkalmazhatók ilyen 
szankciók és intézkedések az olyan 
alkalmazottakra, akiket az érintett 
vállalkozás vagy piacműködtető belső 
szabályai, utasításai vagy gyakorlatai 
ösztönöztek vagy kényszerítettek arra, 
hogy bizonyos módon járjon el.

Or. en

Indokolás

Nem szabad egy alkalmazottat egyénileg felelősségre vonni egy jogsértés miatt, ha csupán a 
vállalkozás vagy piacműködtető belső szabályaival, utasításaival vagy gyakorlataival 
összhangban járt el.

Módosítás 1231
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
74 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóság a(z) …/…/EU(MiFIR) rendelet 
rendelkezéseinek vagy az ezen irányelv 
átültetése során elfogadott nemzeti 
rendelkezéseknek a megsértése esetén 
kiszabott szankciót vagy intézkedést 
haladéktalanul közzétegye, beleértve a 
jogsértés típusára és jellegére és a felelős 
személyek azonosságára vonatkozó 
információkat, kivéve, ha az ilyen 
közzététel súlyosan veszélyeztetné a 
pénzügyi piacokat. Ha a közzététel 
aránytalan kárt okozna az érintett feleknek, 
az illetékes hatóságok anonim módon 
teszik közzé a szankciókat.

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóság a(z) …/…/EU(MiFIR) rendelet 
rendelkezéseinek vagy az ezen irányelv 
átültetése során elfogadott nemzeti 
rendelkezéseknek a megsértése esetén 
kiszabott szankciót vagy intézkedést 
haladéktalanul közzétehesse, beleértve a 
jogsértés típusára és jellegére és a felelős 
személyek azonosságára vonatkozó 
információkat, kivéve, ha az ilyen 
közzététel súlyosan veszélyeztetné a 
pénzügyi piacokat. Ha a közzététel 
aránytalan kárt okozna az érintett feleknek, 
az illetékes hatóságok anonim módon 
teszik közzé a szankciókat.

Or. en



PE489.423v01-00 14/65 AM\901516HU.doc

HU

Indokolás

Megkérdőjelezhető, hogy a szankciók „automatikus” közzétételének követelménye 
összhangban van-e az emberi jogok európai egyezményével (lásd az európai adatvédelmi 
biztos 2012. február 10-i véleményét).

Módosítás 1232
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
74 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóság a(z) …/…/EU(MiFIR) rendelet 
rendelkezéseinek vagy az ezen irányelv 
átültetése során elfogadott nemzeti 
rendelkezéseknek a megsértése esetén 
kiszabott szankciót vagy intézkedést 
haladéktalanul közzétegye, beleértve a 
jogsértés típusára és jellegére és a felelős 
személyek azonosságára vonatkozó 
információkat, kivéve, ha az ilyen 
közzététel súlyosan veszélyeztetné a 
pénzügyi piacokat. Ha a közzététel 
aránytalan kárt okozna az érintett feleknek, 
az illetékes hatóságok anonim módon 
teszik közzé a szankciókat.

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóság a(z) …/…/EU(MiFIR) rendelet 
rendelkezéseinek vagy az ezen irányelv 
átültetése során elfogadott nemzeti 
rendelkezéseknek a megsértése esetén 
kiszabott szankciót vagy intézkedést 
haladéktalanul közzétegye, beleértve a 
jogsértés típusára és jellegére és a felelős 
személyek azonosságára vonatkozó 
információkat, kivéve, ha az ilyen 
közzététel súlyosan veszélyeztetné a 
pénzügyi piacokat. Ha a közzététel 
aránytalan kárt okozna az érintett 
természetes személyeknek, az illetékes 
hatóságok anonim módon teszik közzé az e
természetes személyek elleni szankciókat.

Or. en

Módosítás 1233
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a cikk a következőkre (1) A tagállamok biztosítják, hogy 
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alkalmazandó: törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseik szankciókat határozzanak 
meg a következők tekintetében:

Or. en

Indokolás

E cikk bevezetése furcsa és hiányos.

Módosítás 1234
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) egy MTF vagy OTF nem alakítja ki a 
18., 19. és 20. cikket átültető nemzeti 
rendelkezésekkel összhangban előírt 
szabályokat, eljárásokat és 
mechanizmusokat vagy nem teljesíti azok 
utasításait;

k) egy MTF nem alakítja ki a 18., 19. és 
20. cikket átültető nemzeti 
rendelkezésekkel összhangban előírt 
szabályokat, eljárásokat és 
mechanizmusokat vagy nem teljesíti azok 
utasításait;

Or. en

Módosítás 1235
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés – t n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) egy befektetési vállalkozás ismételten 
elmulasztja, hogy a 27. cikket és a 28. 
cikket átültető nemzeti rendelkezésekkel 
összhangban az ügyfelek számára a lehető 
legjobb eredményt érje el a megbízások 
teljesítésekor, és elmulasztja az előírt
mechanizmusok kialakítását;

n) egy befektetési vállalkozás elmulasztja 
az előírt mechanizmusoknak a 27. cikket 
és a 28. cikket átültető nemzeti 
rendelkezésekkel összhangban történő
kialakítását;

Or. en
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Módosítás 1236
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés – t n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) egy befektetési vállalkozás ismételten 
elmulasztja, hogy a 27. cikket és a 28. 
cikket átültető nemzeti rendelkezésekkel 
összhangban az ügyfelek számára a lehető 
legjobb eredményt érje el a megbízások 
teljesítésekor, és elmulasztja az előírt 
mechanizmusok kialakítását;

n) egy befektetési vállalkozás elmulasztja, 
hogy a 27. cikket és a 28. cikket átültető 
nemzeti rendelkezésekkel összhangban az 
ügyfelek számára a lehető legjobb 
eredményre törekedjen az előírt 
mechanizmusok kialakítása révén;

Or. en

Indokolás

Jóllehet a befektetési vállalkozásoknak minden ésszerű lépést meg kell tenniük annak 
érdekében, hogy a lehető legjobb eredményt érjék el ügyfeleik számára, nem szabad őket arra 
kötelezni, hogy egy meghatározott esetben a lehető legjobb eredményt érjék el. A legjobb 
eredményt nem lehet általános végrehajtási politikával garantálni, hanem az egyedi 
összehasonlításokat tesz szükségessé minden tranzakció előtt.

Módosítás 1237
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés – r pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

r) egy szabályozott piac vagy egy 
piacműködtető nem rendelkezik az 51. 
cikket átültető nemzeti rendelkezéseknek 
megfelelő rendszerekkel, eljárásokkal, 
mechanizmusokkal és szabályokkal, és 
nem biztosít hozzáférést az adatokhoz;

r) egy szabályozott piac vagy egy 
piacműködtető nem rendelkezik az 51. 
cikket átültető nemzeti rendelkezéseknek 
megfelelő rendszerekkel, eljárásokkal, 
mechanizmusokkal és szabályokkal, és 
nem biztosít hozzáférést az adatokhoz vagy 
nem hajtja végre az árlépésköz méretére 
vonatkozó, 51a. cikkben előírt 
szabályrendszert;
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Or. en

Módosítás 1238
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés – z a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

za) a valamely piacműködtető vagy 
befektetési vállalkozás vezető testületéhez 
tartozó természetes személy, amelynek 
tudomása van az e bekezdésben említett 
jogsértésekről, úgy dönt, hogy nem jelenti 
be a szóban forgó jogsértéseket az 
illetékes hatóságnak.

Or. en

Módosítás 1239
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdésben említett esetekben az 
alkalmazható közigazgatási szankciók és 
intézkedések magukban foglalják legalább 
a következőket:

A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdésben említett esetekben törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseik 
meghatározzák az alkalmazható 
közigazgatási szankciókat és 
intézkedéseket, amelyek legalább a 
következőket foglalják magukban:

Or. en

Módosítás 1240
Olle Schmidt
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az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) nyilvános nyilatkozat, amely megnevezi 
a természetes vagy jogi személyt és a 
jogsértés természetét;

a) nyilvános nyilatkozat vagy 
figyelmeztetés, amely megnevezi a 
természetes vagy jogi személyt és a 
jogsértés természetét;

Or. en

Indokolás

Egy „nyilvános” nyilatkozat soha nem rendelkezhet a „figyelmeztetéssel” azonos jelentéssel 
és alkalmazási körrel.

Módosítás 1241
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a befektetési vállalkozás vezető testülete 
bármely tagjának vagy bármely 
természetes személynek, akit felelősnek 
tartanak, az ideiglenes eltiltása a 
befektetési vállalkozáson belüli feladatok 
ellátásától;

d) a befektetési vállalkozás vezető testülete 
bármely tagjának vagy bármely 
természetes személynek, akit felelősnek 
tartanak, az ideiglenes eltiltása a 
befektetési vállalkozáson belüli vezetői
feladatok ellátásától;

Or. en

Indokolás

A szankció hatálya túlságosan tág. A szankciót olyan személyekre kell alkalmazni, akiket 
korábban formálisan a vezető testület tagjává neveztek ki, és a befektetési vállalkozásokban a 
vezetői feladatok ellátásától való eltiltást kell magában foglalnia. Nem arányos a vezető 
testület tagjait eltiltani attól, hogy a befektetési vállalkozáson belül bármilyen feladatot 
ellássanak. A tilalom túlmutat a 9. cikk célján és hatályán, amely csak a vezető testület 
tagjaira vonatkozóan állapít meg követelményeket, nem pedig a befektetési vállalkozásban 
bármilyen feladatot ellátó összes személyre vonatkozóan.



AM\901516HU.doc 19/65 PE489.423v01-00

HU

Módosítás 1242
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a befektetési vállalkozás vezető testülete 
bármely tagjának vagy bármely 
természetes személynek, akit felelősnek 
tartanak, az ideiglenes eltiltása a 
befektetési vállalkozáson belüli feladatok 
ellátásától;

d) a befektetési vállalkozás vezető testülete 
bármely tagjának vagy bármely 
természetes személynek, akit felelősnek 
tartanak, az ideiglenes vagy tartós eltiltása 
a befektetési vállalkozáson belüli feladatok 
ellátásától;

Or. en

Módosítás 1243
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) algoritmikus kereskedéssel foglalkozó 
vállalkozás esetében a szabályozott 
piacokhoz, MTF-ekhez és OTF-ekhez való 
hozzáférés ideiglenes vagy tartós tilalma.

Or. en

Módosítás 1244
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) egy jogi személy esetében a jogi 
személy előző üzleti évében elért éves 
forgalmának akár 10%-át kitevő 
közigazgatási pénzbírság; ha a jogi 
személy egy anyavállalat leányvállalata, a 
vonatkozó teljes éves árbevétel a végső 
anyavállalat konszolidált beszámolójából 
eredő, előző üzleti évi teljes éves 
árbevétele;

e) egy jogi személy esetében a jogi 
személy előző üzleti évében elért éves 
forgalmának akár 20%-át kitevő 
közigazgatási pénzbírság; ha a jogi 
személy egy anyavállalat leányvállalata, a 
vonatkozó teljes éves árbevétel a végső 
anyavállalat konszolidált beszámolójából 
eredő, előző üzleti évi teljes éves 
árbevétele;

Or. en

Módosítás 1245
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) természetes személy esetében legfeljebb 
5 000 000 EUR közigazgatási pénzbírság, 
vagy azokban a tagállamokban, 
amelyekben nem az euró a hivatalos 
pénznem, a nemzeti pénznemben az ezen 
irányelv hatálybalépésének napján ennek 
megfelelő értékben;

f) természetes személy esetében a 
természetes személy előző üzleti évi teljes 
éves jövedelmének 100%-a, illetve a 
legfeljebb 5 000 000 EUR közül a 
nagyobbal megegyező közigazgatási 
pénzbírság, vagy azokban a tagállamokban, 
amelyekben nem az euró a hivatalos 
pénznem, a nemzeti pénznemben az ezen 
irányelv hatálybalépésének napján ennek 
megfelelő értékben;

Or. en

Módosítás 1246
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) természetes személy esetében legfeljebb 
5 000 000 EUR közigazgatási pénzbírság, 
vagy azokban a tagállamokban, 
amelyekben nem az euró a hivatalos 
pénznem, a nemzeti pénznemben az ezen 
irányelv hatálybalépésének napján ennek 
megfelelő értékben;

f) természetes személy esetében legfeljebb 
1 000 000 EUR közigazgatási pénzbírság, 
vagy azokban a tagállamokban, 
amelyekben nem az euró a hivatalos 
pénznem, a nemzeti pénznemben az ezen 
irányelv hatálybalépésének napján ennek 
megfelelő értékben;

Or. en

Indokolás

Az 5 000 000 EUR összeg a legtöbb természetes személy vagyonát meghaladja, a befektetési 
vállalkozások vezetőségében dolgozókét is. Kérdéses, hogy létezhet-e a MiFID olyan 
megsértése, amely természetes személy esetében 5 millió EUR összegű bírságot tehet 
indokolttá. A legsúlyosabb jogsértések közül sokat a büntetőjog is szankcionál. Ilyen 
esetekben a tagállamoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy szabadon válasszanak 
közigazgatási szankció helyett büntetőjogi szankciót.

Módosítás 1247
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) közigazgatási pénzbírság a jogsértésből 
származó haszon összegének legfeljebb 
kétszereséig, ha a haszon meghatározható.

g) az e) és f) pont sérelme nélkül
közigazgatási pénzbírság a jogsértésből 
származó haszon összegének legfeljebb 
tízszereséig, ha a haszon meghatározható.

Or. en

Indokolás

A nyereség kétszeresének, ismerve, hogy milyen nehézséget jelent a jogsértés bizonyítása és 
büntetése, nincs elegendő visszatartó ereje.

Módosítás 1248
Pascal Canfin
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor a jogsértésből eredő haszon 
meghatározható, a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a maximális 
szint ne legyen alacsonyabb, mint a haszon 
összegének kétszerese.

Amikor a jogsértésből eredő haszon 
meghatározható, a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a maximális 
szint ne legyen alacsonyabb, mint a haszon 
összegének tízszerese, és ne legyen 
alacsonyabb, mint az adott jogsértéssel 
kapcsolatban a többi piaci résztvevő által 
elszenvedett veszteségek.

Or. en

Indokolás

A szankcióknak nagy hátrányt kell jelenteniük azt irányelvet megsértő személy számára.

Módosítás 1249
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk alkalmazása céljából a 
közigazgatási intézkedések és szankciók 
típusát és a közigazgatási pénzbírságok 
mértékét a nemzeti jogban megállapított 
feltételektől kell függővé tenni.

Or. en

Indokolás

A szankciók típusainak és mértékének differenciálását a nemzeti jogban kell elvégezni; nem 
szabad az illetékes hatóságokra hagyni a mértékek meghatározását. Mind formális, mind 
tényleges szinten az arányosság elvét kell alkalmazni. A szankcióknak mind a jogban, mind az 
alkalmazásban illeszkedniük kell a jogsértéshez.
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Módosítás 1250
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási szankciók vagy intézkedések 
típusának és a közigazgatási pénzbírság 
szintjének meghatározásakor az illetékes 
hatóságok vegyenek figyelembe minden 
lényeges körülményt, többek között: 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási szankciók vagy intézkedések 
típusának és a közigazgatási pénzbírság 
szintjének meghatározásakor az illetékes 
hatóságok vegyenek figyelembe minden 
lényeges körülményt, adott esetben többek 
között: 

Or. en

Módosítás 1251
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok hatékony 
mechanizmusokat hozzanak létre, 
amelyekkel ösztönzik a jelentéstételt az 
illetékes hatóságoknak a.../... [MiFID] 
rendelet rendelkezéseinek vagy az ezen 
irányelvet átültető nemzeti 
rendelkezéseknek a megsértéséről.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok hatékony és 
megbízható mechanizmusokat hozzanak 
létre, amelyekkel ösztönzik a jelentéstételt 
az illetékes hatóságoknak a.../... [MiFID] 
rendelet rendelkezéseinek vagy az ezen 
irányelvet átültető nemzeti 
rendelkezéseknek a lehetséges és tényleges
megsértéséről.

Or. en

Módosítás 1252
Olle Ludvigsson
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Irányelvre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a pénzügyi intézményen belüli jogsértést 
bejelentő pénzügyi intézményi 
alkalmazottak megfelelő védelme; 

b) a pénzügyi intézményen belüli jogsértést 
bejelentő pénzügyi intézményi 
alkalmazottak megfelelő védelme, 
beleértve a teljes anonimitást;

Or. en

Módosítás 1253
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a pénzügyi intézményen belüli jogsértést 
bejelentő pénzügyi intézményi 
alkalmazottak megfelelő védelme;

b) a pénzügyi intézményen belüli jogsértést 
bejelentő pénzügyi intézményi 
alkalmazottak megfelelő védelme és az 
anonimitás lehetősége;

Or. en

Módosítás 1254
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) világos szabályok, amelyek megtiltják 
az intézményeknek, hogy megkérdezzék a 
jogsértést bejelentő személy 
személyazonosságát.

Or. en
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Módosítás 1255
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják a pénzügyi 
intézmények számára, hogy legyenek 
megfelelő eljárásaik, hogy az 
alkalmazottaik egy meghatározott 
csatornán keresztül belsőleg jelenthessék a 
jogsértéseket.

(2) A tagállamok előírják a pénzügyi 
intézmények számára, hogy legyenek 
megfelelő eljárásaik, hogy az 
alkalmazottaik egy meghatározott 
csatornán keresztül belsőleg jelenthessék a 
jogsértéseket. Ezek az eljárások 
meghatározhatók a kollektív 
szerződéseken keresztül vagy a szociális 
partnerek által meghatározott más 
mechanizmusok révén. Az (1) bekezdés 
második albekezdésének b), c) és ca) 
pontjában említettel azonos védelmet kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Már bevett eljárások léteznek, amelyek során a választott szakszervezeti képviselők 
közvetítőként működhetnek a belső jelentéstétel során. Teljes védelmet kell biztosítani azon 
alkalmazottak számára is, akik ilyen eljárások útján tesznek bejelentést.

Módosítás 1256
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
77 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A munkavállalókat semmilyen 
titoktartási szabályok nem 
akadályozhatják a pénzügyi intézményen 
belül elkövetett jogsértések 
bejelentésében. A pénzügyi intézményen 
belül elkövetett jogsértések bizonyításához 
hozzájáruló információkat nem tekintik 
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többé bizalmasnak, és ezeknek az 
információknak a jóhiszemű
kiszolgáltatása az információt 
kiszolgáltató személyek tekintetében 
semmilyen felelősségre vonást nem 
vonhat maga után.

Or. en

Módosítás 1257
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
78 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EÉPH végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket dolgoz ki az e 
cikkben említett információk 
benyújtásának eljárásairól és formáiról.

törölve

A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett végrehajtás-
technikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 15. cikkével 
összhangban történő elfogadására.
Az EÉPH az említett végrehajtás-
technikai standardtervezetet [XX]-ig 
benyújtja a Bizottsághoz.

Or. en

Indokolás

Az eljárások és formai szabályok kidolgozásának nem szabad prioritást jelenteniük az EÉPH 
számára.

Módosítás 1258
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok rendelkeznek arról, hogy 
a fogyasztók érdekében az alábbi testületek
közül a nemzeti jogban meghatározottak 
szerint egy vagy több a nemzeti joggal 
összhangban szintén eljárást indíthasson a 
bíróságok vagy az illetékes közigazgatási 
szervek előtt annak biztosítására, hogy 
…/…/EU rendelet [MiFIR] és az ezen 
irányelv végrehajtására irányuló nemzeti 
rendelkezéseket alkalmazzák:

(2) A tagállamok rendelkeznek arról, hogy 
a fogyasztók érdekében az alábbi, a 
nemzeti jogban meghatározott testületek a 
nemzeti joggal összhangban szintén 
eljárást indíthassanak a bíróságok vagy az 
illetékes közigazgatási szervek előtt annak 
biztosítására, hogy …/…/EU rendelet 
[MiFIR] és az ezen irányelv végrehajtására 
irányuló nemzeti rendelkezéseket 
alkalmazzák:

Or. en

Indokolás

A BEUC javaslatát követve.

Módosítás 1259
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
79 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

79a. cikk
Polgári jogi felelősség

A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben egy befektetési vállalkozás 
vagy piacműködtető szándékosan vagy 
súlyos gondatlansággal az ezen irányelv 
75. cikkében felsorolt bármely, valamely 
befektetőre nézve káros jogsértést követ el, 
a szóban forgó befektető a befektetőnek 
okozott kár tekintetében keresetet 
nyújthasson be az adott befektetési 
vállalkozás vagy piacműködtető ellen.
A befektetési vállalkozás vagy a 
piacműködtető akkor jár el súlyos 
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gondatlansággal, ha súlyosan 
elhanyagolja az ezen irányelvben 
megszabott kötelességeit.
Amennyiben a befektető olyan tényeket 
támaszt alá, amelyek arra engednek 
következtetni, hogy valamely befektetési 
vállalkozás vagy piacműködtető az ezen 
irányelv 75. cikkében felsorolt valamilyen 
jogsértést követett el, a tagállamok 
biztosítják, hogy a befektetési 
vállalkozásra vagy a piacműködtetőre 
háruljon annak bizonyítása, hogy nem 
követte el az adott jogsértést, vagy hogy az 
adott jogsértésnek nem volt hatása a 
befektető érdekeire.
Az (1) bekezdésben említett polgári jogi 
felelősség nem zárható ki vagy nem 
korlátozható előre megállapodás útján. A 
tagállamok biztosítják, hogy az ilyen 
megállapodásokban szereplő, a polgári 
jogi felelősséget előre kizáró vagy 
korlátozó bármely záradék semmisnek 
minősüljön.
A tagállamok biztosítják, hogy az ezen
irányelv 75. cikkében felsorolt 
jogsértésekkel összefüggő igények 
elévülési ideje akkor kezdődjön meg, 
amikor a befektetők pozitív tudomást 
szereznek a jogsértésről, vagy arról súlyos 
gondatlanság hiányában pozitív tudomást 
kellett volna szerezniük.
Az elévülési idő legalább 10 év.

Or. en

Módosítás 1260
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják a befektetési 
vállalkozások által nyújtott befektetési és 
kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos 
fogyasztói jogviták bíróságon kívüli 
rendezésére vonatkozó hatékony és 
eredményes panasz-, illetve jogorvoslati 
eljárások létrehozását, adott esetben 
meglévő testületek felhasználásával. A 
tagállamok ezenkívül biztosítják, hogy az 
összes befektetési vállalkozás csatlakozzon 
egy vagy több ilyen, panasz- és 
jogorvoslati eljárást végrehajtó 
testülethez.

(1) A tagállamok biztosítják a befektetési 
vállalkozások által nyújtott befektetési és 
kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos 
fogyasztói jogviták bíróságon kívüli 
rendezésére vonatkozó hatékony és 
eredményes panasz-, illetve jogorvoslati 
eljárások létrehozását, adott esetben 
meglévő testületek felhasználásával.

Or. en

Indokolás

A tagállamok számára meg kell engedni, hogy a fogyasztói viták bíróságon kívüli 
rendezéséhez továbbra is a meglévő szerveket vegyék igénybe, a befektetési vállalkozások 
által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos viták esetében is. A tagállamokban vannak olyan 
létező nemzeti rendszerek, amelyek esetében a befektetési vállalkozásoknak nem kell 
csatlakozniuk a kérdéses szervhez, vagy erre nincs lehetőségük. Ezekben a rendszerekben a 
fogyasztói panasszal akkor is foglalkoznak, ha azoknak a befektetési vállalkozás nem 
résztvevője.

Módosítás 1261
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
83 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a fogadó tagállam 
értékpapírpiacainak helyzetére 
figyelemmel a fogadó tagállamban a 
kialakult mechanizmusokkal rendelkező 
szabályozott piac, MTF vagy OTF
műveletei az adott fogadó tagállamban az 
értékpapírpiacok működése és a befektetők 
védelme szempontjából lényegi 
fontosságúvá váltak, a szabályozott piac 

(2) Ha a fogadó tagállam 
értékpapírpiacainak helyzetére 
figyelemmel a fogadó tagállamban a 
kialakult mechanizmusokkal rendelkező 
szabályozott piac vagy MTF műveletei az 
adott fogadó tagállamban az 
értékpapírpiacok működése és a befektetők 
védelme szempontjából lényegi 
fontosságúvá váltak, a szabályozott piac 
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székhelye szerinti tagállam és a fogadó 
tagállam illetékes hatóságai arányos 
együttműködési mechanizmust hoznak 
létre.

székhelye szerinti tagállam és a fogadó 
tagállam illetékes hatóságai arányos 
együttműködési mechanizmust hoznak 
létre.

Or. en

Módosítás 1262
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
83 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) bármely kérésről egy pozíció vagy 
kitettség méretének csökkentésére a 72. 
cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján;

a) bármely kérésről egy pozíció vagy 
kitettség méretének csökkentésére a 72. 
cikk f) pontja alapján;

Or. en

Indokolás

Lásd a 72. cikkhez tartozó módosítás indokolását.

Módosítás 1263
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
83 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bármely limitről a személyek arra való 
képességére, hogy egy eszközbe 
befektessenek, a 72. cikk (1) bekezdésének 
g) pontja alapján.

b) bármely limitről a személyek arra való 
képességére, hogy egy eszközbe 
befektessenek, a 72. cikk g) pontja alapján.

Or. en
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Indokolás

Lásd a 72. cikkhez tartozó módosítás indokolását.

Módosítás 1264
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
83 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értesítés szükség szerint tartalmazza a 
72. cikk (1) bekezdésének f) pontján 
alapuló kérelem adatait, ideértve a címzett 
személy vagy személyek 
személyazonosságát és a kérelem okait, 
valamint a 72. cikk (1) bekezdésének g) 
pontján alapulóan bevezetett limitek 
hatókörét, ideértve az érintett személyt 
vagy személyek osztályát, az alkalmazandó 
pénzügyi eszközöket, esetleges mennyiségi 
intézkedéseket vagy küszöbértékeket, mint 
például az egy személy által köthető 
szerződések számát a limit elérése előtt, 
bármely kivételt e szabály alól és annak 
okait.

Az értesítés szükség szerint tartalmazza a 
72. cikk f) pontján alapuló kérelem adatait, 
ideértve a címzett személy vagy személyek 
személyazonosságát és a kérelem okait, 
valamint a 72. cikk g) pontján alapulóan 
bevezetett limitek hatókörét, ideértve az 
érintett személyt vagy személyek osztályát, 
az alkalmazandó pénzügyi eszközöket, 
esetleges mennyiségi intézkedéseket vagy 
küszöbértékeket, mint például az egy 
személy által köthető szerződések számát a 
limit elérése előtt, bármely kivételt e 
szabály alól és annak okait.

Or. en

Indokolás

Lásd a 72. cikkhez tartozó módosítás indokolását.

Módosítás 1265
Gay Mitchell

Irányelvre irányuló javaslat
83 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értesítés szükség szerint tartalmazza a 
72. cikk (1) bekezdésének f) pontján 

Az értesítés szükség szerint tartalmazza a 
72. cikk (1) bekezdésének f) pontján 
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alapuló kérelem adatait, ideértve a címzett 
személy vagy személyek 
személyazonosságát és a kérelem okait, 
valamint a 72. cikk (1) bekezdésének g) 
pontján alapulóan bevezetett limitek 
hatókörét, ideértve az érintett személyt 
vagy személyek osztályát, az alkalmazandó 
pénzügyi eszközöket, esetleges mennyiségi 
intézkedéseket vagy küszöbértékeket, mint 
például az egy személy által köthető 
szerződések számát a limit elérése előtt, 
bármely kivételt e szabály alól és annak 
okait.

alapuló kérelem adatait, ideértve a címzett 
személy vagy személyek 
személyazonosságát és a kérelem okait, 
valamint a 72. cikk (1) bekezdésének g) 
pontján alapulóan bevezetett limitek 
hatókörét, ideértve az érintett személyt 
vagy személyek osztályát, az alkalmazandó 
pénzügyi eszközöket, esetleges mennyiségi 
intézkedéseket vagy küszöbértékeket, mint 
például az egy személy által tartható 
nyitott pozíciók a limit elérése előtt, 
bármely kivételt e szabály alól és annak 
okait.

Or. en

Módosítás 1266
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
83 cikk – 5 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor egy tagállam illetékes hatósága 
kap egy e bekezdés szerinti értesítést, 
intézkedést hozhat a 72. cikk (1) 
bekezdésének f) vagy g) pontja szerint, 
amennyiben meggyőződött arról, hogy az 
intézkedés szükséges a másik illetékes 
hatóság célkitűzésének eléréséhez. Az 
illetékes hatóság akkor is küld értesítést 
ennek a bekezdésnek megfelelően, amikor 
intézkedésekre tesz javaslatot.

Amikor egy tagállam illetékes hatósága 
kap egy e bekezdés szerinti értesítést, 
intézkedést hozhat a 72. cikk f) vagy g) 
pontja szerint, amennyiben meggyőződött 
arról, hogy az intézkedés szükséges a 
másik illetékes hatóság célkitűzésének 
eléréséhez. Az illetékes hatóság akkor is 
küld értesítést ennek a bekezdésnek 
megfelelően, amikor intézkedésekre tesz 
javaslatot.

Or. en

Indokolás

Lásd a 72. cikkhez tartozó módosítás indokolását.

Módosítás 1267
Olle Schmidt
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az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
83 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el olyan intézkedéseket érintően, 
amelyek megállapítják azon ismérveket, 
amelyek alapján a szabályozott piacnak a 
fogadó tagállamban végrehajtott műveletei 
lényeges fontosságúnak tekinthetők az 
ilyen fogadó tagállamban az 
értékpapírpiacok működése, illetve a 
befektetők védelme szempontjából.

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az EÉPH-val egyeztetve a 94. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el olyan intézkedéseket 
érintően, amelyek megállapítják azon 
ismérveket, amelyek alapján a szabályozott 
piacnak a fogadó tagállamban végrehajtott 
műveletei lényeges fontosságúnak 
tekinthetők az ilyen fogadó tagállamban az 
értékpapírpiacok működése, illetve a 
befektetők védelme szempontjából.

Or. en

Indokolás

A módosítás azzal a Bizottsággal szembeni követelménnyel bővíti a szöveget, hogy mielőtt 
eljárna, egyeztetnie kell az EÉPH-val.

Módosítás 1268
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok akkor is az EÉPH-
hoz fordulhatnak, ha az illetékes hatóság 
nem ért egyet valamely másik tagállam 
illetékes hatóságának az ezen irányelv 
vagy a .../.../EU [MiFIR] rendelet 
valamely rendelkezésével kapcsolatos 
eljárásával, intézkedésének tartalmával 
vagy tétlenségével.

Or. en



PE489.423v01-00 34/65 AM\901516HU.doc

HU

Indokolás

A jogi kötőerővel bíró közvetítési eljárás az adott irányelv és a MiFIR valamennyi 
rendelkezésére alkalmazandó annak biztosítása érdekében, hogy a szabályokat a belső piac 
egészében következetesen hajtsák végre.

Módosítás 1269
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
90 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a valamely szabályozott 
piacot, MTF-et vagy OTF-et fogadó 
tagállam illetékes hatósága világos és 
bizonyítható indokokkal rendelkezik annak 
vélelmezésére, hogy az ilyen szabályozott 
piac, MTF vagy OTF megszegi az ezen 
irányelv alapján elfogadott 
rendelkezésekből adódó kötelezettségeit, 
vizsgálati eredményeit a szabályozott piac,
MTF vagy OTF székhely szerinti 
tagállamának illetékes hatósága elé 
terjeszti.

Amennyiben a valamely szabályozott 
piacot vagy MTF-et fogadó tagállam 
illetékes hatósága világos és bizonyítható 
indokokkal rendelkezik annak 
vélelmezésére, hogy az ilyen szabályozott 
piac vagy MTF megszegi az ezen irányelv 
alapján elfogadott rendelkezésekből adódó 
kötelezettségeit, vizsgálati eredményeit a 
szabályozott piac vagy MTF székhely 
szerinti tagállamának illetékes hatósága elé 
terjeszti.

Or. en

Módosítás 1270
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
91 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Együttműködés és információcsere az 
EÉPH-val

Együttműködés és információcsere az 
EÉPH-val, a Pénzügyi Felügyeletek 
Európai Rendszerén (ESFS) belül és a 
Központi Bankok Európai Rendszerével 
(KBER)

Or. en



AM\901516HU.doc 35/65 PE489.423v01-00

HU

Indokolás

A javasolt MiFID irányelvnek a világosság és a jogbiztonság érdekében tükröznie kell az 
európai pénzügyi felügyelet közelmúltbeli reformjával összefüggésben meghatározott 
együttműködés elvét. Továbbá a KBER központi bankjai, köztük az EKB tekintetében javítani 
kell az információmegosztási mechanizmusokat. Az EKB adott esetben hasonló módosítások 
bevezetését javasolja a pénzügyi szektorra vonatkozó más idevágó irányelvekben is – lásd az 
CON/2012/5a EKB-véleménynek a javasolt irányelv 7. cikkét érintő 3. módosítását. (az EKB 
javaslata)

Módosítás 1271
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
91 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Együttműködés és információcsere az 
EÉPH-val

Együttműködés és információcsere az 
EÉPH-val a Pénzügyi Felügyeletek 
Európai Rendszerén (ESFS) belül és a 
Központi Bankok Európai Rendszerével 
(KBER)

Or. en

Módosítás 1272
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
91 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az illetékes hatóságok az ESFS 
feleiként – összhangban a lojális 
együttműködésnek az Európai Unióról 
szóló szerződés 4. cikkének (3) 
bekezdésében foglalt elvével – bizalommal 
és teljes körű kölcsönös tisztelettel 
együttműködnek, különösen a megfelelő 
és megbízható információk közöttük és az 
ESFS más felei közötti áramlásának 
biztosítása során.
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Or. en

Indokolás

A javasolt MiFID irányelvnek a világosság és a jogbiztonság érdekében tükröznie kell az 
európai pénzügyi felügyelet közelmúltbeli reformjával összefüggésben meghatározott 
együttműködés elvét. Tovább, a KBER központi bankjai, köztük az EKB tekintetében javítani 
kell az információmegosztási mechanizmusokat.

Módosítás 1273
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
91 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az illetékes hatóságok az ESFS 
feleiként – összhangban a lojális 
együttműködésnek az Európai Unióról 
szóló szerződés 4. cikkének (3) 
bekezdésében foglalt elvével – bizalommal 
és teljes körű kölcsönös tisztelettel 
együttműködnek, különösen a megfelelő 
és megbízható információk közöttük és az 
ESFS más felei közötti áramlásának 
biztosítása során.

Or. en

Indokolás

A javasolt MiFID irányelvnek a világosság és a jogbiztonság érdekében tükröznie kell az 
európai pénzügyi felügyelet közelmúltbeli reformjával összefüggésben meghatározott 
együttműködés elvét. Továbbá a KBER központi bankjai, köztük az EKB tekintetében javítani 
kell az információmegosztási mechanizmusokat. Az EKB adott esetben hasonló módosítások 
bevezetését javasolja a pénzügyi szektorra vonatkozó más idevágó irányelvekben is – lásd az 
CON/2012/5a EKB-véleménynek a javasolt irányelv 7. cikkét érintő 3. módosítását. (az EKB 
javaslata)

Módosítás 1274
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
91 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóságok az 
1095/2010/EU rendelet 35. cikkének 
megfelelően haladéktalanul megadják az 
EÉPH-nak az ezen irányelvből fakadó 
feladatai ellátásához szükséges valamennyi 
információt.

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóságok az 
1095/2010/EU rendelet 35. cikkének 
megfelelően haladéktalanul megadják az 
EÉPH-nak az ezen irányelvből fakadó 
feladatai ellátásához szükséges valamennyi 
információt, és adott esetben ellátják a 
KBER központi bankjait a feladataik 
ellátása szempontjából lényeges összes 
információval.

Or. en

Indokolás

A javasolt MiFID irányelvnek a világosság és a jogbiztonság érdekében tükröznie kell az 
európai pénzügyi felügyelet közelmúltbeli reformjával összefüggésben meghatározott 
együttműködés elvét. Továbbá a KBER központi bankjai, köztük az EKB tekintetében javítani 
kell az információmegosztási mechanizmusokat. Az EKB adott esetben hasonló módosítások 
bevezetését javasolja a pénzügyi szektorra vonatkozó más idevágó irányelvekben is – lásd az 
CON/2012/5a EKB-véleménynek a javasolt irányelv 7. cikkét érintő 3. módosítását. (az EKB 
javaslata)

Módosítás 1275
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
91 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóságok az 
1095/2010/EU rendelet 35. cikkének 
megfelelően haladéktalanul megadják az 
EÉPH-nak az ezen irányelvből fakadó 
feladatai ellátásához szükséges valamennyi 
információt.

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóságok az 
1095/2010/EU rendelet 35. cikkének
megfelelően haladéktalanul megadják az 
EÉPH-nak az ezen irányelvből fakadó 
feladatai ellátásához szükséges valamennyi 
információt, és adott esetben ellátják a 
KBER központi bankjait a feladataik 
ellátása szempontjából lényeges összes 
információval.

Or. en
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Indokolás

A javasolt MiFID irányelvnek a világosság és a jogbiztonság érdekében tükröznie kell az 
európai pénzügyi felügyelet közelmúltbeli reformjával összefüggésben meghatározott 
együttműködés elvét. Továbbá a KBER központi bankjai, köztük az EKB tekintetében javítani 
kell az információmegosztási mechanizmusokat.

Módosítás 1276
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
91 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

91a. cikk
Az EÉPH nagyfrekvenciájú kereskedéssel 

foglalkozó tanácsadó bizottsága
Az EÉPH 2014. június 30-ig nemzeti 
szakértőkből álló tanácsadó bizottságot 
hoz létre a nagyfrekvenciájú kereskedés 
azon fejleményeinek meghatározására, 
amelyek potenciálisan piaci manipulációt 
képezhetnek, az alábbi célokból:
a) az EÉPH nagyfrekvenciájú 
kereskedésre vonatkozó ismereteinek 
bővítése; továbbá
b) a nagyfrekvenciájú kereskedéssel 
kapcsolatos visszaélések listájának a 
.../2012/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet [MAR] 5. cikke (1a) 
bekezdésének céljaira történő elkészítése, 
beleértve az ún. „stuffing”, „layering” és 
„spoofing” esetét.

Or. en

Módosítás 1277
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
-92 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-92a. cikk
Általános rendelkezések

(1) Az a harmadik országbeli gazdálkodó 
egység, amely származtatott szerződést köt 
valamely európai szerződő féllel, 
amennyiben az adott származtatott 
ügyletnek a tőzsdén kívüli származtatott 
ügyletekről, a központi szerződő felekről 
és a kereskedési adattárakról szóló
.../.../EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (EMIR) 4. cikke (1) bekezdése a) 
pontjának v. alpontja értelmében 
közvetlen, jelentős és előre látható hatása 
van az Unión belül, előzetes engedélyt kap 
az EÉPH-tól, amennyiben származtatott 
szerződésekkel foglalkozó kereskedőnek 
adja ki magát, szokásos üzletmenetének 
részeként saját számlájára rendszeresen 
köt szerződő felekkel származtatott 
szerződéseket, vagy olyan tevékenységgel 
foglalkozik, amelynek révén általánosan 
ismert a szakmában kereskedőként vagy 
származtatott szerződésekkel foglalkozó 
árjegyzőként.
(2) Az (1) bekezdésben említett harmadik 
országbeli gazdálkodó egységeket az 
EÉPH a .../.../EU rendelet (MiFIR) 38. 
cikkével összhangban bejegyzi a harmadik 
országbeli vállalkozások EÉPH által 
vezetett nyilvántartásába.
(3) Az EÉPH csak akkor adja meg az (1) 
bekezdésben említett engedélyt, ha 
megítélése szerint a gazdálkodó egység 
származás szerinti harmadik országának 
jogi, felügyeleti és végrehajtási 
mechanizmusai megfelelnek a következő 
feltételeknek:
a) a befektetési szolgáltatások és 
tevékenységek engedélyezés, valamint 
folyamatos effektív felügyelet és 
végrehajtás hatálya alá tartoznak;
b) a biztosított befektetési szolgáltatások és 
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tevékenységek elégséges 
tőkekövetelmények és a tulajdonosok és a 
vezető testület tagjai tekintetében is 
célszerű követelmények hatálya alá 
tartoznak;
c) a befektetési szolgáltatások és 
tevékenységek megfelelő szervezeti 
követelmények hatálya alá tartoznak a 
belső kontrollfunkciók tekintetében;
d) a befektetési szolgáltatások és 
tevékenységek célszerű üzletviteli 
szabályok hatálya alá tartoznak.
(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy szabályozástechnikai standardokat 
fogadjon el, amelyek meghatározzák a 
következőket:
a) a kérelmező harmadik országbeli 
gazdálkodó egység által az EÉPH 
számára a (3) bekezdés szerinti bejegyzés 
iránti kérelmében biztosítandó 
információk;
b) az (1) bekezdéssel összhangban 
biztosítandó információk formátuma;
c) a (3) bekezdésben meghatározott 
kritériumok.
Az első albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardokat az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkének 
megfelelően kell elfogadni.
Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket []-ig* benyújtja a 
Bizottságnak.
_________________
* HL: kérjük a dátum beillesztését: …

Or. en

Módosítás 1278
Jean-Paul Gauzès
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Irányelvre irányuló javaslat
-92 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-92b. cikk
A párhuzamos vagy egymásnak 

ellentmondó szabályok elkerülésére 
szolgáló mechanizmusok

(1) A Bizottságot az EÉPH segíti abban, 
hogy nyomon kövesse a -92a. cikkben 
megállapított elvek nemzetközi 
alkalmazását, és erről jelentéseket 
készítsen az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, különös tekintettel a piaci 
résztvevőkkel szembeni lehetséges 
párhuzamos vagy egymásnak ellentmondó 
követelményekre, továbbá lehetséges 
intézkedéseket ajánljon.
(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el, amelyek a vonatkozó 
harmadik ország jogi, felügyeleti és 
végrehajtási mechanizmusait az ezen 
irányelvből eredő követelményekkel 
egyenértékűnek nyilvánítják:
a) ha az adott harmadik ország jogi és 
felügyeleti megoldásai biztosítják, hogy az 
adott harmadik országban engedélyezett 
vállalkozások olyan, jogilag kötelező 
előírásoknak feleljenek meg, amelyek 
hatása egyenértékű az ezen irányelvben, a 
.../.../EU rendeletben (MiFIR) és a 
2006/49/EK irányelvben 
[tőkekövetelmény-irányelv, CRD], 
valamint azok végrehajtási 
intézkedéseiben meghatározott 
követelményekével;
b) az adott harmadik ország biztosítja az 
adott gazdálkodó egységekre 
alkalmazandó prudenciális keretrendszer 
egyenértékű kölcsönös elismerését és a 
piacához való egyenértékű kölcsönös 
hozzáférést;
c) ha a harmadik ország jogi és felügyeleti 
mechanizmusai az ezen irányelvben 
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meghatározottal egyenértékű 
befektetővédelmet biztosítanak; és
d) ha a harmadik ország jogi és felügyeleti 
mechanizmusait egyenlő és nem torzító 
módon, ténylegesen alkalmazzák és 
végrehajtják, biztosítva ezzel az adott 
harmadik országban a tényleges 
felügyeletet és végrehajtást.
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 95. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.
(3) A (2) bekezdésben említett 
egyenértékűségről szóló végrehajtási jogi 
aktusból következően a -92a. cikk szerinti 
eljárás hatálya alá tartozó származtatott 
ügyletet kötő szerződő felek mentesülnek a 
-92a. cikk (1) bekezdésében említett 
engedélyezési eljárás alól.
(4) Az EÉPH együttműködési 
megállapodásokat hoz létre az olyan 
harmadik országok érintett illetékes 
hatóságaival, amelyek jogi és felügyeleti 
keretrendszerét az (1) bekezdésnek 
megfelelően egyenértékűnek elismerték. 
Az ilyen megállapodásoknak legalább a 
következőket rögzíteniük kell:
a) az EÉPH és az érintett harmadik 
ország illetékes hatóságai közötti 
információcsere mechanizmusa, ideértve 
az EÉPH által kért hozzáférést a 
harmadik országokban engedélyezett nem 
uniós vállalkozásokra vonatkozó 
valamennyi információhoz;
b) az EÉPH azonnali értesítésére szolgáló 
mechanizmus arra az esetre, ha a 
harmadik ország illetékes hatósága úgy 
véli, hogy a felügyelete alá tartozó és az 
EÉPH által a .../.../EU rendelet (MiFIR) 
38. cikkében előírt nyilvántartásba 
bejegyzett harmadik országbeli vállalkozás 
megsérti engedélyének feltételeit vagy 
valamely más betartandó jogszabályt;
c) a felügyeleti tevékenységek – ideértve 
szükséges esetben a helyszíni szemléket is 
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– összehangolásával kapcsolatos 
eljárások.
(5) A Bizottság az EÉPH-val 
együttműködve nyomon követi a -92a. 
cikkben foglaltakkal egyenértékű 
követelmények olyan harmadik országok 
általi tényleges végrehajtását, amelyek 
tekintetében az egyenértékűségről szóló 
végrehajtási jogi aktust fogadtak el, és 
rendszeresen, legalább évente beszámol az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 
Amennyiben a jelentés az egyenértékű 
követelmények harmadik országbeli 
hatóságok általi elégtelen vagy 
következetlen alkalmazását tárja fel, a 
Bizottság a jelentés benyújtását követően 
30 naptári napon belül visszavonja a 
kérdéses harmadik országbeli jogi 
keretrendszer egyenértékűnek való 
elismerését. Amennyiben az 
egyenértékűségről szóló végrehajtási jogi 
aktust visszavonják, a harmadik 
országbeli gazdálkodó egységek 
automatikusan újra az ezen irányelvben 
foglalt valamennyi követelmény hatálya 
alá kerülnek.

Or. en

Módosítás 1279
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
93 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
94. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el az alábbiak 
tekintetében: 2. cikk (3) bekezdése, 4. cikk 
(1) bekezdése, 4. cikk (2) bekezdése, 13. 
cikk (1) bekezdése, 16. cikk (12) 
bekezdése, 17. cikk (6) bekezdése, 23. cikk 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
94. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el az alábbiak 
tekintetében: 13. cikk (1) bekezdése, 35. 
cikk (8) bekezdése, 44. cikk (4) bekezdése, 
66. cikk (7) bekezdése, 67. cikk (3) 
bekezdése, 67. cikk (7) bekezdése, 67. cikk 
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(3) bekezdése, 24. cikk (8) bekezdése, 25. 
cikk (6) bekezdése, 27. cikk (7) bekezdése, 
28. cikk (3) bekezdése, 30. cikk (5) 
bekezdése, 32. cikk (3) bekezdése, 35. cikk 
(8) bekezdése, 44. cikk (4) bekezdése, 51. 
cikk (7) bekezdése, 52. cikk (6) bekezdése, 
53. cikk (4) bekezdése, 59. cikk (3) 
bekezdése, 60. cikk (5), 66. cikk (6) 
bekezdése, 66. cikk (7) bekezdése, 67. cikk 
(3) bekezdése, 67. cikk (7) bekezdése, 67. 
cikk (8) bekezdése, 68. cikk (5) bekezdése, 
83. cikk (7) bekezédse és 99. cikk (2) 
bekezdése.

(8) bekezdése, 68. cikk (5) bekezdése, 83. 
cikk (7) bekezdése és 99. cikk (2) 
bekezdése.

Or. en

Indokolás

A szövegben szereplő többi változtatáshoz igazodik.

Módosítás 1280
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szervezett kereskedési rendszerek 
működése, figyelembe véve az illetékes 
hatóságok által szerzett felügyeleti 
tapasztalatot, valamint az EU-ban 
engedélyezett OTF-ek számát és piaci 
részesedését;

törölve

Or. en

Módosítás 1281
Anne E. Jensen

Irányelvre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az összevont adattárolás részvények 
tekintetében történő bevezetésének hatása;

Or. en

Módosítás 1282
Anne E. Jensen

Irányelvre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) az árak alakulása, általában a piaci 
adatok alapján;

Or. en

Módosítás 1283
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az automatizált és nagyfrekvenciájú 
kereskedéssel kapcsolatos követelmények 
hatása;

c) az automatizált és nagyfrekvenciájú 
kereskedéssel kapcsolatos követelmények 
hatása, beleértve a 17. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott 
kötelezettségek és annak felülvizsgálatát, 
hogy helyesen működnek-e vagy ki kell-e 
terjeszteni hatályukat a részvénykosarakra 
és a különálló részvényekre is;

Or. en

Módosítás 1284
Kay Swinburne
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Irányelvre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) hogy a minimális árlépésköz méretére 
vonatkozó, 17. cikkben leírt 
követelmények lényeges hatást 
gyakorolnak-e a piaci tevékenységekre;

Or. en

Módosítás 1285
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az alkalmazás, limit vagy alternatív 
mechanizmus hatása az árualapú 
származtatott piacokon a likviditásra, a 
piaci visszaélésre és a szabályos árazási és 
elszámolási feltételekre;

e) az alkalmazás, limit és egyéb 
mechanizmus hatása az árualapú 
származtatott piacokon a jóhiszemű 
fedezeti ügyletekhez szükséges likviditásra, 
a piaci visszaélésre és a szabályos 
árfeltárási funkció és elszámolási 
feltételek biztosítására, valamint a túlzott 
spekuláció és áringadozás 
megakadályozására, csökkentésére vagy 
megszüntetésére;

Or. en

Módosítás 1286
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az V. címmel összhangban létrehozott f) az V. címmel összhangban létrehozott 
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összevont adattárolás működése, különös 
tekintettel a kereskedés utáni kiváló 
minőségű információk összevont formában 
történő elérhetőségére kedvező áron, 
felhasználóbarát szabványoknak megfelelő 
és az egész piacot lefedő formában. Az 
összevont, kereskedés utáni információk 
minőségének és elérhetőségé nek
biztosítása érdekében a Bizottság a 
jelentéshez adott esetben jogalkotási 
javaslatot mellékel egy összevont 
adattárolást működtető egység 
létrehozására.

összevont adattárolás működése, különös 
tekintettel a kereskedés utáni kiváló 
minőségű információk összevont formában 
történő elérhetőségére kedvező áron, 
felhasználóbarát szabványoknak megfelelő 
és az egész piacot lefedő formában. Az 
összevont, kereskedés utáni információk 
minőségének és elérhetőségének
biztosítása érdekében a Bizottság a 
jelentéshez adott esetben jogalkotási 
javaslatot mellékel egy összevont 
adattárolást működtető egység 
létrehozására valamennyi 
eszközosztályban.

Or. en

Módosítás 1287
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a [27. cikkben] meghatározott legjobb 
teljesítésre vonatkozó kötelezettségek 
befektetési vállalkozások általi betartása 
és a kereskedés előtti átláthatóság szintje 
az uniós piacon, mégpedig a kereskedés 
előtti tájékoztatás minősége és befektetők 
általi hozzáférhetősége, figyelembe véve 
többek között a piaci szétaprózódottság 
szintjét. A Bizottság a jelentéshez adott 
esetben jogalkotási javaslatot mellékel egy 
kereskedés előtti tájékoztatásra vonatkozó 
összevont adattárolást működtető egység 
létrehozására.

Or. en

Módosítás 1288
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
97 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb [...]-ig 
elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek 
az irányelvnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára.

(1) A tagállamok legkésőbb [...]-ig*
elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek 
az irányelvnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára.

____________________
*HL: kérjük a dátum beillesztését: egy 
évvel ezen irányelv hatálybalépését 
követően.

Or. en

Módosítás 1289
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
97 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok ezeket az intézkedéseket 
[…]-tól alkalmazzák, kivéve a 67. cikk (2) 
bekezdését átültető rendelkezést, amely [az 
irányelv többi részének alkalmazási 
dátuma után 2 évvel] lép hatályba.

A tagállamok ezeket az intézkedéseket 
[…]-tól* alkalmazzák, kivéve a 67. cikk 
(2) bekezdését átültető rendelkezést, amely 
[az irányelv többi részének alkalmazási 
dátuma után 1 évvel] lép hatályba.

__________________

*HL: kérjük a dátum beillesztését: 18 
hónappal ezen irányelv hatálybalépését 
követően.

Or. en
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Módosítás 1290
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
99 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A létező harmadik országbeli 
vállalkozások [az irányelv hatályba lépését 
követő 4 évig] továbbra is a nemzeti 
rendszerekkel összhangban nyújthatnak 
szolgáltatásokat és folytathatnak 
tevékenységeket a tagállamokban.

(1) A létező harmadik országbeli 
vállalkozások 2016. december 31-ig
továbbra is a nemzeti rendszerekkel 
összhangban nyújthatnak szolgáltatásokat 
és folytathatnak tevékenységeket a 
tagállamokban a lakossági ügyfelek 
számára.

Or. en

Módosítás 1291
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
99 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a 94. 
cikk szerint a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására, és az (1) 
bekezdés alkalmazási időszakának 
meghosszabbítására, figyelembe véve a 
Bizottság által a 41. cikk (3) bekezdésével 
összhangban már elfogadott hasonló 
határozatokat, valamint a harmadik 
országok szabályozási és felügyeleti 
keretének várt fejleményeit.

törölve

Or. en

Módosítás 1292
Pascal Canfin
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
101 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101a. cikk
A 98/26/EK irányelv módosítása

A 98/26/EK irányelv a következőképpen 
módosul:
Az 1. cikk a következő albekezdéssel 
egészül ki:
„Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
kibocsátási egységek kereskedelmi 
rendszeréről szóló 2003/87/EK irányelvvel 
összhangban lévő, bármilyen 
részegységből álló kibocsátási 
egységekre.”

Or. en

Indokolás

A fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló
irányelv nem megfelelő a kibocsátási egységek esetében.

Módosítás 1293
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – A szakasz – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Pénzügyi eszközök megőrzése és 
nyilvántartása az ügyfelek számlájára, 
beleértve a letéti őrzést és a kapcsolódó 
szolgáltatásokat, mint például a készpénz-
/biztosítékkezelést;

törölve

Or. en



AM\901516HU.doc 51/65 PE489.423v01-00

HU

Indokolás

A letéti őrzési szolgáltatásokat a MiFID-ben továbbra is kiegészítő szolgáltatásoknak kell 
tekinteni, mivel a MiFID számos rendelkezése nem megfelelő a központi értéktárak vagy 
letétkezelők számára. A szolgáltatásokat azonban nagyobb részletességgel meg kell vizsgálni 
a központi értéktárakról szóló új rendelet és az értékpapírjogi irányelv keretében.

Módosítás 1294
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – A szakasz – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Pénzügyi eszközök megőrzése és 
nyilvántartása az ügyfelek számlájára, 
beleértve a letéti őrzést és a kapcsolódó 
szolgáltatásokat, mint például a készpénz-
/biztosítékkezelést;

törölve

Or. en

Módosítás 1295
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – A szakasz – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Pénzügyi eszközök megőrzése és 
nyilvántartása az ügyfelek számlájára, 
beleértve a letéti őrzést és a kapcsolódó 
szolgáltatásokat, mint például a készpénz-
/biztosítékkezelést;

9. Pénzügyi eszközök megőrzése és 
nyilvántartása a lakossági ügyfelek 
számlájára, beleértve a letéti őrzést és a 
kapcsolódó szolgáltatásokat, mint például a 
készpénz-/biztosítékkezelést, ha ezeket a 
szolgáltatásokat fő szolgáltatásként 
kínálják az ügyfelek számára;

Or. en

Indokolás

Pénzügyi eszközök megőrzése és nyilvántartása a lakossági ügyfelek számlájára, beleértve a 
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letéti őrzést és a kapcsolódó szolgáltatásokat, mint például a készpénz-/biztosítékkezelést, ha 
ezeket a szolgáltatásokat fő szolgáltatásként kínálják az ügyfelek számára.

Módosítás 1296
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – A szakasz – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. Szervezett kereskedési rendszerek 
működtetése.

törölve

Or. en

Módosítás 1297
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – A szakasz – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. Az ezen irányelv 4. cikke (2) 
bekezdésének 30. pontjában 
meghatározott algoritmikus kereskedés.

Or. en

Módosítás 1298
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – A szakasz – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. Algoritmikus kereskedés;

Or. en
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Indokolás

Biztosítani kell, hogy az összes algoritmikus kereskedő, még a csak saját számlára kereskedők 
is, a MiFID és a MiFIR hatálya alá tartozzanak.

Módosítás 1299
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – A szakasz – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. Algoritmikus kereskedés folytatása.

Or. en

Módosítás 1300
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – B szakasz – -1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. Pénzügyi eszközök megőrzése és 
nyilvántartása az ügyfelek számlájára, 
beleértve a letéti őrzést és a kapcsolódó 
szolgáltatásokat, mint például a készpénz-
/biztosítékkezelést;

Or. en

Módosítás 1301
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – B szakasz – 1 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Pénzügyi eszközök megőrzése és 
nyilvántartása az ügyfelek számlájára, 
beleértve a letéti őrzést és a kapcsolódó 
szolgáltatásokat, mint például a készpénz-
/biztosítékkezelést;

Or. en

Indokolás

A letéti őrzési szolgáltatásokat a MiFID-ben továbbra is kiegészítő szolgáltatásoknak kell 
tekinteni, mivel a MiFID számos rendelkezése nem megfelelő a központi értéktárak vagy 
letétkezelők számára. A szolgáltatásokat azonban nagyobb részletességgel meg kell vizsgálni 
a központi értéktárakról szóló új rendelet és az értékpapírjogi irányelv keretében.

Módosítás 1302
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – B szakasz – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Befektetéshez kapcsolódó eszközökhöz 
kötődő biztosítási szerződések.

Or. nl

Módosítás 1303
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – C szakasz – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Zárt végű befektetési alapok.

Or. en



AM\901516HU.doc 55/65 PE489.423v01-00

HU

Módosítás 1304
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – C szakasz – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Értékpapírokhoz, devizákhoz, 
kamatlábakhoz vagy hozamokhoz, 
kibocsátáskereskedelmi egységekhez
kapcsolódó opciók, határidős ügyletek, 
swapügyletek, határidős kamatláb-
megállapodások, valamint bármely más 
származtatott megállapodás, vagy más 
származtatott eszköz, pénzügyi index vagy 
pénzügyi intézkedés, ami természetben 
vagy készpénzben kiegyenlíthető.

4. Értékpapírokhoz, devizákhoz, 
kamatlábakhoz vagy hozamokhoz 
kapcsolódó opciók, határidős ügyletek, 
swapügyletek, határidős kamatláb-
megállapodások, valamint bármely más 
származtatott megállapodás, vagy más 
származtatott eszköz, pénzügyi index vagy 
pénzügyi intézkedés, ami természetben 
vagy készpénzben kiegyenlíthető.

Or. en

Módosítás 1305
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – C szakasz – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Árukhoz kapcsolódó opciók, határidős 
ügyletek, swapügyletek és bármely más 
származtatott megállapodás, amely 
természetben kiegyenlíthető, feltéve, hogy 
azokkal valamely szabályozott piacon, 
OTF-en vagy MTF-en kereskednek.

6. Árukhoz kapcsolódó opciók, határidős 
ügyletek, swapügyletek és bármely más 
származtatott megállapodás, amely 
természetben kiegyenlíthető, feltéve, hogy 
azokkal valamely szabályozott piacon vagy 
MTF-en kereskednek, nem kereskedelmi 
céllal jöttek létre és más származtatott 
pénzügyi eszközök jellemzőivel nem 
rendelkeznek.

Or. de

Indokolás

Az USA-ban a Dodd-Frank-törvény a pénzügyi eszközök olyan más fogalommeghatározását 
alkalmazza, amely a természetben kiegyenlített származtatott ügyleteket kifejezetten kiemeli a 
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pénzügyi eszközök kategóriájából. Az európai vállalkozásokat érő hátrányok elkerülése 
érdekében a fogalommeghatározást ki kell igazítani.

Módosítás 1306
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – C szakasz – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Árukhoz kapcsolódó opciók, határidős 
ügyletek, swapügyletek és bármely más 
származtatott megállapodás, amely 
természetben kiegyenlíthető, feltéve, hogy 
azokkal valamely szabályozott piacon, 
OTF-en vagy MTF-en kereskednek.

6. Árukhoz kapcsolódó opciók, határidős 
ügyletek, swapügyletek és bármely más 
származtatott megállapodás, amely 
természetben kiegyenlíthető, feltéve, hogy 
azokkal valamely szabályozott piacon,
OTF-en vagy MTF-en kereskednek, nem 
kereskedelmi céllal jöttek létre és más 
származtatott pénzügyi eszközök 
jellemzőivel rendelkeznek.

Or. en

Módosítás 1307
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – C szakasz – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Árukhoz kapcsolódó opciók, határidős 
ügyletek, swapügyletek és bármely más 
származtatott megállapodás, amely
természetben kiegyenlíthető, feltéve, hogy 
azokkal valamely szabályozott piacon, 
OTF-en vagy MTF-en kereskednek.

6. Árukhoz kapcsolódó opciók, határidős 
ügyletek, swapügyletek és bármely más 
származtatott megállapodás, amelyet nem 
szándékoznak természetben kiegyenlíteni, 
feltéve, hogy azokkal valamely 
szabályozott piacon, OTF-en vagy MTF-en 
kereskednek.

Or. en
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Módosítás 1308
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – C szakasz – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Árukhoz kapcsolódó opciók, határidős 
ügyletek, swapügyletek és bármely más 
származtatott megállapodás, amely 
természetben kiegyenlíthető, feltéve, hogy 
azokkal valamely szabályozott piacon, 
OTF-en vagy MTF-en kereskednek.

6. Árukhoz kapcsolódó opciók, határidős 
ügyletek, swapügyletek és bármely más 
származtatott megállapodás, amely 
természetben kiegyenlíthető, feltéve, hogy 
azokkal valamely szabályozott piacon vagy
MTF-en kereskednek.

Or. en

Módosítás 1309
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – C szakasz – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Árukhoz kapcsolódó opciók, határidős 
ügyletek, swapügyletek, határidős árfolyam 
és bármely más származtatott 
megállapodások, amelyek természetben 
kiegyenlíthetők, és amelyeket a C.6 pont 
másképpen nem említ, illetve amely nem 
üzleti célt szolgál, amely rendelkezik más 
származtatott pénzügyi eszközök 
jellemzőivel, tekintettel arra, hogy, 
egyebek között, azokat elismert 
elszámolóházakon keresztül számolják el 
és egyenlítik ki, vagy rendszeres 
pótfedezeti felhívások hatálya alá 
tartoznak;

7. Árukhoz kapcsolódó opciók, határidős 
ügyletek, swapügyletek, határidős árfolyam 
és bármely más származtatott 
megállapodások, amelyek természetben 
kiegyenlíthetők, és amelyeket a C.6 pont 
másképpen nem említ, illetve amely nem 
üzleti célt szolgál, amely rendelkezik más 
származtatott pénzügyi eszközök 
jellemzőivel;

Or. en

Módosítás 1310
Olle Schmidt
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az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – C szakasz – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Árukhoz kapcsolódó opciók, határidős 
ügyletek, swapügyletek, határidős árfolyam 
és bármely más származtatott 
megállapodások, amelyek természetben 
kiegyenlíthetők, és amelyeket a C.6 pont 
másképpen nem említ, illetve amely nem 
üzleti célt szolgál, amely rendelkezik más 
származtatott pénzügyi eszközök 
jellemzőivel, tekintettel arra, hogy, 
egyebek között, azokat elismert 
elszámolóházakon keresztül számolják el 
és egyenlítik ki, vagy rendszeres 
pótfedezeti felhívások hatálya alá 
tartoznak;

7. Árukhoz kapcsolódó opciók, határidős 
ügyletek, swapügyletek, határidős árfolyam 
és bármely más származtatott 
megállapodások, amelyeket nem 
szándékoznak természetben kiegyenlíteni, 
és amelyeket a C.6 pont másképpen nem 
említ, illetve amely nem üzleti célt szolgál, 
amely rendelkezik más származtatott 
pénzügyi eszközök jellemzőivel, tekintettel 
arra, hogy, egyebek között, azokat elismert 
elszámolóházakon keresztül számolják el 
és egyenlítik ki, vagy rendszeres 
pótfedezeti felhívások hatálya alá 
tartoznak;

Or. en

Indokolás

Ez a javaslat hozzáigazítaná az uniós jogszabályt a swapügyletek amerikai Dodd-Frank-
törvényben szereplő fogalommeghatározásához, amelyben a határidős szerződés alapjául 
szolgáló áru leszállításának szándéka képezi az alapját a jövőben fizikailag leszállított áruk 
kizárásának. Azok a fizikai határidős ügyletek, amelyeket kizárnának a pénzügyi eszközök 
fogalommeghatározásából, a gáz és az energia tekintetében automatikusan az energiapiacok 
integritásáról és átláthatóságáról szóló rendelet (REMIT) hatálya alá tartoznak.

Módosítás 1311
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – C szakasz – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. Klimatikus változókhoz, fuvardíjakhoz, 
engedélyezett kibocsátáshoz, inflációs 
rátákhoz vagy más hivatalos gazdasági 
statisztikákhoz kapcsolódó opciók, 
határidős ügyletek, swapügyletek, 

10. Klimatikus változókhoz, fuvardíjakhoz, 
engedélyezett kibocsátáshoz, inflációs 
rátákhoz vagy más hivatalos gazdasági 
statisztikákhoz kapcsolódó opciók, 
határidős ügyletek, swapügyletek, 
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határidős kamatláb-megállapodások és 
bármely más származtatott ügylet, amelyet 
készpénzben kell kiegyenlíteni, vagy amely 
a felek valamelyikének választása szerint 
készpénzben kiegyenlíthető (nem a 
határidő lejárta vagy más megszűnési ok 
miatt), valamint bármely más eszközökhöz, 
jogokhoz, kötelezettségekhez, indexhez 
vagy az e szakaszban másképpen nem 
említett intézkedéshez kapcsolódó 
származtatott szerződés, amely rendelkezik 
a többi származtatott pénzügyi eszköz 
jellemzőivel, tekintettel többek között arra, 
hogy valamely szabályozott piacon, OTF-
en vagy MTF-en kereskednek-e velük, és 
azokat elismert elszámolóházakon 
keresztül számolják el és egyenlítik ki, 
vagy azokra rendszeres pótfedezeti 
felhívás vonatkozik.

határidős kamatláb-megállapodások és 
bármely más származtatott ügylet, amelyet 
készpénzben kell kiegyenlíteni, vagy amely 
a felek valamelyikének választása szerint 
készpénzben kiegyenlíthető (nem a 
határidő lejárta vagy más megszűnési ok 
miatt), valamint bármely más eszközökhöz, 
jogokhoz, kötelezettségekhez, indexhez 
vagy az e szakaszban másképpen nem 
említett intézkedéshez kapcsolódó 
származtatott szerződés, amely rendelkezik 
a többi származtatott pénzügyi eszköz 
jellemzőivel.

Or. en

Módosítás 1312
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – C szakasz – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. Klimatikus változókhoz, fuvardíjakhoz, 
engedélyezett kibocsátáshoz, inflációs 
rátákhoz vagy más hivatalos gazdasági 
statisztikákhoz kapcsolódó opciók, 
határidős ügyletek, swapügyletek, 
határidős kamatláb-megállapodások és 
bármely más származtatott ügylet, amelyet 
készpénzben kell kiegyenlíteni, vagy amely 
a felek valamelyikének választása szerint 
készpénzben kiegyenlíthető (nem a 
határidő lejárta vagy más megszűnési ok 
miatt), valamint bármely más eszközökhöz, 
jogokhoz, kötelezettségekhez, indexhez 
vagy az e szakaszban másképpen nem 
említett intézkedéshez kapcsolódó 

10. Klimatikus változókhoz, fuvardíjakhoz, 
kibocsátási egységekhez, inflációs 
rátákhoz vagy más hivatalos gazdasági 
statisztikákhoz kapcsolódó opciók, 
határidős ügyletek, swapügyletek, 
határidős kamatláb-megállapodások és 
bármely más származtatott ügylet, amelyet 
készpénzben kell kiegyenlíteni, vagy amely 
a felek valamelyikének választása szerint 
készpénzben kiegyenlíthető (nem a 
határidő lejárta vagy más megszűnési ok 
miatt), valamint bármely más eszközökhöz, 
jogokhoz, kötelezettségekhez, indexhez 
vagy az e szakaszban másképpen nem 
említett intézkedéshez kapcsolódó 



PE489.423v01-00 60/65 AM\901516HU.doc

HU

származtatott szerződés, amely rendelkezik 
a többi származtatott pénzügyi eszköz 
jellemzőivel, tekintettel többek között arra, 
hogy valamely szabályozott piacon, OTF-
en vagy MTF-en kereskednek-e velük, és 
azokat elismert elszámolóházakon 
keresztül számolják el és egyenlítik ki, 
vagy azokra rendszeres pótfedezeti felhívás 
vonatkozik.

származtatott szerződés, amely rendelkezik 
a többi származtatott pénzügyi eszköz 
jellemzőivel, tekintettel többek között arra, 
hogy valamely szabályozott piacon, OTF-
en vagy MTF-en kereskednek-e velük, és 
azokat elismert elszámolóházakon 
keresztül számolják el és egyenlítik ki, 
vagy azokra rendszeres pótfedezeti felhívás 
vonatkozik.

Or. en

Módosítás 1313
Rachida Dati

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – C szakasz – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Bármilyen részegységből álló 
kibocsátási egységek, amelyek 
összhangban vannak a kibocsátási 
egységek kereskedelmi rendszeréről szóló 
2003/87/EK irányelvvel.

törölve

Or. fr

Indokolás

A kibocsátási egységek nem pénzügyi eszközök: természetüknél fogva nem arra szolgálnak, 
hogy befektetési eszközként használják azokat. Céljuk sokkal kézzelfoghatóbb: az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése. A kibocsátási egységeknek a pénzügyi eszközök 
fogalommeghatározásába való felvétele azt eredményezné, hogy pénzügyi jogszabályokat 
alkalmaznának a reálgazdaságban részt vevő ipari cégekre.

Módosítás 1314
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – C szakasz – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. A kétségek elkerülése végett azok az 
árukkal kapcsolatos tőzsdén kívüli 
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határidős ügyletek, amelyeket 
természetben kiegyenlítenek, nem 
tartoznak bele a származtatott pénzügyi 
eszközök fogalmába.

Or. en

Indokolás

A MIFID II szövegének világosabban ki kell zárnia a származtatott pénzügyi eszközök 
fogalmának meghatározásából a tőzsdén kívül kötött, természetben kiegyenlített árukkal 
kapcsolatos ügyleteket. A módosítás e fogalom jobb tisztázásához kíván hozzájárulni, ami 
kritikus jelentőséggel bír a fizikai árukkal kereskedő és kereskedelmi tevékenységükhöz 
kapcsolódó kockázataikat kezelő nem pénzügyi vállalkozások számára.

Módosítás 1315
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – C a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ca. szakasz
Egyéb eszközök

1. A kibocsátási egységek kereskedelmi 
rendszeréről szóló 2003/87/EK irányelvvel 
összhangban lévő, bármilyen 
részegységből álló kibocsátási egységeket 
kizárólagosan ezen irányelv, a.../.../EU 
rendelet [MiFIR], a .../.../EU rendelet [a
piaci visszaélésről szóló rendelet] és a 
.../.../EU irányelv [a piaci visszaélésről 
szóló irányelv] alkalmazásában pénzügyi 
eszközként kezelik.

Or. en

Indokolás

A kibocsátási egységek jellegükből fakadóan nem pénzügyi eszközök.
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Módosítás 1316
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – D szakasz – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Összevont adattárolási szolgáltatót 
működtet;

törölve

Or. en

Módosítás 1317
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – I rész – 1 bekezdés – 1 pont – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) helyi vállalkozások; törölve

Or. en

Indokolás

Amennyiben a „helyi vállalkozások” alatt a helyi hatóságokat kell érteni, ezt a pontot törölni 
kell. Az önkormányzatokat és a helyi hatóságokat soha nem szabad szakmai ügyfélként 
kezelni, mert az adófizetők pénzére támaszkodnak.

Módosítás 1318
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – I rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fent említett szervezeteket szakmainak 
kell tekinteni. Ennek ellenére lehetővé kell 
tenni számukra a nem szakmai elbánás 
kérését, és a befektetési vállalkozások 

A fent említett szervezeteket szakmainak 
kell tekinteni. Ennek ellenére lehetővé kell 
tenni számukra a nem szakmai elbánás 
kérését, és a befektetési vállalkozások 



AM\901516HU.doc 63/65 PE489.423v01-00

HU

hozzájárulhatnak ahhoz, hogy számukra 
magasabb szintű védelmet biztosítsanak. 
Amennyiben a befektetési vállalkozás 
ügyfele a fentiek között említett 
vállalkozás, a befektetési vállalkozásnak 
minden szolgáltatásnyújtás megkezdése 
előtt tájékoztatnia kell az ügyfelet, hogy a 
vállalkozás rendelkezésére álló információ 
alapján az ügyfelet szakmai ügyfélnek 
tekinti, és ekként kezeli, kivéve, ha a 
vállalkozás és az ügyfél másképpen 
állapodnak meg. A vállalkozásnak 
tájékoztatnia kell az ügyfelet arról is, hogy 
kérheti a megállapodás feltételeinek 
módosítását a magasabb fokú védelem 
biztosítása érdekében.

hozzájárulnak ahhoz, hogy számukra –
amennyiben kérik – magasabb szintű 
védelmet biztosítsanak. Amennyiben a 
befektetési vállalkozás ügyfele a fentiek 
között említett vállalkozás, a befektetési 
vállalkozásnak minden szolgáltatásnyújtás 
megkezdése előtt tájékoztatnia kell az 
ügyfelet, hogy a vállalkozás rendelkezésére 
álló információ alapján az ügyfelet szakmai 
ügyfélnek tekinti, és ekként kezeli, kivéve, 
ha az ügyfél nem szakmai elbánást kér. A 
vállalkozásnak tájékoztatnia kell az 
ügyfelet arról is, hogy kérheti a 
megállapodás feltételeinek módosítását a 
magasabb fokú védelem biztosítása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

A szakmai ügyfeleknek korlátlan jogot kell kapniuk arra, hogy kérésükre magasabb szintű 
védelemben részesüljenek.

Módosítás 1319
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – II rész – II.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állami szektorhoz tartozó szerveket, a 
helyi hatóságokat, az önkormányzatokat 
és egyéni magánbefektetőket is beleértve
az I. szakaszban nem említett ügyfelek 
esetében szintén engedélyezhető, hogy az 
üzletviteli szabályzatban biztosított 
védelem egy részéről lemondjanak.

Az állami szektorhoz tartozó szervek, a 
helyi hatóságok és az önkormányzatok 
kivételével az I. szakaszban nem említett 
ügyfelek esetében szintén engedélyezhető, 
hogy az üzletviteli szabályzatban 
biztosított védelem egy részéről 
lemondjanak.

Or. en

Indokolás

Az önkormányzatokat és a helyi hatóságokat soha nem szabad szakmai ügyfélként kezelni, 
mert az adófizetők pénzére támaszkodnak.
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Módosítás 1320
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – II rész – II.1 pont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok egyedi kritériumokat 
fogadhatnak el az önkormányzatok és 
helyi nyilvános hatóságok szakértelmének 
és tudásának értékelésével kapcsolatban, 
akik szakmai ügyfeleknek kijáró 
bánásmódot kérnek. Ezek a kritériumok 
lehetnek alternatív kritériumok vagy az 
előző bekezdésben felsoroltaktól eltérő
kritériumok.

A tagállamok egyedi és szigorú
kritériumokat fogadnak el az 
önkormányzatok és helyi nyilvános 
hatóságok szakértelmének és tudásának 
értékelésével kapcsolatban, akik szakmai 
ügyfeleknek kijáró bánásmódot kérnek. 
Ezek a kritériumok lehetnek alternatív 
kritériumok vagy az előző bekezdésben 
felsoroltaktól eltérő kritériumok.
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Módosítás 1321
Syed Kamall, Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
2 a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

IIa. melléklet

A hirdetések és marketingközlemények költségeinek meghatározása

évi 
%

Megjegyzések

(Az összes számítás a minimálisan 
szükséges befektetésen – vagy ha nincs 
minimum, a jellemző nagyságon –
alapul.)

% Éves kezelési díj (AMC)

% Őrzési és nyilvántartási 



AM\901516HU.doc 65/65 PE489.423v01-00

HU

költségek stb.

% Teljesítménydíj 12 havi bevallott teljesítménydíj vagy 
legfeljebb három éves átlag alapján, ha 
rendelkezésre állnak az adatok.

% Kereskedési költségek A legutóbbi 12 hónap vagy legfeljebb 
három év adatai alapján, ha 
rendelkezésre állnak. 
Kereskedési költségek = portfólió 
forgalma X az alapeszközök 
megvásárlásának/eladásának becsült 
teljes költsége.
A legtöbb alap egyszerűen valamilyen 
általánosan elfogadott költségkimutatást 
fog használni.

% Egyéb költségek Pl. a mögöttes alapok többletköltségei, 
ha az „alapok alapja” struktúrába 
fektetnek be, amennyiben ezt a fenti 
számok még nem foglalják magukban.

Mínusz az egyéb rendszeres 
bevételek

Pl. nettó értékpapír-kölcsönzési 
bevételek vagy egyéb beszedett 
rendszeres bevételek az utolsó 12 hónap 
vagy legfeljebb az utolsó három év 
átlaga alapján, ha rendelkezésre állnak 
az adatok.

Teljes szolgáltatói költség (TPC) Ezt a számadatot kell az alapkezelőnek 
hirdetnie.

Platformdíjak az A. értékesítési 
csatornán keresztül

Amennyiben a fenti számadatok még 
nem foglalják magukban.

Belépési / kilépési költségek az A. 
értékesítési csatornán keresztül

Minden költséget öt év – a befektetés 
feltételezett időtartama – alatt kell leírni, 
kivéve, ha mást határoznak meg, pl. a 
nyugdíjak esetén.

Tanácsadási díjak / engedmények 
vagy egyéb, a fentiekben nem 
szereplő költségek/rendszeres 
bevételek az A. értékesítési 
csatornán keresztül

Öt év alatt írják le, kivéve ha a fentiek 
szerint világosan másképp határozzák 
meg.

Teljes befektetési költség (TCI) az 
A. értékesítési csatornán 
keresztül

Ezt a számadatot kell az értékesítési 
csatornának hirdetnie.
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