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Módosítás 218
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A pénzügyi válság rámutatott a 
pénzügyi piacok működésének és 
átláthatóságának gyengeségeire. A 
pénzügyi piacok fejlődése felhívta a 
figyelmet a pénzügyi eszközök piacainak 
szabályozását szolgáló keret 
megerősítésének szükségességére, annak 
érdekében, hogy megnövekedjen az 
átláthatóság, a befektetők jobb védelmet 
kapjanak, erősödjön a bizalom, 
csökkenjenek a nem szabályozott 
területek, biztosított legyen, hogy a 
felügyelők megfelelő hatásköröket kapnak 
feladataik teljesítéséhez.

(4) A pénzügyi válság rámutatott a 
pénzügyi piacok működésének és 
átláthatóságának gyengeségeire. A 
pénzügyi piacok fejlődése felhívta a 
figyelmet a pénzügyi eszközök piacainak
szabályozását szolgáló keret 
megerősítésének szükségességére, annak 
érdekében, hogy megnövekedjen az 
átláthatóság, a befektetők jobb védelmet 
kapjanak, erősödjön a bizalom, biztosítsák, 
hogy ne legyenek nem szabályozott 
területek, biztosított legyen, hogy a 
felügyelők megfelelő hatásköröket kapnak 
feladataik teljesítéséhez.

Or. en

Módosítás 219
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Egyetértés van a szabályozó testületek 
között nemzetközi szinten abban, hogy 
számos pénzügyi intézményben a 
vállalatirányítás gyengeségei, ezen belül a 
fékek és ellensúlyok hiánya a pénzügyi 
válsághoz hozzájáruló tényező volt. A 
túlzott és felelőtlen kockázatvállalás egyes 
pénzügyi intézmények csődjéhez, valamint 
tagállami és globális rendszerszintű 

(5) Egyetértés van a szabályozó testületek 
között nemzetközi szinten abban, hogy 
számos pénzügyi intézményben a 
vállalatirányítás gyengeségei, ezen belül a 
fékek és ellensúlyok hiánya a pénzügyi 
válsághoz hozzájáruló tényező volt. A 
túlzott és felelőtlen kockázatvállalás egyes 
pénzügyi intézmények csődjéhez, valamint 
tagállami és globális rendszerszintű 
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problémákhoz vezethet. Az ügyfelek 
számára szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások helytelen viselkedése a 
befektetők számára hátrányokhoz és a 
befektetők bizalmának elvesztéséhez 
vezethet. Annak érdekében, hogy 
foglalkozhassunk ezeknek a 
vállalatirányítási mechanizmusokban 
fennálló gyengeségeknek a potenciális 
hátrányos hatásaival, ezt az irányelvet 
részletesebb elvekkel és 
minimumszabályokkal kell kiegészíteni. 
Ezeket az elveket és standardokat a 
befektetési vállalkozások tevékenységének 
természetét, méretét és összetettségét 
figyelembe véve kell alkalmazni.

problémákhoz vezethet. Az ügyfelek 
számára szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások helytelen viselkedése a 
befektetők számára hátrányokhoz és a 
befektetők bizalmának elvesztéséhez 
vezethet. Annak érdekében, hogy 
foglalkozhassunk ezeknek a 
vállalatirányítási mechanizmusokban 
fennálló gyengeségeknek a potenciális 
hátrányos hatásaival, ezt az irányelvet 
részletesebb elvekkel és 
minimumszabályokkal kell kiegészíteni. 
Ezeket az elveket és standardokat a 
befektetési vállalkozások tevékenységének 
természetét, méretét és összetettségét 
figyelembe véve kell alkalmazni. Ami az 
igazgatótanácsi tagokat illeti, a 
részvényesek felelőssége annak 
biztosítása, hogy valamennyi tag 
mindenkor kellőképpen jóhírnévvel és 
elegendő ismerettel, készséggel és 
tapasztalattal rendelkezzen, miközben 
elfogadott tény, hogy az igazgatói 
tisztségek eltérőek, és hogy ezért a 
betöltendő tisztségek számára vonatkozó 
részletes rendelkezések, valamint 
mennyiségi korlátozások indokolatlanok.

Or. en

Módosítás 220
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az állam- és kormányfők által a G20-
ak cannes-i csúcstalálkozóján (2011. 
november 4.) vállalt kötelezettség arra 
irányul, hogy létrehozzák „a jogalanyok 
nemzetközi azonosítóját (legal entity 
identifier - LEI), amely a pénzügyi 
tranzakciók szerződő feleinek egységes 
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azonosítására szolgál”.

Or. fr

Módosítás 221
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A pénzügyi eszközök listájára célszerű 
felvenni egyes árualapú származtatott 
ügyleteket és más olyan eszközöket, 
amelyek megalkotásának és 
kereskedésének módja a hagyományos 
pénzügyi eszközökhöz hasonló 
szabályozási kérdéseket vet fel.

(8) A pénzügyi eszközök listájára célszerű 
felvenni minden árualapú származtatott 
ügyletet és más olyan eszközöket, amelyek 
megalkotásának és kereskedésének módja 
a hagyományos pénzügyi eszközökhöz 
hasonló szabályozási kérdéseket vet fel.

Or. en

Módosítás 222
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A pénzügyi eszközök listájára célszerű 
felvenni egyes árualapú származtatott 
ügyleteket és más olyan eszközöket, 
amelyek megalkotásának és 
kereskedésének módja a hagyományos 
pénzügyi eszközökhöz hasonló 
szabályozási kérdéseket vet fel.

(8) A pénzügyi eszközök listájára célszerű 
felvenni egyes árualapú származtatott 
ügyleteket és más olyan eszközöket, 
amelyek megalkotásának és 
kereskedésének módja a hagyományos 
pénzügyi eszközökhöz hasonló 
szabályozási kérdéseket vet fel. A 
biztosítási és viszontbiztosítási üzleti 
tevékenység megkezdéséről és 
gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 
2009/138/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (Szolvencia II) I. 
mellékletében meghatározott tevékenységi 
ágazatokkal kapcsolatos biztosítási 
szerződések ezen irányelv alkalmazásában 
nem számítanak származtatott 



PE489.463v01-00 6/142 AM\901763HU.doc

HU

ügyleteknek, illetve származtatott 
szerződéseknek, ha azokat biztosítási 
vállalkozással, viszontbiztosítási 
vállalkozással, harmadik országbeli 
biztosítási vállalkozással vagy harmadik 
országbeli viszontbiztosítási vállalkozással 
kötik.

Or. en

Módosítás 223
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az azonnali másodlagos piacokon egy 
sor csalárd tevékenység fordult elő a 
kibocsátási egységek (EUA) 
vonatkozásában, ami alááshatja a bizalmat 
a kibocsátási egységek kereskedelmi 
rendszerei iránt, amelyeket a 2003/87/EK 
irányelv hozott létre; jelenleg intézkedések 
történnek az EUA nyilvántartások 
rendszerének és az EUA-kereskedéshez 
szükséges számlák megnyitási feltételeinek 
szigorítására. A piacok integritásának 
erősítése és hatékony működésük 
megőrzése érdekében – ideértve a 
kereskedési tevékenység átfogó 
felügyeletét – helyénvaló kiegészíteni a 
2003/87/EK irányelvben hozott 
intézkedéseket, a kibocsátási egységek 
teljes mértékben ezen irányelv és a 
bennfentes kereskedelemről és a ----/--/ 
rendelet (piaci manipulációról szóló 
rendelet) hatókörébe utalásával, a pénzügyi 
eszközként való besorolásuk révén.

(9) Az azonnali másodlagos piacokon egy 
sor csalárd tevékenység fordult elő a 
kibocsátási egységek (EUA) 
vonatkozásában, ami alááshatja a bizalmat 
a kibocsátási egységek kereskedelmi 
rendszerei iránt, amelyeket a 2003/87/EK 
irányelv hozott létre; jelenleg intézkedések 
történnek az EUA nyilvántartások 
rendszerének és az EUA-kereskedéshez 
szükséges számlák megnyitási feltételeinek 
szigorítására. A piacok integritásának 
erősítése és hatékony működésük 
megőrzése érdekében – ideértve a 
kereskedési tevékenység átfogó 
felügyeletét – helyénvaló kiegészíteni a 
2003/87/EK irányelvben hozott 
intézkedéseket, a kibocsátási egységek 
teljes mértékben ezen irányelv és a 
bennfentes kereskedelemről és a ----/--/ 
rendelet (piaci manipulációról szóló 
rendelet) hatókörébe utalásával.

Or. en
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Módosítás 224
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Átfogó szabályozási rendszert kell 
létrehozni a pénzügyi eszközökkel 
folytatott ügyletek végrehajtására, 
függetlenül az ezen ügyletek 
végrehajtásánál alkalmazott kereskedési 
módszerektől, annak érdekében, hogy 
biztosítani lehessen a befektetői ügyletek 
végrehajtásának kiváló minőségét, és a 
pénzügyi rendszer egységét és általános 
hatékonyságát. Rendelkezni kell az európai 
pénzpiacokon jelenleg aktív 
megbízásteljesítési megállapodások fő 
fajtáinak koherens és kockázatérzékeny 
szabályozási keretéről. El kell ismerni a 
szabályozott piacok mellett a szervezett 
kereskedési rendszerek új generációjának 
megjelenését, amelyeket olyan 
kötelezettségeknek kell alávetni, amelyek 
célja a pénzpiacok hatékony és rendezett 
működése.

(11) Átfogó szabályozási rendszert kell 
létrehozni a pénzügyi eszközökkel 
folytatott ügyletek végrehajtására, 
függetlenül az ezen ügyletek 
végrehajtásánál alkalmazott kereskedési 
módszerektől, annak érdekében, hogy 
biztosítani lehessen a befektetői ügyletek 
végrehajtásának kiváló minőségét, és a 
pénzügyi rendszer egységét és általános 
hatékonyságát. Rendelkezni kell az európai 
pénzpiacokon jelenleg aktív 
megbízásteljesítési megállapodások fő 
fajtáinak koherens és kockázatérzékeny 
szabályozási keretéről. El kell ismerni a 
szabályozott piacok és az MTF mellett –
amelyek kihasználták a jelenlegi MiFID-
rendszer szerinti szabályozási joghézagot 
– a szervezett kereskedési rendszerek új 
generációjának megjelenését, és hogy 
ezeket olyan kötelezettségeknek kell 
alávetni, amelyek célja a pénzpiacok 
hatékony és rendezett működése.

Or. en

Módosítás 225
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az összes kereskedési helyszínnek, 
nevezetesen a szabályozott piacoknak, az 
MTF-eknek és az OTF-eknek átlátható 
szabályokat kell rögzíteniük a rendszerhez 
való hozzáférésre. Miközben azonban a 

(12) Az összes kereskedési helyszínnek, 
nevezetesen a szabályozott piacoknak, az 
MTF-eknek és a rendszeres 
internalizálóknak átlátható szabályokat 
kell rögzíteniük a rendszerhez való 
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szabályozott piacoknak és az MTF-eknek 
továbbra is hasonló előírások alá kellene 
tartozniuk a tekintetben, hogy kiket 
fogadnak el tagokként vagy 
résztvevőkként, az OTF-eknek maguknak 
kellene meghatározniuk és korlátozniuk a 
hozzáférést, többek között működtetőik
ügyfelekkel kapcsolatos szerepe és 
kötelezettségei alapján.

hozzáférésre. Miközben azonban a 
szabályozott piacoknak és az MTF-eknek 
továbbra is hasonló előírások alá kellene 
tartozniuk a tekintetben, hogy kiket 
fogadnak el tagokként vagy 
résztvevőkként, a rendszeres 
internalizálóknak maguknak kellene 
meghatározniuk és korlátozniuk a 
hozzáférést, többek között az ügyfelekkel 
kapcsolatos szerepük és kötelezettségeik
alapján.
(Ez a módosítás [azaz az „OTF” törlése] 
az egész szövegre vonatkozik. Elfogadása 
esetén a szövegben mindenütt el kell 
végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

All trading platforms operated by market operators or investment firms should be properly 
regulated. As supported by the European Parliament in its December 2010 Report on Dark 
Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category for any asset class 
(i.e.OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, including the inclusion 
of ‘OTF’ in all other parts of the proposal for all asset classes should be deleted. Instead, the 
existing definitions of the public markets’ categories (RM, MTF and SI) should be clarified 
and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which should not be subject to 
the public market rules, must be introduced.Systematic Internalisation needs to continue to be 
included expressly as a trading venue, and should be subject to transparent access rules. SIs 
should be able to limit their trading participants to their clients, given that the operator runs 
a risk by carrying out the trades on its own book.

Módosítás 226
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az összes kereskedési helyszínnek, 
nevezetesen a szabályozott piacoknak, az 
MTF-eknek és az OTF-eknek átlátható 
szabályokat kell rögzíteniük a rendszerhez 
való hozzáférésre. Miközben azonban a 
szabályozott piacoknak és az MTF-eknek 

(12) Az összes kereskedési helyszínnek, 
nevezetesen a szabályozott piacoknak, az 
MTF-eknek és a rendszeres 
internalizálóknak átlátható szabályokat 
kell rögzíteniük a rendszerhez való 
hozzáférésre. Miközben azonban a 
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továbbra is hasonló előírások alá kellene 
tartozniuk a tekintetben, hogy kiket 
fogadnak el tagokként vagy 
résztvevőkként, az OTF-eknek maguknak 
kellene meghatározniuk és korlátozniuk a 
hozzáférést, többek között működtetőik 
ügyfelekkel kapcsolatos szerepe és 
kötelezettségei alapján.

szabályozott piacoknak és az MTF-eknek 
továbbra is hasonló előírások alá kellene 
tartozniuk a tekintetben, hogy kiket 
fogadnak el tagokként vagy 
résztvevőkként, a rendszeres 
internalizálóknak maguknak kellene 
meghatározniuk és korlátozniuk a 
hozzáférést, többek között működtetőik 
ügyfelekkel kapcsolatos szerepe és 
kötelezettségei alapján.

(E módosításban az OTF-kategória törlése 
az egész szövegre vonatkozik. Elfogadása 
esetén a szövegben mindenütt el kell 
végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

A tervezett OTF-eket az MTF-ektől megkülönböztető legfontosabb tényező az 
ügyfélmegbízások végrehajtásával kapcsolatos mérlegelési lehetőség, ami visszaéléséket idéz 
elő, különösen a tájékozatlan befektetők rovására. Ezen túlmenően egy új kategória 
bevezetése valószínűleg még inkább felszabdalná a piacokat. Az SI-ket MiFID szerinti 
végrehajtási helyszínnek kell tekinteni, és átlátható hozzáférési szabályok alá kell vonni. Az 
SI-k bizonyos esetekben azonban korlátozhatják a platformhoz való hozzáférést, mivel a 
rendszeres internalizáló működtetője saját számlás kereskedés révén kockázatot vállal.

Módosítás 227
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az összes kereskedési helyszínnek, 
nevezetesen a szabályozott piacoknak, az 
MTF-eknek és az OTF-eknek átlátható 
szabályokat kell rögzíteniük a rendszerhez 
való hozzáférésre. Miközben azonban a 
szabályozott piacoknak és az MTF-eknek
továbbra is hasonló előírások alá kellene 
tartozniuk a tekintetben, hogy kiket 
fogadnak el tagokként vagy 
résztvevőkként, az OTF-eknek maguknak 
kellene meghatározniuk és korlátozniuk a 

(12) Az összes kereskedési helyszínnek, 
nevezetesen a szabályozott piacoknak, az 
MTF-eknek és a rendszeres 
internalizálóknak átlátható szabályokat 
kell rögzíteniük a rendszerhez való 
hozzáférésre. Miközben azonban a 
szabályozott piacoknak és az MTF-eknek 
továbbra is hasonló előírások alá kellene 
tartozniuk a tekintetben, hogy kiket 
fogadnak el tagokként vagy 
résztvevőkként, a rendszeres 
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hozzáférést, többek között működtetőik 
ügyfelekkel kapcsolatos szerepe és 
kötelezettségei alapján.

internalizálóknak maguknak kellene 
meghatározniuk és korlátozniuk a 
hozzáférést, többek között működtetőik 
ügyfelekkel kapcsolatos szerepe és 
kötelezettségei alapján.

Or. en

Indokolás

Az OTF-kategória törlésére azért került sor, mivel a piaci szereplők vagy befektetési 
vállalkozások által működtetett összes kereskedési platformra megfelelő piaci szabályoknak 
kell vonatkozniuk (úgymint átláthatóság, nem-diszkrecionális végrehajtás, 
megkülönböztetésmentes hozzáférés és teljes körű piacfelügyelet).

Módosítás 228
Anne E. Jensen

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az összes kereskedési helyszínnek, 
nevezetesen a szabályozott piacoknak, az 
MTF-eknek és az OTF-eknek átlátható 
szabályokat kell rögzíteniük a rendszerhez 
való hozzáférésre. Miközben azonban a 
szabályozott piacoknak és az MTF-eknek 
továbbra is hasonló előírások alá kellene 
tartozniuk a tekintetben, hogy kiket 
fogadnak el tagokként vagy 
résztvevőkként, az OTF-eknek maguknak 
kellene meghatározniuk és korlátozniuk a 
hozzáférést, többek között működtetőik 
ügyfelekkel kapcsolatos szerepe és 
kötelezettségei alapján.

(12) Az összes kereskedési helyszínnek, 
nevezetesen a szabályozott piacoknak, az 
MTF-eknek és az OTF-eknek átlátható 
szabályokat kell rögzíteniük a rendszerhez 
való hozzáférésre. Miközben azonban a 
szabályozott piacoknak és az MTF-eknek 
továbbra is hasonló előírások alá kellene 
tartozniuk a tekintetben, hogy kiket 
fogadnak el tagokként vagy 
résztvevőkként, a részvényektől eltérő 
pénzügyi eszközök kereskedésének 
szervezett végrehajtását és megszervezését 
biztosító OTF-eknek maguknak kellene 
meghatározniuk és korlátozniuk a 
hozzáférést, többek között működtetőik 
ügyfelekkel kapcsolatos szerepe és 
kötelezettségei alapján. A részvények 
kereskedésének szervezett végrehajtását és 
megszervezését biztosító OTF-ek esetében 
a hozzáférés megállapításával vagy 
korlátozásával kapcsolatos mérlegelést 
arra kell korlátozni, hogy az OTF 
működtetője – a hitelintézetek és a 
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befektetési vállalkozások kivételével –
csak az ügyfeleihez való hozzáférést 
biztosíthassa. Ezen túlmenően a 
részvények kereskedésének szervezett 
végrehajtását és megszervezését biztosító 
OTF-eknek – amennyiben az adott 
részvények kereskedésében jelentős piaci 
részesedést érnek el – a hozzáférés 
tekintetében meg kell szüntetniük minden 
korlátozást.

Or. en

Módosítás 229
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az összes kereskedési helyszínnek, 
nevezetesen a szabályozott piacoknak, az 
MTF-eknek és az OTF-eknek átlátható 
szabályokat kell rögzíteniük a rendszerhez 
való hozzáférésre. Miközben azonban a 
szabályozott piacoknak és az MTF-eknek 
továbbra is hasonló előírások alá kellene 
tartozniuk a tekintetben, hogy kiket 
fogadnak el tagokként vagy 
résztvevőkként, az OTF-eknek maguknak 
kellene meghatározniuk és korlátozniuk a 
hozzáférést, többek között működtetőik 
ügyfelekkel kapcsolatos szerepe és 
kötelezettségei alapján.

(12) Az összes kereskedési helyszínnek, 
nevezetesen a szabályozott piacoknak, az 
MTF-eknek és az OTF-eknek átlátható 
szabályokat kell rögzíteniük a rendszerhez 
való hozzáférésre. Miközben azonban a 
szabályozott piacoknak és az MTF-eknek 
továbbra is hasonló előírások alá kellene 
tartozniuk a tekintetben, hogy kiket 
fogadnak el tagokként vagy 
résztvevőkként, az OTF-eknek maguknak 
kellene meghatározniuk és korlátozniuk a 
hozzáférést, többek között működtetőik 
ügyfelekkel kapcsolatos szerepe és 
kötelezettségei alapján. Annak érdekében, 
hogy a befektetők számára nagyobb 
választási lehetőséget és rugalmasságot 
biztosítsanak, a szabályozott piacok 
működtetői, az MTF-ek és az OTF-ek 
gondoskodhatnak arról, hogy a 
felhasználók meg tudják határozni azt a 
megbízási típust, amelyhez megbízásaik a 
rendszerbe történő bevitelt megelőzően 
kapcsolódnak (a partner hitelképessége 
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vagy egyéb tényezők alapján).

Or. en

Indokolás

A helyszínek használói – az RM-ek, az MTF-ek és az OTF-ek – számára biztosítani kell a 
rugalmasságot azon megbízási típus meghatározásához, amelyhez megbízásaiknak 
kapcsolódniuk kell. Ez lehetővé tenné számukra annak eldöntését, hogy nyugdíjalapokkal 
kereskednek, de nagyfrekvenciájú kereskedőkkel nem, illetve hogy hitelképességük alapján 
válasszák meg partnereiket. Ez lehetővé fogja tenni, hogy a vállalkozások nagyobb ellenőrzést 
gyakorolhassanak a fennálló kockázatok kezelése és likviditás típusa felett. Ez a választás nem 
idézheti elő azt, hogy az ügyfelek megkülönböztetést alkalmazzanak a partnerek tekintetében.

Módosítás 230
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az MTF és az OTF 
fogalommeghatározása értelmében a piaci 
résztvevőknek rendelkezniük kell 
választási joggal azon piaci résztvevő 
kategóriája tekintetében, amelyre 
megbízásaik hatnak, amennyiben erre 
nyílt és átlátható módon kerül sor, és a 
platform működtetője részéről nem von 
magával megkülönböztetést. Mivel újabb 
azonosítók és kereskedési trendeket jelölő 
zászlók bevezetésére kerül sor, a 
kereskedési helyszíneknek meg kell 
tudniuk határozni a tagság különböző 
kategóriáit, hogy adott esetben ezt további, 
opcionális szolgáltatásként tegyék 
lehetővé a felhasználók számára.

Or. en

Indokolás

Jelenleg számos MTF kínál ilyen jellegű lehetőséget a felhasználók számára, vagy saját 
választásuk alapján, vagy kifejezetten az e célra tervezett technológiák révén. Mivel ez a 
jogszabály lehetővé teszi a piaci résztvevők bizonyos kategóriáinak azonosítását, 
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egyértelművé kell tenni, hogy az MTF-eknek és az OTF-eknek képesnek kell lenniük arra, 
hogy engedélyezzék az ügyfelek számára, hogy kiválasszák azon megbízásokat, amelyekkel 
nem szeretnének kölcsönhatást, ezek közé tartoznak például a nagyfrekvenciájú kereskedést 
folytató vállalkozások.

Módosítás 231
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az ügyfélmegbízásokat saját 
tőkéjének felhasználásával végrehajtó 
befektetési vállalkozást rendszeres 
internalizálónak kell tekinteni, kivéve, ha 
az ügyleteket alkalmi, ad hoc és 
rendszertelen alapon bonyolítják le a 
szabályozott piacokon, MTF-eken és 
OTF-eken kívül. A rendszeres 
internalizálókat olyan befektetési 
vállalkozásként kell meghatározni, amely 
ügyfélmegbízásait szervezett, gyakori és 
rendszeres alapon, saját számlára 
kereskedve hajtja végre a szabályozott 
piacokon, MTF-eken vagy OTF-eken 
kívül. E fogalommeghatározás objektív és 
eredményes alkalmazásának biztosítására a 
befektetési vállalkozások tekintetében, az 
ügyfelekkel lebonyolított bármely 
kétoldalú kereskedésnek relevánsnak kell 
lennie és mennyiségi kritériumokkal kell 
kiegészíteni azokat a minőségi 
kritériumokat, amelyeket a befektetési 
vállalkozások rendszeres internalizálóként 
történő bejegyzéséhez szükséges 
azonosításához használnak, ahogyan 
azokat a 2004/39/EK irányelv 
végrehajtásáról szóló 1287/2006 bizottsági 
rendelet 21. cikke rögzíti. Míg az OTF 
bármely rendszer vagy létesítmény lehet, 
ahol több harmadik fél részéről vételi és 
eladási szándékok hatnak egymásra a 
rendszerben, a rendszeres internalizálónak 
nem szabad megengedni, hogy harmadik 

(13) A rendszeres internalizálókat olyan 
befektetési vállalkozásként kell 
meghatározni, amely ügyfélmegbízásait 
szervezett, gyakori és rendszeres alapon, 
saját számlára kereskedve hajtja végre a 
szabályozott piacokon, MTF-eken vagy 
OTF-eken kívül. E fogalommeghatározás 
objektív és eredményes alkalmazásának 
biztosítására a befektetési vállalkozások 
tekintetében, az ügyfelekkel megbízás 
teljesítésének eredményeképpen
lebonyolított bármely kétoldalú 
kereskedésnek relevánsnak kell lennie és 
mennyiségi kritériumokkal kell 
kiegészíteni azokat a minőségi 
kritériumokat, amelyeket a befektetési 
vállalkozások rendszeres internalizálóként 
történő bejegyzéséhez szükséges 
azonosításához használnak, ahogyan 
azokat a 2004/39/EK irányelv 
végrehajtásáról szóló 1287/2006 bizottsági 
rendelet 21. cikke rögzíti. Míg az OTF 
bármely rendszer vagy létesítmény lehet, 
ahol több harmadik fél részéről vételi és 
eladási szándékok hatnak egymásra a 
rendszerben, a rendszeres internalizálónak 
nem szabad megengedni, hogy harmadik 
felek vételi és eladási szándékait 
összehozza.
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felek vételi és eladási szándékait 
összehozza.

Or. en

Módosítás 232
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az ügyfélmegbízásokat saját 
tőkéjének felhasználásával végrehajtó 
befektetési vállalkozást rendszeres 
internalizálónak kell tekinteni, kivéve, ha 
az ügyleteket alkalmi, ad hoc és 
rendszertelen alapon bonyolítják le a 
szabályozott piacokon, MTF-eken és
OTF-eken kívül. A rendszeres 
internalizálókat olyan befektetési 
vállalkozásként kell meghatározni, amely 
ügyfélmegbízásait szervezett, gyakori és 
rendszeres alapon, saját számlára 
kereskedve hajtja végre a szabályozott 
piacokon, MTF-eken vagy OTF-eken
kívül. E fogalommeghatározás objektív és 
eredményes alkalmazásának biztosítására a 
befektetési vállalkozások tekintetében, az 
ügyfelekkel lebonyolított bármely 
kétoldalú kereskedésnek relevánsnak kell 
lennie és mennyiségi kritériumokkal kell 
kiegészíteni azokat a minőségi 
kritériumokat, amelyeket a befektetési 
vállalkozások rendszeres internalizálóként 
történő bejegyzéséhez szükséges 
azonosításához használnak, ahogyan 
azokat a 2004/39/EK irányelv 
végrehajtásáról szóló 1287/2006 bizottsági 
rendelet 21. cikke rögzíti. Míg az OTF 
bármely rendszer vagy létesítmény lehet, 
ahol több harmadik fél részéről vételi és 
eladási szándékok hatnak egymásra a 
rendszerben, a rendszeres internalizálónak 
nem szabad megengedni, hogy harmadik 

(13) Az ügyfélmegbízásokat saját 
tőkéjének felhasználásával végrehajtó 
befektetési vállalkozást rendszeres 
internalizálónak kell tekinteni, kivéve, ha 
az ügyleteket tőzsdén kívüli (OTC) alapon
bonyolítják le. Az OTC-kereskedés 
alkalmi, ad hoc és rendszertelen alapon, 
szabályozott piacokon és MTF-eken kívül, 
jogosult szerződő felekkel és a szokásos 
piaci nagyságrendet meghaladó 
mértékben lebonyolított kétoldalú 
kereskedés. A rendszeres internalizálókat 
olyan befektetési vállalkozásként kell 
meghatározni, amely ügyfélmegbízásait 
szervezett, gyakori és rendszeres alapon, 
saját számlára kereskedve hajtja végre a 
szabályozott piacokon vagy MTF-eken 
kívül. E fogalommeghatározás objektív és 
eredményes alkalmazásának biztosítására a 
befektetési vállalkozások tekintetében, az 
ügyfelekkel lebonyolított bármely 
kétoldalú kereskedésnek relevánsnak kell 
lennie és mennyiségi kritériumokkal kell 
kiegészíteni azokat a minőségi 
kritériumokat, amelyeket a befektetési 
vállalkozások rendszeres internalizálóként 
történő bejegyzéséhez szükséges 
azonosításához használnak, ahogyan 
azokat a 2004/39/EK irányelv 
végrehajtásáról szóló 1287/2006 bizottsági 
rendelet 21. cikke rögzíti. A rendszeres 
internalizálónak nem szabad megengedni, 
hogy harmadik felek vételi és eladási 
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felek vételi és eladási szándékait 
összehozza.

szándékait összehozza.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a piaci szereplők vagy befektetési vállalkozások által működtetett 
valamennyi kereskedési platformra megfelelő piaci szabályok vonatkozzanak. A meglévő 
szabályozási hézagok megszüntetése érdekében az OTC fogalmának egyértelmű 
meghatározására van szükség. A teljesség kedvéért a módosítás az OTC más fontos jellemzőit 
is magában foglalja, azaz a jogosult szerződő feleket és a szokásos piaci nagyságrendet. A 
nagykereskedelmi szerződő felekre való hivatkozást a jogosult szerződő felekre való 
hivatkozás váltja fel (az előbbi fogalmát nem határozza meg a MiFID és nem is szabatos 
meghatározás, az utóbbié viszont igen, és ráadásul pontosnak tekinthető).

Módosítás 233
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az ügyfélmegbízásokat saját 
tőkéjének felhasználásával végrehajtó 
befektetési vállalkozást rendszeres 
internalizálónak kell tekinteni, kivéve, ha 
az ügyleteket alkalmi, ad hoc és 
rendszertelen alapon bonyolítják le a 
szabályozott piacokon, MTF-eken és 
OTF-eken kívül. A rendszeres 
internalizálókat olyan befektetési 
vállalkozásként kell meghatározni, amely 
ügyfélmegbízásait szervezett, gyakori és 
rendszeres alapon, saját számlára 
kereskedve hajtja végre a szabályozott 
piacokon, MTF-eken vagy OTF-eken
kívül. E fogalommeghatározás objektív és 
eredményes alkalmazásának biztosítására a 
befektetési vállalkozások tekintetében, az 
ügyfelekkel lebonyolított bármely 
kétoldalú kereskedésnek relevánsnak kell 
lennie és mennyiségi kritériumokkal kell 
kiegészíteni azokat a minőségi 
kritériumokat, amelyeket a befektetési 

(13) Az ügyfélmegbízásokat saját 
tőkéjének felhasználásával végrehajtó 
befektetési vállalkozást rendszeres 
internalizálónak kell tekinteni, kivéve, ha 
az ügyleteket tőzsdén kívüli (OTC) alapon 
bonyolítják le. A rendszeres 
internalizálókat olyan befektetési 
vállalkozásként kell meghatározni, amely 
ügyfélmegbízásait szervezett, gyakori és 
rendszeres alapon, saját számlára 
kereskedve hajtja végre a szabályozott 
piacokon vagy MTF-eken kívül. E 
fogalommeghatározás objektív és 
eredményes alkalmazásának biztosítására a 
befektetési vállalkozások tekintetében, az 
ügyfelekkel lebonyolított bármely 
kétoldalú kereskedésnek relevánsnak kell 
lennie és mennyiségi kritériumokkal kell 
kiegészíteni azokat a minőségi 
kritériumokat, amelyeket a befektetési 
vállalkozások rendszeres internalizálóként 
történő bejegyzéséhez szükséges 
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vállalkozások rendszeres internalizálóként 
történő bejegyzéséhez szükséges 
azonosításához használnak, ahogyan 
azokat a 2004/39/EK irányelv 
végrehajtásáról szóló 1287/2006 bizottsági 
rendelet 21. cikke rögzíti. Míg az OTF 
bármely rendszer vagy létesítmény lehet, 
ahol több harmadik fél részéről vételi és 
eladási szándékok hatnak egymásra a 
rendszerben, a rendszeres internalizálónak 
nem szabad megengedni, hogy harmadik 
felek vételi és eladási szándékait 
összehozza.

azonosításához használnak, ahogyan 
azokat a 2004/39/EK irányelv 
végrehajtásáról szóló 1287/2006 bizottsági 
rendelet 21. cikke rögzíti. A rendszeres 
internalizálónak nem szabad megengedni, 
hogy harmadik felek vételi és eladási 
szándékait összehozza.

Or. en

Módosítás 234
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az ügyfélmegbízásokat saját 
tőkéjének felhasználásával végrehajtó 
befektetési vállalkozást rendszeres 
internalizálónak kell tekinteni, kivéve, ha 
az ügyleteket alkalmi, ad hoc és
rendszertelen alapon bonyolítják le a 
szabályozott piacokon, MTF-eken és OTF-
eken kívül. A rendszeres internalizálókat 
olyan befektetési vállalkozásként kell 
meghatározni, amely ügyfélmegbízásait 
szervezett, gyakori és rendszeres alapon, 
saját számlára kereskedve hajtja végre a 
szabályozott piacokon, MTF-eken vagy 
OTF-eken kívül. E fogalommeghatározás 
objektív és eredményes alkalmazásának 
biztosítására a befektetési vállalkozások 
tekintetében, az ügyfelekkel lebonyolított 
bármely kétoldalú kereskedésnek 
relevánsnak kell lennie és mennyiségi 
kritériumokkal kell kiegészíteni azokat a 
minőségi kritériumokat, amelyeket a 
befektetési vállalkozások rendszeres 

(13) Az ügyfélmegbízásokat saját 
tőkéjének felhasználásával végrehajtó 
befektetési vállalkozást rendszeres 
internalizálónak kell tekinteni, kivéve, ha 
az ügyleteket tőzsdén kívüli (OTC),
alkalmi, ad hoc, rendszertelen alapon 
bonyolítják le, ahol a kereskedés a 
szokásos piaci nagyságrendet meghaladó 
mértékű és jogosult szerződő felekkel 
folytatott kétoldalú kereskedés a 
szabályozott piacokon és az MTF-eken 
kívül. A rendszeres internalizálókat olyan 
befektetési vállalkozásként kell 
meghatározni, amely ügyfélmegbízásait 
szervezett, gyakori és rendszeres alapon, 
saját számlára kereskedve hajtja végre a 
szabályozott piacokon vagy MTF-eken 
kívül. E fogalommeghatározás objektív és 
eredményes alkalmazásának biztosítására a 
befektetési vállalkozások tekintetében, az 
ügyfelekkel lebonyolított bármely 
kétoldalú kereskedésnek relevánsnak kell 
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internalizálóként történő bejegyzéséhez 
szükséges azonosításához használnak, 
ahogyan azokat a 2004/39/EK irányelv 
végrehajtásáról szóló 1287/2006 bizottsági 
rendelet 21. cikke rögzíti. Míg az OTF 
bármely rendszer vagy létesítmény lehet, 
ahol több harmadik fél részéről vételi és 
eladási szándékok hatnak egymásra a 
rendszerben, a rendszeres internalizálónak 
nem szabad megengedni, hogy harmadik 
felek vételi és eladási szándékait 
összehozza.

lennie és mennyiségi kritériumokkal kell 
kiegészíteni azokat a minőségi 
kritériumokat, amelyeket a befektetési 
vállalkozások rendszeres internalizálóként 
történő bejegyzéséhez szükséges 
azonosításához használnak, ahogyan 
azokat a 2004/39/EK irányelv 
végrehajtásáról szóló 1287/2006 bizottsági 
rendelet 21. cikke rögzíti. A rendszeres 
internalizálónak nem szabad megengedni, 
hogy harmadik felek vételi és eladási 
szándékait összehozza.

Or. en

Indokolás

Az OTF-kategória törlésére azért került sor, mivel a piaci szereplők vagy befektetési 
vállalkozások által működtetett összes kereskedési platformra a többoldalú kereskedés során 
megfelelő piaci szabályoknak kell vonatkozniuk (úgymint átláthatóság, nem-diszkrecionális 
végrehajtás, megkülönböztetésmentes hozzáférés és teljes körű piacfelügyelet).

Módosítás 235
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az ügyfélmegbízásokat saját 
tőkéjének felhasználásával végrehajtó 
befektetési vállalkozást rendszeres 
internalizálónak kell tekinteni, kivéve, ha 
az ügyleteket alkalmi, ad hoc és 
rendszertelen alapon bonyolítják le a 
szabályozott piacokon, MTF-eken és OTF-
eken kívül. A rendszeres internalizálókat 
olyan befektetési vállalkozásként kell 
meghatározni, amely ügyfélmegbízásait 
szervezett, gyakori és rendszeres alapon,
saját számlára kereskedve hajtja végre a 
szabályozott piacokon, MTF-eken vagy 
OTF-eken kívül. E fogalommeghatározás 
objektív és eredményes alkalmazásának 

(13) Az ügyfélmegbízásokat saját 
tőkéjének felhasználásával végrehajtó 
befektetési vállalkozást rendszeres 
internalizálónak kell tekinteni, kivéve, ha 
az ügyleteket alkalmi, ad hoc és 
rendszertelen alapon bonyolítják le a 
szabályozott piacokon, MTF-eken és OTF-
eken kívül. A rendszeres internalizálókat 
olyan befektetési vállalkozásként kell 
meghatározni, amely ügyfélmegbízásait 
szervezett, gyakori és rendszeres alapon, 
saját számlára kereskedve hajtja végre a 
szabályozott piacokon, MTF-eken vagy 
OTF-eken kívül. E fogalommeghatározás 
objektív és eredményes alkalmazásának 



PE489.463v01-00 18/142 AM\901763HU.doc

HU

biztosítására a befektetési vállalkozások 
tekintetében, az ügyfelekkel lebonyolított 
bármely kétoldalú kereskedésnek 
relevánsnak kell lennie és mennyiségi 
kritériumokkal kell kiegészíteni azokat a 
minőségi kritériumokat, amelyeket a 
befektetési vállalkozások rendszeres 
internalizálóként történő bejegyzéséhez 
szükséges azonosításához használnak, 
ahogyan azokat a 2004/39/EK irányelv 
végrehajtásáról szóló 1287/2006 bizottsági 
rendelet 21. cikke rögzíti. Míg az OTF 
bármely rendszer vagy létesítmény lehet, 
ahol több harmadik fél részéről vételi és 
eladási szándékok hatnak egymásra a 
rendszerben, a rendszeres internalizálónak 
nem szabad megengedni, hogy harmadik 
felek vételi és eladási szándékait 
összehozza.

biztosítására a befektetési vállalkozások 
tekintetében, az ügyfelekkel lebonyolított 
bármely kétoldalú kereskedésnek 
relevánsnak kell lennie és mennyiségi 
kritériumokkal kell kiegészíteni azokat a 
minőségi kritériumokat, amelyeket a 
befektetési vállalkozások rendszeres 
internalizálóként történő bejegyzéséhez 
szükséges azonosításához használnak, 
ahogyan azokat a 2004/39/EK irányelv 
végrehajtásáról szóló 1287/2006 bizottsági 
rendelet 21. cikke rögzíti. Míg a 
kereskedési helyszínek olyan 
létesítmények, ahol több harmadik fél 
részéről vételi és eladási szándékok hatnak 
egymásra a rendszerben, a rendszeres 
internalizálónak nem szabad megengedni, 
hogy harmadik felek vételi és eladási 
szándékait funkcionális szempontból 
ugyanolyan módon hozza össze, mint a 
kereskedési helyszínek.

Or. en

Indokolás

A MiFID/R-nek időtállónak kell lennie annak biztosítása érdekében, hogy a kereskedési 
helyszínekhez hasonló vagy funkcionális szempontból hasonló, a jövőben szervezett bármely 
többoldalú kereskedést ennek megfelelően szabályozzák.

Módosítás 236
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az ügyfélmegbízásokat saját 
tőkéjének felhasználásával végrehajtó 
befektetési vállalkozást rendszeres 
internalizálónak kell tekinteni, kivéve, ha 
az ügyleteket alkalmi, ad hoc és 
rendszertelen alapon bonyolítják le a 
szabályozott piacokon, MTF-eken és OTF-
eken kívül. A rendszeres internalizálókat 

(13) Az ügyfélmegbízásokat saját 
tőkéjének felhasználásával végrehajtó 
befektetési vállalkozást rendszeres 
internalizálónak, vagy bizonyos 
körülmények között OTF-nek kell 
tekinteni, kivéve, ha az ügyleteket alkalmi, 
ad hoc és rendszertelen alapon bonyolítják 
le a szabályozott piacokon, MTF-eken és 
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olyan befektetési vállalkozásként kell 
meghatározni, amely ügyfélmegbízásait 
szervezett, gyakori és rendszeres alapon, 
saját számlára kereskedve hajtja végre a 
szabályozott piacokon, MTF-eken vagy 
OTF-eken kívül. E fogalommeghatározás 
objektív és eredményes alkalmazásának 
biztosítására a befektetési vállalkozások 
tekintetében, az ügyfelekkel lebonyolított 
bármely kétoldalú kereskedésnek 
relevánsnak kell lennie és mennyiségi 
kritériumokkal kell kiegészíteni azokat a 
minőségi kritériumokat, amelyeket a 
befektetési vállalkozások rendszeres 
internalizálóként történő bejegyzéséhez 
szükséges azonosításához használnak, 
ahogyan azokat a 2004/39/EK irányelv 
végrehajtásáról szóló 1287/2006 bizottsági 
rendelet 21. cikke rögzíti. Míg az OTF 
bármely rendszer vagy létesítmény lehet, 
ahol több harmadik fél részéről vételi és 
eladási szándékok hatnak egymásra a 
rendszerben, a rendszeres internalizálónak 
nem szabad megengedni, hogy harmadik 
felek vételi és eladási szándékait 
összehozza.

OTF-eken kívül. A rendszeres 
internalizálókat olyan befektetési 
vállalkozásként kell meghatározni, amely 
ügyfélmegbízásait szervezett, gyakori és 
rendszeres alapon, saját számlára 
kereskedve hajtja végre a szabályozott 
piacokon, MTF-eken vagy OTF-eken 
kívül. E fogalommeghatározás objektív és 
eredményes alkalmazásának biztosítására a 
befektetési vállalkozások tekintetében, az 
ügyfelekkel lebonyolított bármely 
kétoldalú kereskedésnek relevánsnak kell 
lennie és mennyiségi kritériumokkal kell 
kiegészíteni azokat a minőségi 
kritériumokat, amelyeket a befektetési 
vállalkozások rendszeres internalizálóként 
történő bejegyzéséhez szükséges 
azonosításához használnak, ahogyan 
azokat a 2004/39/EK irányelv 
végrehajtásáról szóló 1287/2006 bizottsági 
rendelet 21. cikke rögzíti. Míg az OTF 
bármely rendszer vagy létesítmény lehet, 
ahol több harmadik fél részéről vételi és 
eladási szándékok hatnak egymásra a 
rendszerben, a rendszeres internalizálónak 
nem szabad megengedni, hogy harmadik 
felek vételi és eladási szándékait 
összehozza.

Or. en

Módosítás 237
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az ügyfélmegbízásokat saját 
tőkéjének felhasználásával végrehajtó 
befektetési vállalkozást rendszeres 
internalizálónak kell tekinteni, kivéve, ha 
az ügyleteket alkalmi, ad hoc és 
rendszertelen alapon bonyolítják le a 
szabályozott piacokon, MTF-eken és OTF-

(13) Az ügyfélmegbízásokat saját 
tőkéjének felhasználásával végrehajtó 
befektetési vállalkozást rendszeres 
internalizálónak kell tekinteni, kivéve, ha 
az ügyleteket alkalmi, ad hoc és 
rendszertelen alapon, vagy az ügyfél 
hozzájárulásával bonyolítják le a 
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eken kívül. A rendszeres internalizálókat 
olyan befektetési vállalkozásként kell 
meghatározni, amely ügyfélmegbízásait 
szervezett, gyakori és rendszeres alapon, 
saját számlára kereskedve hajtja végre a 
szabályozott piacokon, MTF-eken vagy 
OTF-eken kívül. E fogalommeghatározás 
objektív és eredményes alkalmazásának 
biztosítására a befektetési vállalkozások 
tekintetében, az ügyfelekkel lebonyolított 
bármely kétoldalú kereskedésnek 
relevánsnak kell lennie és mennyiségi 
kritériumokkal kell kiegészíteni azokat a 
minőségi kritériumokat, amelyeket a 
befektetési vállalkozások rendszeres 
internalizálóként történő bejegyzéséhez 
szükséges azonosításához használnak, 
ahogyan azokat a 2004/39/EK irányelv 
végrehajtásáról szóló 1287/2006 bizottsági 
rendelet 21. cikke rögzíti. Míg az OTF 
bármely rendszer vagy létesítmény lehet, 
ahol több harmadik fél részéről vételi és 
eladási szándékok hatnak egymásra a 
rendszerben, a rendszeres internalizálónak 
nem szabad megengedni, hogy harmadik 
felek vételi és eladási szándékait 
összehozza.

szabályozott piacokon, MTF-eken és OTF-
eken kívül. A rendszeres internalizálókat 
olyan befektetési vállalkozásként kell 
meghatározni, amely ügyfélmegbízásait 
szervezett, gyakori és rendszeres alapon, 
saját számlára kereskedve hajtja végre a 
szabályozott piacokon, MTF-eken vagy 
OTF-eken kívül. E fogalommeghatározás 
objektív és eredményes alkalmazásának 
biztosítására a befektetési vállalkozások 
tekintetében, az ügyfelekkel lebonyolított 
bármely kétoldalú kereskedésnek 
relevánsnak kell lennie és mennyiségi 
kritériumokkal kell kiegészíteni azokat a 
minőségi kritériumokat, amelyeket a 
befektetési vállalkozások rendszeres 
internalizálóként történő bejegyzéséhez 
szükséges azonosításához használnak, 
ahogyan azokat a 2004/39/EK irányelv 
végrehajtásáról szóló 1287/2006 bizottsági 
rendelet 21. cikke rögzíti. Míg az OTF 
bármely rendszer vagy létesítmény lehet, 
ahol több harmadik fél részéről vételi és 
eladási szándékok hatnak egymásra a 
rendszerben, a rendszeres internalizálónak 
nem szabad megengedni, hogy harmadik 
felek vételi és eladási szándékait 
összehozza.

Or. en

Módosítás 238
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Bár be kell vezetni olyan 
intézkedéseket, amelyek megakadályozzák 
az ügyfélmegbízások OTF-en, a 
befektetési vállalkozás vagy OTF-et 
működtető piaci szereplő saját tőkéjének 
felhasználásával történő végrehajtását, 
vannak az ügyfelek érdekeit szolgáló 
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árjegyzői tevékenységek, például a 
befektetési vállalkozásoknak az ügyfelek 
által kezdeményezett megbízások 
teljesítésére való feljogosítása, az ügyfelek 
kereskedés végrehajtására vonatkozó 
kérelmének teljesítése, a legjobb 
végrehajtás elérése vagy az 
ügyfélkereskedésekkel kapcsolatos 
kockázat csökkentésére szolgáló fedezeti 
ügylet végrehajtása. Az 
összeférhetetlenség megelőzése érdekében 
a saját tőke OTF-en való felhasználására 
a megbízások kezelésére vonatkozó 
szigorú szabályokat kell alkalmazni, a 
befektetési vállalkozásnak pedig az 
ügyfeleinek tudomására kell hoznia, hogy 
saját tőkéje hogyan használható fel az 
OTF-en.

Or. en

Módosítás 239
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Ezen irányelv hatálya alól ki kell zárni 
azon személyeket, akik saját eszközeiket és 
vállalkozásaikat kezelik, akik nem 
nyújtanak befektetési szolgáltatásokat 
és/vagy nem végeznek befektetési 
tevékenységeket sajátszámlás kereskedésen 
kívül, kivéve, ha árjegyzők, szabályozott 
piac vagy MTF tagjai vagy résztvevői, 
illetve sajátszámlás kereskedés révén 
ügyfélmegbízásokat hajtanak végre. 
Kivételképpen azok a személyek, akik 
vagy amelyek a pénzügyi eszközökkel saját 
számlára, egy szabályozott piac vagy MTF 
tagjaként vagy résztvevőjeként 
kereskednek – ezen belül árjegyzőként az 
árualapú származtatott termékek, 
kibocsátási egységek vagy azok 

(14) Ezen irányelv hatálya alól ki kell zárni 
azon személyeket, akik saját eszközeiket és 
vállalkozásaikat kezelik, akik nem 
nyújtanak befektetési szolgáltatásokat 
és/vagy nem végeznek befektetési 
tevékenységeket sajátszámlás kereskedésen 
kívül, kivéve, ha árjegyzők, szabályozott 
piac vagy MTF tagjai vagy résztvevői, 
illetve sajátszámlás kereskedés révén 
ügyfélmegbízásokat hajtanak végre. 
Kivételképpen azok a személyek, akik 
vagy amelyek a pénzügyi eszközökkel saját 
számlára, egy szabályozott piac vagy MTF 
tagjaként vagy résztvevőjeként 
kereskednek – ezen belül árjegyzőként az 
árualapú származtatott termékek, 
kibocsátási egységek vagy azok 
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származtatott termékei vonatkozásában –, 
főtevékenységüket kiegészítő 
tevékenységként, ami csoportszinten sem 
nem befektetési szolgáltatások nyújtása 
ezen irányelv értelmében, sem nem banki 
szolgáltatás a 2006/48/EK irányelv 
értelmében, nem tartoznának ennek az 
irányelvnek a hatókörébe. Annak technikai 
ismérveit, hogy egy tevékenység mikor 
kiegészítő a főtevékenységhez képest, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
kellene tisztázni. Az ügyfélmegbízások 
végrehajtásával végzett sajátszámlás 
kereskedésben szerepelnie kell azoknak a 
vállalkozásoknak, amelyek különböző 
ügyfelek megbízásait azok párosításával, 
egyeztetett alapon teljesítik (back-to-back 
trading), amit úgy kell tekinteni, hogy 
saját nevükben járnak el és vonatkoznia 
kell rájuk ezen – mind az ügyfelek 
megbízásainak végrehajtására, mind a 
saját számlás kereskedésre vonatkozó –
irányelv rendelkezéseinek. A pénzügyi 
eszközökre vonatkozó megbízások 
végrehajtása, amikor az két olyan személy 
közötti kiegészítő tevékenység, ahol a 
főtevékenység csoportszinten sem nem 
befektetési szolgáltatások nyújtása ezen 
irányelv értelmében, sem nem banki 
szolgáltatás a 2006/48/EK irányelv 
értelmében, nem tekinthető 
ügyfélmegbízások végrehajtásával történő 
sajátszámlás kereskedésnek.

származtatott termékei vonatkozásában –, 
főtevékenységüket kiegészítő 
tevékenységként, ami csoportszinten sem 
nem befektetési szolgáltatások nyújtása 
ezen irányelv értelmében, sem nem banki 
szolgáltatás a 2006/48/EK irányelv 
értelmében, nem tartoznának ennek az 
irányelvnek a hatókörébe. Annak technikai 
ismérveit, hogy egy tevékenység mikor 
kiegészítő a főtevékenységhez képest, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
kellene tisztázni. A pénzügyi eszközökre 
vonatkozó megbízások végrehajtása, 
amikor az két olyan személy közötti 
kiegészítő tevékenység, ahol a 
főtevékenység csoportszinten sem nem 
befektetési szolgáltatások nyújtása ezen 
irányelv értelmében, sem nem banki 
szolgáltatás a 2006/48/EK irányelv 
értelmében, nem tekinthető 
ügyfélmegbízások végrehajtásával történő 
sajátszámlás kereskedésnek.

Or. en

Indokolás

A back-to-back ügyletek az ügyfelek számára biztosított portfóliókezelés jelentős részét teszik 
ki. Saját számlára végzett ügyletekről van szó, amelyek azonban ugyanolyan jellemzőkkel 
rendelkeznek, mint az ügyfelekkel folytatott ügyletek, és gyakran az összegük is megegyezik. 
Ezen ügyletek nélkülözhetetlenek, mivel biztosítani kell, hogy a vállalkozások továbbra is 
rendelkezzenek azzal a lehetőséggel, hogy a főtevékenység szerinti ügyfeleik számára 
támogatást nyújtsanak a kereskedelmi kockázatok csökkentése terén.
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Módosítás 240
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Ezen irányelv hatálya alól ki kell zárni 
azon személyeket, akik saját eszközeiket és 
vállalkozásaikat kezelik, akik nem 
nyújtanak befektetési szolgáltatásokat 
és/vagy nem végeznek befektetési 
tevékenységeket sajátszámlás kereskedésen 
kívül, kivéve, ha árjegyzők, szabályozott 
piac vagy MTF tagjai vagy résztvevői, 
illetve sajátszámlás kereskedés révén 
ügyfélmegbízásokat hajtanak végre. 
Kivételképpen azok a személyek, akik 
vagy amelyek a pénzügyi eszközökkel saját 
számlára, egy szabályozott piac vagy MTF 
tagjaként vagy résztvevőjeként 
kereskednek – ezen belül árjegyzőként az 
árualapú származtatott termékek, 
kibocsátási egységek vagy azok 
származtatott termékei vonatkozásában –, 
főtevékenységüket kiegészítő 
tevékenységként, ami csoportszinten sem 
nem befektetési szolgáltatások nyújtása 
ezen irányelv értelmében, sem nem banki 
szolgáltatás a 2006/48/EK irányelv 
értelmében, nem tartoznának ennek az 
irányelvnek a hatókörébe. Annak technikai 
ismérveit, hogy egy tevékenység mikor 
kiegészítő a főtevékenységhez képest, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban
kellene tisztázni. Az ügyfélmegbízások 
végrehajtásával végzett sajátszámlás 
kereskedésben szerepelnie kell azoknak a 
vállalkozásoknak, amelyek különböző 
ügyfelek megbízásait azok párosításával, 
egyeztetett alapon teljesítik (back-to-back 
trading), amit úgy kell tekinteni, hogy saját 
nevükben járnak el és vonatkoznia kell 
rájuk ezen – mind az ügyfelek 
megbízásainak végrehajtására, mind a saját 

(14) Ezen irányelv hatálya alól ki kell zárni 
azon személyeket, akik saját eszközeiket és 
vállalkozásaikat kezelik, akik nem 
nyújtanak befektetési szolgáltatásokat 
és/vagy nem végeznek befektetési 
tevékenységeket sajátszámlás kereskedésen 
kívül, kivéve, ha árjegyzők, szabályozott 
piac vagy MTF tagjai vagy résztvevői, 
illetve sajátszámlás kereskedés révén 
ügyfélmegbízásokat hajtanak végre. 
Kivételképpen azok a személyek, akik 
vagy amelyek a pénzügyi eszközökkel saját 
számlára, egy szabályozott piac vagy MTF 
tagjaként vagy résztvevőjeként 
kereskednek – ezen belül árjegyzőként az 
árualapú származtatott termékek, 
kibocsátási egységek vagy azok 
származtatott termékei vonatkozásában –, 
főtevékenységüket kiegészítő 
tevékenységként, ami csoportszinten sem 
nem befektetési szolgáltatások nyújtása 
ezen irányelv értelmében, sem nem banki 
szolgáltatás a hitelintézetek 
tevékenységének megkezdéséről és 
folytatásáról szóló, 2006. június 14-i
2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv értelmében, nem tartoznának 
ennek az irányelvnek a hatókörébe. Annak 
technikai ismérveit, hogy egy tevékenység 
mikor kiegészítő a főtevékenységhez 
képest, szabályozástechnikai 
standardokban – az ezen irányelvben 
meghatározott kritériumok 
figyelembevételével – kellene tisztázni. E 
kritériumoknak kell alkotniuk a kiegészítő 
jelleget a tevékenységnek a főtevékenység 
nagyságrendjéhez és kockázatához 
viszonyított nagyságrendje és kapcsolódó 
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számlás kereskedésre vonatkozó – irányelv 
rendelkezéseinek. A pénzügyi eszközökre 
vonatkozó megbízások végrehajtása, 
amikor az két olyan személy közötti 
kiegészítő tevékenység, ahol a 
főtevékenység csoportszinten sem nem 
befektetési szolgáltatások nyújtása ezen 
irányelv értelmében, sem nem banki 
szolgáltatás a 2006/48/EK irányelv 
értelmében, nem tekinthető 
ügyfélmegbízások végrehajtásával történő 
sajátszámlás kereskedésnek.

kockázata tekintetében. E kritériumoknak 
azt is biztosítaniuk kell, hogy a 2. cikk (1) 
bekezdése i) pontjának alkalmazása 
szempontjából a kiegészítő tevékenységek 
csak a főtevékenységgel kapcsolatban 
alkalmazott pénzügyi eszközöket foglalják 
magukban, azokat pedig ne, amelyek a 
főtevékenységhez nem kapcsolódó célokra 
szolgálnak. Ami annak meghatározását 
illeti, hogy e tevékenységeket kiegészítő 
jelleggel végzik-e, szem előtt kell tartani, 
hogy a tőzsdén kívüli származtatott 
ügyletekkel kereskedő vállalkozások a(z) [ 
] rendelet (EMIR) értelmében szabályozói 
felvigyázás alá tartoznak, hogy a tőzsdén 
kívüli származtatott ügyletekkel való 
kereskedés átláthatóbb és biztonságosabb 
legyen. Azon vállalkozásokat, amelyek 
különböző ügyfelek megbízásait azok 
párosításával, egyeztetett alapon teljesítik 
(back-to-back trading), úgy kell tekinteni, 
hogy saját nevükben járnak el és 
vonatkoznia kell rájuk ezen – mind az 
ügyfelek megbízásainak végrehajtására, 
mind a saját számlás kereskedésre 
vonatkozó – irányelv rendelkezéseinek. A 
pénzügyi eszközökre vonatkozó 
megbízások végrehajtása, amikor az két 
olyan személy közötti kiegészítő 
tevékenység, ahol a főtevékenység 
csoportszinten sem nem befektetési 
szolgáltatások nyújtása ezen irányelv 
értelmében, sem nem banki szolgáltatás a 
2006/48/EK irányelv értelmében, nem 
tekinthető ügyfélmegbízások 
végrehajtásával történő sajátszámlás 
kereskedésnek.

Or. en

Indokolás

E módosítás a kiegészítő tevékenységek MiFID-en belüli megfelelő és arányos 
figyelembevételét biztosítja, középpontba helyezve a tevékenységnek a főtevékenység 
nagyságrendjéhez és kockázatához viszonyított nagyságrendjét és kapcsolódó kockázatát.
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Módosítás 241
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Ezen irányelv hatálya alól ki kell zárni 
azon személyeket, akik saját eszközeiket és 
vállalkozásaikat kezelik, akik nem 
nyújtanak befektetési szolgáltatásokat 
és/vagy nem végeznek befektetési 
tevékenységeket sajátszámlás kereskedésen 
kívül, kivéve, ha árjegyzők, szabályozott 
piac vagy MTF tagjai vagy résztvevői, 
illetve sajátszámlás kereskedés révén 
ügyfélmegbízásokat hajtanak végre. 
Kivételképpen azok a személyek, akik 
vagy amelyek a pénzügyi eszközökkel saját 
számlára, egy szabályozott piac vagy MTF 
tagjaként vagy résztvevőjeként 
kereskednek – ezen belül árjegyzőként az 
árualapú származtatott termékek, 
kibocsátási egységek vagy azok 
származtatott termékei vonatkozásában –, 
főtevékenységüket kiegészítő 
tevékenységként, ami csoportszinten sem 
nem befektetési szolgáltatások nyújtása 
ezen irányelv értelmében, sem nem banki 
szolgáltatás a 2006/48/EK irányelv 
értelmében, nem tartoznának ennek az 
irányelvnek a hatókörébe. Annak technikai 
ismérveit, hogy egy tevékenység mikor 
kiegészítő a főtevékenységhez képest, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
kellene tisztázni. Az ügyfélmegbízások 
végrehajtásával végzett sajátszámlás 
kereskedésben szerepelnie kell azoknak a 
vállalkozásoknak, amelyek különböző 
ügyfelek megbízásait azok párosításával, 
egyeztetett alapon teljesítik (back-to-back 
trading), amit úgy kell tekinteni, hogy saját 
nevükben járnak el és vonatkoznia kell 
rájuk ezen – mind az ügyfelek 
megbízásainak végrehajtására, mind a saját 
számlás kereskedésre vonatkozó – irányelv 

(14) Ezen irányelv hatálya alól ki kell zárni 
azon személyeket, akik saját eszközeiket és 
vállalkozásaikat kezelik, akik nem 
nyújtanak befektetési szolgáltatásokat 
és/vagy nem végeznek befektetési 
tevékenységeket sajátszámlás kereskedésen 
kívül, kivéve, ha árjegyzők, szabályozott 
piac vagy MTF tagjai vagy résztvevői, 
vagy algoritmikus kereskedéssel 
foglalkoznak, illetve sajátszámlás 
kereskedés révén ügyfélmegbízásokat 
hajtanak végre. Kivételképpen azok a 
személyek, akik vagy amelyek a pénzügyi 
eszközökkel saját számlára, egy 
szabályozott piac vagy MTF tagjaként 
vagy résztvevőjeként kereskednek – ezen 
belül árjegyzőként az árualapú 
származtatott termékek, kibocsátási 
egységek vagy azok származtatott termékei 
vonatkozásában –, főtevékenységüket 
kiegészítő tevékenységként, ami 
csoportszinten sem nem befektetési 
szolgáltatások nyújtása ezen irányelv 
értelmében, sem nem banki szolgáltatás a 
2006/48/EK irányelv értelmében, nem 
tartoznának ennek az irányelvnek a 
hatókörébe. Annak technikai ismérveit, 
hogy egy tevékenység mikor kiegészítő a 
főtevékenységhez képest, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokban kellene tisztázni. 
Az ügyfélmegbízások végrehajtásával 
végzett sajátszámlás kereskedésben 
szerepelnie kell azoknak a 
vállalkozásoknak, amelyek különböző 
ügyfelek megbízásait azok párosításával, 
egyeztetett alapon teljesítik (back-to-back 
trading), amit úgy kell tekinteni, hogy saját 
nevükben járnak el és vonatkoznia kell 
rájuk ezen – mind az ügyfelek 
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rendelkezéseinek. A pénzügyi eszközökre 
vonatkozó megbízások végrehajtása, 
amikor az két olyan személy közötti 
kiegészítő tevékenység, ahol a 
főtevékenység csoportszinten sem nem 
befektetési szolgáltatások nyújtása ezen 
irányelv értelmében, sem nem banki 
szolgáltatás a 2006/48/EK irányelv 
értelmében, nem tekinthető 
ügyfélmegbízások végrehajtásával történő 
sajátszámlás kereskedésnek.

megbízásainak végrehajtására, mind a saját 
számlás kereskedésre vonatkozó – irányelv 
rendelkezéseinek. A pénzügyi eszközökre 
vonatkozó megbízások végrehajtása, 
amikor az két olyan személy közötti 
kiegészítő tevékenység, ahol a 
főtevékenység csoportszinten sem nem 
befektetési szolgáltatások nyújtása ezen 
irányelv értelmében, sem nem banki 
szolgáltatás a 2006/48/EK irányelv 
értelmében, nem tekinthető 
ügyfélmegbízások végrehajtásával történő 
sajátszámlás kereskedésnek.

Or. en

Indokolás

A HFT-kereskedők nem mentesíthetők a MiFID követelményei alól.

Módosítás 242
Syed Kamall, Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az irányelv hatálya alól ki kell zárni 
azokat a biztosító- vagy életbiztosító 
intézeteket, amelyek tevékenységét az 
illetékes prudenciális felügyeleti hatóságok 
megfelelően figyelemmel kísérik, és 
amelyek a biztosítási és viszontbiztosítási 
üzleti tevékenység megkezdéséről és 
gyakorlásáról (Szolvencia II) szóló, 2009. 
november 25-i 2009/138/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartoznak.

(16) Az irányelv hatálya alól ki kell zárni 
azokat a biztosító- vagy életbiztosító 
intézeteket, amelyek tevékenységét az 
illetékes prudenciális felügyeleti hatóságok 
megfelelően figyelemmel kísérik, és 
amelyek a biztosítási és viszontbiztosítási 
üzleti tevékenység megkezdéséről és 
gyakorlásáról (Szolvencia II) szóló, 2009. 
november 25-i 2009/138/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartoznak, az 1. cikk (4) bekezdésében 
ismertetettek kivételével.

Or. en

Indokolás

E kivétel annak biztosításához szükséges, hogy az 1. cikk (4) bekezdésének legyen hatása a 
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MiFID üzletvitelre vonatkozó részeinek a biztosításalapú befektetésekre való alkalmazása 
során.

Módosítás 243
Syed Kamall, Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Az ezen irányelv alapján 
szabályozott pénzügyi eszközök 
alternatívájaként vagy helyettesítéseként a 
befektetéseket gyakran biztosítási 
szerződés formájában értékesítik az 
ügyfelek számára. A lakossági ügyfelek 
egységes védelmének biztosításához 
fontos, hogy a biztosítási szerződéseken 
alapuló befektetésekre ugyanazon 
üzletviteli előírások – különösen az 
összeférhetetlenség kezelésével 
kapcsolatban –, a vásárlási ösztönzőkre 
vonatkozó korlátozások és a tanácsadás 
alkalmasságának vagy a tanácsadással 
nem párosuló értékesítések 
megfelelőségének biztosítására irányuló 
szabályok vonatkozzanak. Az ezen 
irányelvben foglalt, a 
befektetővédelemmel és 
összeférhetetlenséggel kapcsolatos 
követelményeket ennélfogva a biztosítási 
szerződéseken alapuló befektetési 
csomagokra is alkalmazni kell. Mivel a 
biztosítást magukban foglaló 
befektetéseknek más pénzügyi 
eszközökhöz viszonyítva lehetnek eltérő 
sajátosságaik (például azért, mert az ilyen 
befektetési termékek életbiztosítási részt is 
tartalmazhatnak, előfordulhat, hogy az 
ügyfél személyéhez kell igazítani azokat), 
az irányelv úgy rendelkezik, hogy az 
EÉPH-nak és az EBFH-nak együtt kell 
működniük, hogy minél nagyobb 
következetességet biztosítsanak az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó, biztosítást 
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magukban foglaló lakossági befektetési 
termékcsomagokra vonatkozó üzletviteli 
előírások és adott esetben a későbbi, 
második szintű rendelkezések 
végrehajtása során.

Or. en

Indokolás

A biztosításalapú befektetések és a MiFID-ben szereplő pénzügyi eszközök közötti 
hasonlóságok miatt fontos, hogy mindezekre ugyanazon üzletviteli követelmények 
vonatkozzanak.

Módosítás 244
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Ki kell zárni ezen irányelv hatálya 
alól a központi bankokat és más, hasonló 
feladatokat ellátó szerveket, valamint az 
államadósság kezeléséért – amely fogalom 
magában foglalja annak befektetését is –
felelős vagy abban közreműködő állami 
szerveket, azon szervek kivételével, 
amelyek részben vagy egészben állami 
tulajdonban vannak, és amelyek szerepe 
kereskedelmi jellegű vagy eszközök 
megszerzéséhez kapcsolódik.

törölve

Or. en

Módosítás 245
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Ki kell zárni ezen irányelv hatálya alól 
a központi bankokat és más, hasonló 
feladatokat ellátó szerveket, valamint az 
államadósság kezeléséért – amely fogalom 
magában foglalja annak befektetését is –
felelős vagy abban közreműködő állami 
szerveket, azon szervek kivételével, 
amelyek részben vagy egészben állami 
tulajdonban vannak, és amelyek szerepe 
kereskedelmi jellegű vagy eszközök 
megszerzéséhez kapcsolódik.

(20) Ki kell zárni ezen irányelv hatálya alól 
a központi bankokat és más, hasonló 
feladatokat ellátó szerveket, valamint az 
államadósság kezeléséért – amely fogalom 
magában foglalja annak befektetését is –
felelős vagy abban közreműködő állami 
szerveket, azon szervek kivételével, 
amelyek részben vagy egészben állami 
tulajdonban vannak, és amelyek szerepe 
kereskedelmi jellegű vagy eszközök 
megszerzéséhez kapcsolódik. A közjogi 
intézmények azonban nem mentesíthetők 
az ügyletek illetékes hatóságoknak történő 
bejelentése alól.

Or. en

Indokolás

Ha lehetetlennek tartják e jogszabály hatályának – többek között – a központi bankokra 
történő kiterjesztését, legalább azt meg kell követelni, hogy ügyleteiket jelentsék be a pénzügyi 
piacok felügyeleti hatóságainak.

Módosítás 246
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A Központi Bankok Európai 
Rendszerének, más, hasonló funkciókat 
ellátó nemzeti szerveknek és az 
államadósság kezelésében részt vevő 
szerveknek adott felmentések 
rendszerének tisztázására helyénvaló az 
ilyen felmentéseket korlátozni azokra a 
szervekre és intézményekre, amelyek 
feladataikat egy tagállam jogának 
megfelelően vagy az Unió 
jogszabályaiknak megfelelően látják el, 
valamint azokra a nemzetközi szervekre, 

törölve
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amelyeknek egy vagy több tagállam a 
tagja.

Or. en

Módosítás 247
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A Központi Bankok Európai 
Rendszerének, más, hasonló funkciókat 
ellátó nemzeti szerveknek és az 
államadósság kezelésében részt vevő 
szerveknek adott felmentések rendszerének 
tisztázására helyénvaló az ilyen 
felmentéseket korlátozni azokra a 
szervekre és intézményekre, amelyek 
feladataikat egy tagállam jogának 
megfelelően vagy az Unió 
jogszabályaiknak megfelelően látják el, 
valamint azokra a nemzetközi szervekre, 
amelyeknek egy vagy több tagállam a 
tagja.

(21) A Központi Bankok Európai 
Rendszerének, más, hasonló funkciókat 
ellátó nemzeti szerveknek és az 
államadósság kezelésében részt vevő 
szerveknek adott felmentések rendszerének 
tisztázására helyénvaló az ilyen 
felmentéseket korlátozni azokra a 
szervekre és intézményekre, amelyek 
feladataikat egy tagállam jogának 
megfelelően vagy az Unió 
jogszabályaiknak megfelelően látják el, 
valamint azokra a nemzetközi szervekre, 
amelyeknek egy vagy több tagállam a 
tagja. A közjogi intézmények azonban nem 
mentesíthetők az ügyletek illetékes 
hatóságoknak történő bejelentése alól.

Or. en

Indokolás

Ha lehetetlennek tartják e jogszabály hatályának – többek között – a központi bankokra 
történő kiterjesztését, legalább azt meg kell követelni, hogy ügyleteiket jelentsék be a pénzügyi 
piacok felügyeleti hatóságainak.

Módosítás 248
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Az elektromos energia és a földgáz 
belső piaca megfelelő működésének 
biztosítása, illetve az átvitelirendszer-
üzemeltetői feladatoknak a 2009/72/EK 
irányelv, a 2009/73/EK irányelv, a 
714/2009/EK rendelet, a 715/2009/EK 
rendelet valamint az e rendeletek nyomán 
elfogadott hálózati szabályzatok és 
irányvonalak értelmében történő ellátása 
érdekében az átvitelirendszer-
üzemeltetőknek és szolgáltatóiknak 
mentességet kell biztosítani – az akár 
fizikai átviteli, akár pénzügyi átviteli jogok 
formáját öltő – az átviteli jogok 
megadásakor, illetve a másodlagos 
kereskedelemhez való platform 
biztosításakor. Az átviteli jogok hatékony 
kereskedelmének lehetővé tétele 
érdekében továbbá mentességet kell adni 
minden személynek ezen átviteli jogok 
megvásárlása, illetve eladása során.

Or. en

Indokolás

Kockázatfedezeti funkcióik miatt az átviteli jogok (fizikai átviteli jogok vagy pénzügyi átviteli 
jogok) kereskedelme jelentősen hozzájárul a belső energiapiac hatékony működéséhez. Az 
említettek pénzügyi eszközök közé történő végleges átcsoportosításának nagy valószínűséggel 
az lenne a következménye, hogy a piaci szereplők tartózkodnának az átviteli jogokkal való 
kereskedéstől, mivel a MiFID szerinti követelményeket túlságosan megterhelőnek tartanák. 
Olyan kifejezett rendelkezésre van ezért szükség, amely mentesíti ezen eszközöket.

Módosítás 249
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A 92/49/EGK tanácsi irányelvnek és a (32) A 92/49/EGK tanácsi irányelvnek és a 
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2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK 
és a 2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi 
szektorbeli részesedésszerzések és 
részesedésnövelések prudenciális 
értékelésének eljárási szabályai és az 
értékelés kritériumai tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2007. szeptember 5-i 
2007/44/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv részletes kritériumokat adott meg 
a befektetési vállalkozásban javasolt 
befolyásszerzés prudenciális értékelésére 
és alkalmazásuk eljárására. Az értékelési 
folyamat jogbiztonságának, 
egyértelműségének és előreláthatóságának 
biztosítása – tekintettel az értékelési 
folyamatra – valamint annak eredménye 
érdekében erősíteni kell a 2007/44/EK 
irányelvben rögzített prudenciális értékelés 
folyamatát. Ezen belül az illetékes 
hatóságoknak minősíteniük kell a javasolt 
szerző fél alkalmasságát és a javasolt 
részesedésszerzés pénzügyi 
megbízhatóságát, a következő kritériumok 
mindegyike szerint: a részesedést szerezni 
kívánó személy jó hírneve; a befektetési 
vállalkozás üzleti tevékenységét a jövőben 
irányító bármely személy jó hírneve és 
tapasztalata; az, hogy a befektetési 
vállalkozás képes lesz-e megfelelni az ezen 
irányelven és más irányelveken, 
nevezetesen a 2002/87/EK irányelven, 
valamint a 2006/49/EK irányelven alapuló 
prudenciális követelményeknek léteznek-e 
ésszerű okok annak feltételezésére, hogy a 
2005/60/EK irányelv 1. cikke értelmében 
vett pénzmosást vagy terrorizmus 
finanszírozását követnek vagy követtek el, 
illetve kísérelnek vagy kíséreltek meg, 
vagy hogy a tervezett részesedésszerzés 
növelheti annak kockázatát.

2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK
és a 2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi 
szektorbeli részesedésszerzések és 
részesedésnövelések prudenciális 
értékelésének eljárási szabályai és az 
értékelés kritériumai tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2007. szeptember 5-i 
2007/44/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv részletes kritériumokat adott meg 
a befektetési vállalkozásban javasolt 
befolyásszerzés prudenciális értékelésére 
és alkalmazásuk eljárására. Az értékelési 
folyamat jogbiztonságának, 
egyértelműségének és előreláthatóságának 
biztosítása – tekintettel az értékelési 
folyamatra – valamint annak eredménye 
érdekében erősíteni kell a 2007/44/EK 
irányelvben rögzített prudenciális értékelés 
folyamatát. Ezen belül az illetékes 
hatóságoknak minősíteniük kell a javasolt 
szerző fél alkalmasságát és a javasolt 
részesedésszerzés pénzügyi 
megbízhatóságát, a következő kritériumok 
mindegyike szerint: a részesedést szerezni 
kívánó személy jó hírneve; a befektetési 
vállalkozás üzleti tevékenységét a jövőben 
irányító bármely személy jó hírneve és 
tapasztalata; az, hogy a befektetési 
vállalkozás képes lesz-e megfelelni az ezen 
irányelven és más irányelveken, 
nevezetesen a 2002/87/EK irányelven, 
valamint a 2006/49/EK irányelven alapuló 
prudenciális követelményeknek; a 
részesedésszerzés összeférhetetlenséget 
idéz-e elő; léteznek-e ésszerű okok annak 
feltételezésére, hogy a 2005/60/EK 
irányelv 1. cikke értelmében vett 
pénzmosást vagy terrorizmus 
finanszírozását követnek vagy követtek el, 
illetve kísérelnek vagy kíséreltek meg, 
vagy hogy a tervezett részesedésszerzés 
növelheti annak kockázatát.

Or. en
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Módosítás 250
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A befektetési vállalkozásoknál 
erősíteni kell a vezető testületek szerepét, a 
vállalkozások józan és körültekintő 
vezetésének biztosítása, a piac 
integritásának előmozdítása és a befektetők 
érdekeinek védelme érdekében. A 
befektetési vállalkozás teljes vezető 
testületének mindenkor elegendő időt kell 
fordítania feladataira és megfelelő ismeret, 
készség és tapasztalat birtokában kell 
lennie, hogy képes legyen a befektetési 
vállalkozás tevékenységének és fő 
kockázati kitettségeinek megértésére. A 
csordaszellem elkerülése és a kritikus 
gondolkodás elősegítése érdekében a 
befektetési vállalkozások vezető 
testületeinek kellően változatosnak kell 
lenniük az életkor, nem, földrajzi eredet, 
képzettségi és szakmai háttér tekintetében, 
hogy sokféle nézetet és tapasztalatot 
képviseljenek. A nemek közötti egyensúly 
különösen fontos a demográfiai valóság 
megfelelő képviseletének biztosítása 
érdekében.

(38) A befektetési vállalkozásoknál 
erősíteni kell a vezető testületek szerepét, a 
vállalkozások józan és körültekintő 
vezetésének biztosítása, a piac 
integritásának előmozdítása és a befektetők 
érdekeinek védelme érdekében. A 
befektetési vállalkozás teljes vezető 
testületének mindenkor elegendő időt kell 
fordítania feladataira és megfelelő ismeret, 
készség és tapasztalat birtokában kell 
lennie, hogy képes legyen a befektetési 
vállalkozás tevékenységének és fő 
kockázati kitettségeinek megértésére. A 
tagállamoknak megfelelő jogszabályokat 
kell elfogadniuk, hogy súlyos hivatali 
visszásságok esetén a vezető testületek 
tagjai elszámoltathatóak legyenek.

Or. en

Indokolás

Súlyos hivatali visszásságok esetén a vezető testületek tagjaival szemben bírósági eljárást kell 
kezdeményezni.

Módosítás 251
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A befektetési vállalkozásoknál 
erősíteni kell a vezető testületek szerepét, a 
vállalkozások józan és körültekintő 
vezetésének biztosítása, a piac 
integritásának előmozdítása és a befektetők 
érdekeinek védelme érdekében. A 
befektetési vállalkozás teljes vezető 
testületének mindenkor elegendő időt kell 
fordítania feladataira és megfelelő ismeret, 
készség és tapasztalat birtokában kell 
lennie, hogy képes legyen a befektetési 
vállalkozás tevékenységének és fő 
kockázati kitettségeinek megértésére. A 
csordaszellem elkerülése és a kritikus 
gondolkodás elősegítése érdekében a 
befektetési vállalkozások vezető 
testületeinek kellően változatosnak kell 
lenniük az életkor, nem, földrajzi eredet, 
képzettségi és szakmai háttér tekintetében, 
hogy sokféle nézetet és tapasztalatot 
képviseljenek. A nemek közötti egyensúly 
különösen fontos a demográfiai valóság 
megfelelő képviseletének biztosítása 
érdekében.

(38) A befektetési vállalkozásoknál 
erősíteni kell a vezető testületek szerepét, a 
vállalkozások józan és körültekintő 
vezetésének biztosítása, a piac 
integritásának előmozdítása és a befektetők 
érdekeinek védelme érdekében. A 
befektetési vállalkozás teljes vezető 
testületének mindenkor elegendő időt kell 
fordítania feladataira és megfelelő ismeret, 
készség és tapasztalat birtokában kell 
lennie, hogy képes legyen a befektetési 
vállalkozás tevékenységének és fő 
kockázati kitettségeinek megértésére. A 
csordaszellem elkerülése és a kritikus 
gondolkodás elősegítése érdekében a 
befektetési vállalkozások vezető 
testületeinek kellően változatosnak kell 
lenniük az életkor, nem, földrajzi eredet, 
képzettségi és szakmai háttér tekintetében, 
hogy sokféle nézetet és tapasztalatot 
képviseljenek. A nemek közötti egyensúly 
különösen fontos a demográfiai valóság 
megfelelő képviseletének biztosítása 
érdekében. A tagállamoknak továbbá 
megfelelő jogszabályokat kell 
elfogadniuk, hogy súlyos hivatali 
visszásságok esetén a vezető testületek 
tagjai elszámoltathatóak legyenek.

Or. en

Módosítás 252
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A befektetési vállalkozásoknál 
erősíteni kell a vezető testületek szerepét, a 
vállalkozások józan és körültekintő 
vezetésének biztosítása, a piac 

(38) A befektetési vállalkozásoknál 
erősíteni kell a vezető testületek szerepét, a 
vállalkozások józan és körültekintő 
vezetésének biztosítása, a piac 
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integritásának előmozdítása és a befektetők 
érdekeinek védelme érdekében. A 
befektetési vállalkozás teljes vezető 
testületének mindenkor elegendő időt kell 
fordítania feladataira és megfelelő ismeret, 
készség és tapasztalat birtokában kell 
lennie, hogy képes legyen a befektetési 
vállalkozás tevékenységének és fő 
kockázati kitettségeinek megértésére. A 
csordaszellem elkerülése és a kritikus 
gondolkodás elősegítése érdekében a 
befektetési vállalkozások vezető 
testületeinek kellően változatosnak kell 
lenniük az életkor, nem, földrajzi eredet, 
képzettségi és szakmai háttér tekintetében, 
hogy sokféle nézetet és tapasztalatot 
képviseljenek. A nemek közötti egyensúly 
különösen fontos a demográfiai valóság 
megfelelő képviseletének biztosítása 
érdekében.

integritásának előmozdítása és a befektetők 
érdekeinek védelme érdekében. A 
befektetési vállalkozás teljes vezető 
testületének mindenkor elegendő időt kell 
fordítania feladataira és megfelelő ismeret, 
készség és tapasztalat birtokában kell 
lennie, hogy képes legyen a befektetési 
vállalkozás tevékenységének és fő 
kockázati kitettségeinek megértésére. A 
csordaszellem elkerülése és a kritikus 
gondolkodás elősegítése érdekében a 
befektetési vállalkozások vezető 
testületeinek kellően változatosnak kell 
lenniük az életkor, nem, földrajzi eredet, 
képzettségi és szakmai háttér tekintetében, 
hogy sokféle nézetet és tapasztalatot 
képviseljenek. A nemek közötti egyensúly 
különösen fontos a demográfiai valóság 
megfelelő képviseletének biztosítása 
érdekében. A vezető testületekben a 
munkavállalói képviselet a változatosság 
bővítésének pozitív módja, mivel az 
kulcsfontosságú nézőponttal és a 
vállalkozások belső működésének valós 
ismeretével egészíti ki e testületeket.

Or. en

Módosítás 253
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38a) A vállalatirányításnak az Unión 
belüli összes pénzügyi intézményben 
történő teljesen egységes megközelítése 
érdekében az itt szereplő vállalatirányítási 
rendelkezéseknek meg kell egyezniük a(z) 
… irányelvben [a tőkekövetelményekről 
szóló IV. irányelv] foglaltakkal, és 
arányosnak kell lenniük az érintett 
jogalany nagyságához viszonyítva. 
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Or. en

Módosítás 254
Gay Mitchell

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A befektetési vállalkozások 
tevékenységei felett gyakorolt felügyelet és 
ellenőrzés érdekében a vezető testület 
felelős és elszámoltatható a befektetési 
vállalkozás átfogó stratégiájáért, 
figyelembe véve a befektetési vállalkozás 
üzleti és kockázati profilját. A vezető 
testületnek egyértelmű felelősségeket kell 
viselnie a befektetési vállalkozás teljes 
üzleti ciklusa során a vállalkozás stratégiai 
célkitűzéseinek beazonosítása és 
meghatározása, belső szervezetének 
jóváhagyása területén – ideértve a 
munkavállalók kiválasztásának és 
képzésének kritériumait –, a 
szolgáltatásnyújtást és a tevékenységet 
irányító átfogó szabályozások 
meghatározásában – ideértve a 
kereskedelmi személyzet díjazását –, és az 
ügyfelek számára forgalmazható új 
termékek jóváhagyásában. A befektetési 
vállalkozások időszakonkénti ellenőrzése, 
valamint stratégiai célkitűzéseik, belső 
szervezetük és a szolgáltatásnyújtással és a 
tevékenységekkel kapcsolatos 
szabályozásaik értékelése biztosíthatja, 
hogy folyamatosan józan és körültekintő
vezetést tudjanak biztosítani a piacok 
integritása és a befektetők védelme 
érdekében.

(39) A befektetési vállalkozások 
tevékenységei felett gyakorolt felügyelet és 
ellenőrzés érdekében a vezető testület 
felelős és elszámoltatható a befektetési 
vállalkozás átfogó stratégiájáért, 
figyelembe véve a befektetési vállalkozás 
üzleti és kockázati profilját. A vezető 
testületnek egyértelmű felelősségeket kell 
viselnie a befektetési vállalkozás teljes 
üzleti ciklusa során a vállalkozás stratégiai 
célkitűzéseinek beazonosítása és 
meghatározása, belső szervezetének 
jóváhagyása területén – ideértve a 
munkavállalók kiválasztásának és 
képzésének kritériumait –, a 
szolgáltatásnyújtást és a tevékenységet 
irányító átfogó szabályozások 
meghatározásában – ideértve a 
kereskedelmi személyzet díjazását –, és az 
ügyfelek számára forgalmazható új 
termékek jóváhagyásában. A befektetési 
vállalkozások időszakonkénti ellenőrzése, 
valamint stratégiai célkitűzéseik, belső 
szervezetük és a szolgáltatásnyújtással és a 
tevékenységekkel kapcsolatos 
szabályozásaik értékelése biztosíthatja, 
hogy folyamatosan józan és körültekintő 
vezetést tudjanak biztosítani a piacok 
integritása és a befektetők védelme 
érdekében. Az új termékek bevezetésével 
kapcsolatban a termékgyártóknak 
időszakonként termékeik teljesítményét is 
felül kell vizsgálniuk, hogy értékeljék, 
hogy a termék a tervnek megfelelően 
teljesített-e, és hogy megállapítsák, hogy a 
termék esetében még megfelelő-e a 
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célpiac.

Or. en

Módosítás 255
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A 2004/39/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek a befektetési 
vállalkozások szervezeti követelményei és 
működési feltételei, valamint az irányelv 
alkalmazásában meghatározott kifejezések 
tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 
2006. augusztus 10-i 2006/73/EK 
bizottsági irányelv megengedi a 
tagállamoknak, hogy előírják a befektetési 
vállalkozásokkal szembeni szervezeti 
követelményekkel összefüggésben az 
ügyfélmegbízásokkal kapcsolatos 
telefonbeszélgetések vagy elektronikus 
kommunikáció rögzítését. Az 
ügyfélmegbízásokat érintő 
telefonbeszélgetések és az elektronikus 
kommunikáció rögzítése összhangban van 
az Európai Unió Alapjogi Chartájával és 
indokolt a befektetővédelem megerősítése, 
a piacfelügyelet javítása és a jogbiztonság 
növelése érdekében, a befektetési 
vállalkozások és ügyfelek érdekeinek 
megfelelően. Az ilyen nyilvántartások 
fontosságát az Európai Bizottságnak 
készült, az Európai Értékpapír-piaci 
Szabályozók Bizottsága által 2010. július 
29-én kiadott technikai tanácsadás is 
említi. Ezekből az okokból következően 
helyénvaló ebben az irányelvben előírni 
azokat az elveket, amelyek az 
ügyfélmegbízásokat érintő 
telefonbeszélgetések vagy elektronikus 
kommunikáció rögzítésére vonatkoznak.

(42) A 2004/39/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek a befektetési 
vállalkozások szervezeti követelményei és 
működési feltételei, valamint az irányelv 
alkalmazásában meghatározott kifejezések 
tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 
2006. augusztus 10-i 2006/73/EK 
bizottsági irányelv megengedi a 
tagállamoknak, hogy előírják a befektetési 
vállalkozásokkal szembeni szervezeti 
követelményekkel összefüggésben az 
ügyfélmegbízásokkal kapcsolatos 
telefonbeszélgetések vagy elektronikus 
kommunikáció rögzítését. Az 
ügyfélmegbízásokat érintő 
telefonbeszélgetések és az elektronikus 
kommunikáció rögzítése összhangban van 
az Európai Unió Alapjogi Chartájával és 
indokolt a befektetővédelem megerősítése, 
a piacfelügyelet javítása és a jogbiztonság 
növelése érdekében, a befektetési 
vállalkozások és ügyfelek érdekeinek 
megfelelően. Az ilyen nyilvántartások 
fontosságát az Európai Bizottságnak 
készült, az Európai Értékpapír-piaci 
Szabályozók Bizottsága által 2010. július 
29-én kiadott technikai tanácsadás is 
említi. Ezekből az okokból következően 
helyénvaló ebben az irányelvben előírni 
azokat az elveket, amelyek az 
ügyfélmegbízásokat érintő 
telefonbeszélgetések vagy elektronikus 
kommunikáció rögzítésére vonatkoznak. A 
lakossági ügyfelek és a pénzügyi 
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intézmények közötti kommunikáció 
esetében indokolt, hogy a tagállamok az 
ilyen kommunikációról inkább megfelelő 
írásos nyilvántartásokat fogadhassanak el 
a területükön letelepedett pénzügyi 
intézmények és a területükön található 
fióktelepek vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 256
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A kereskedési technológia 
alkalmazása az elmúlt évtizedben 
jelentősen fejlődött, és jelenleg a piaci 
szereplők kiterjedten használják. Sok piaci 
szereplő alkalmazza mostanában az 
algoritmikus kereskedést, amikor egy 
számítógépes algoritmus automatikusan 
meghatározza egy megbízást 
vonatkozásait, minimális emberi 
beavatkozással, vagy anélkül. Az 
algoritmikus kereskedés egy sajátos részét 
képezi a nagyfrekvenciájú kereskedés, 
amikor a kereskedési rendszer nagy 
sebességgel elemzi az adatokat vagy a 
piactól kapott jelzéseket, és aztán arra az 
elemzésre reagálva nagy számban küld 
vagy frissít megbízásokat, nagyon rövid 
időn belül. A nagyfrekvenciájú kereskedést 
jellemzően olyan kereskedők végzik, akik 
saját tőkéjükkel kereskednek, és ahelyett, 
hogy önmagában stratégiát jelentene, a 
kifinomult technológiát rendszerint arra 
használják, hogy hagyományosabb 
kereskedési stratégiákat valósítsanak meg 
vele, amilyen az árjegyzés vagy az 
arbitrázs.

(44) A kereskedési technológia 
alkalmazása az elmúlt évtizedben 
jelentősen fejlődött, és jelenleg a piaci 
szereplők kiterjedten használják. Sok piaci 
szereplő alkalmazza mostanában az 
algoritmikus kereskedést, amikor egy 
számítógépes algoritmus automatikusan 
meghatározza egy megbízást 
vonatkozásait, minimális emberi 
beavatkozással, vagy anélkül. Az 
algoritmikus kereskedés egy sajátos részét 
képezi a nagyfrekvenciájú kereskedés, 
amikor a kereskedési rendszer nagy 
sebességgel, jellemzően milliszekundumok 
vagy mikroszekundumok alatt elemzi az 
adatokat vagy a piactól kapott jelzéseket, 
és aztán arra az elemzésre reagálva nagy 
számban küld vagy frissít megbízásokat, 
nagyon rövid időn belül. A 
nagyfrekvenciájú kereskedést jellemzően 
olyan kereskedők végzik, akik saját 
tőkéjükkel kereskednek, és ahelyett, hogy 
önmagában stratégiát jelentene, a 
kifinomult technológiát rendszerint arra 
használják, hogy hagyományosabb 
kereskedési stratégiákat valósítsanak meg 
vele, amilyen az árjegyzés vagy az 
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arbitrázs.

Or. en

Indokolás

A nagyfrekvenciájú kereskedéssel kapcsolatos további részletezés.

Módosítás 257
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
45 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45a) A nagyfrekvenciájú kereskedés –
általános jelenségként – a technológiai 
fejlődés és a fejlett üzleti modellek 
természetes tényezőjének tekinthető. A 
tudományos tanulmányok általános 
következtetésként fenntartják, hogy a 
nagyfrekvenciájú kereskedés növeli a 
likviditást és csökkenti a volatilitást. 
Ugyanakkor a következtetés azt is 
tartalmazza, hogy maga az új technológia 
– mint ahogy bármilyen egyéb kereskedési 
forma – felhasználható piaci visszaélés 
céljára.

Or. en

Módosítás 258
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A kereskedési technológia használata 
megnövelte a befektetők kereskedésének 
gyorsaságát, teljesítőképességét és 

(46) A kereskedési technológia használata 
megnövelte a befektetők kereskedésének 
gyorsaságát, teljesítőképességét és 
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összetettségét. A piaci szereplők számára 
lehetővé tette azt is, hogy megkönnyítsék 
ügyfeleik közvetlen hozzáférését a 
piacokhoz, az ő kereskedési rendszereiken 
keresztül, közvetlen elektronikus 
hozzáféréssel, vagy szponzorált és 
közvetlen piaci hozzáféréssel. A 
kereskedési technológia hozott hasznokat 
a piac számára, és általában a piaci 
szereplők számára, amilyen például a 
szélesebb körű részvétel a piacokon, a 
megnövekedett likviditás, a szűkebb 
kamatláb-különbözetek, csökkenő rövid 
távú volatilitás, és az, hogy jobb a 
megbízások végrehajtása az ügyfél 
számára. Mégis, ez a kereskedési 
technológia számos potenciális kockázat 
kialakulását is eredményezi, amilyen 
például a kereskedési helyszínek
rendszereinek túlterhelési kockázata a 
megbízások nagy száma miatt, az 
algoritmikus kereskedés kockázatai, 
amelyek párhuzamos vagy téves 
megbízásokat generálhatnak, vagy más 
működési zavar révén rendellenes piacot 
teremthetnek. Ezenkívül fennáll az a 
kockázat, hogy az algoritmikus kereskedési 
rendszerek túlreagálhatnak más piaci 
eseményeket, ami egy már fennálló piaci 
probléma esetén kiélezheti a volatilitást. 
Végül, az algoritmikus kereskedés vagy a 
nagy frekvencia, ha rosszul használják, a 
visszaélések bizonyos formáiba is 
beépülhet.

összetettségét. A piaci szereplők számára 
lehetővé tette azt is, hogy megkönnyítsék 
ügyfeleik közvetlen hozzáférését a 
piacokhoz, az ő kereskedési rendszereiken 
keresztül, közvetlen elektronikus 
hozzáféréssel, vagy szponzorált és 
közvetlen piaci hozzáféréssel. A 
nagyfrekvenciájú kereskedés kereskedési 
volument idéz elő a piacokon, de nagyon 
korlátozott likviditást, mivel 
milliszekundumokig csak az ajánlati 
könyvben jegyez tartaléktőkét, a törlések 
aránya pedig rendkívül magas. A kissé 
szűkebb kamatláb-különbözetek nem 
ellensúlyozzák a megbízások vagy a 
készletek mélységének, jegyzési idejének 
hiányát. Bizonyított, hogy ez a kereskedési 
technológia számos kockázat kialakulását 
eredményezi, amilyen például a 
kereskedési helyszínek rendszereinek 
túlterhelési kockázata a megbízások nagy 
száma miatt, az algoritmikus kereskedés 
kockázatai, amelyek párhuzamos vagy 
téves megbízásokat generálhatnak, vagy 
más működési zavar révén rendellenes 
piacot teremthetnek. Elsősorban arra 
vonatkozóan állnak rendelkezésre 
bizonyítékok, hogy a nagyfrekvenciájú 
kereskedési technológia, miközben 
információs előnyt biztosít a felhasználói 
számára, hozzájárulhatott a nem 
megjelenített közös likviditási alapoknak 
az intézményi befektetők, például a 
nyugdíjalapok általi fokozott 
alkalmazásához, arra törekedve, hogy 
elkerüljék a végrehajtási árakat érintő 
potenciális negatív hatást megrendeléseik 
HTF-kereskedők általi észlelése során. 
Ezenkívül fennáll az a kockázat, hogy az 
algoritmikus kereskedési rendszerek 
túlreagálhatnak más piaci eseményeket, 
ami egy már fennálló piaci probléma 
esetén kiélezheti a volatilitást. Ezen 
túlmenően ilyen módon a 
nagyfrekvenciájú kereskedés más
befektetők – például a nyugdíjbiztosítók –
kárára tett szert haszonra. Végül, az 
algoritmikus kereskedés vagy a nagy 
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frekvencia, ha rosszul használják, a 
visszaélések bizonyos formáiba is 
beépülhet. Az ilyen kockázatok a 
nagyfrekvenciájú kereskedéssel 
összefüggő infrastruktúra és felügyelet 
magas költségeit vonják maga után.

Or. en

Indokolás

Fontos kiemelni, hogy a nagyfrekvenciájú kereskedés információs előnyt nyújt a kereskedők 
számára más szereplőkkel szemben. Ez az előny főleg annak a gyorsaságnak tudható be, 
amellyel az információ megszerezhető, valamint megbízásokhoz és 
törlésekhez/módosításokhoz felhasználható. Ez arra készteti a közületeket, hogy a 
„fegyverkezési verseny” jegyében hatalmas megrendeléseket helyezzenek el, ami jelentős 
költségeket okoz számukra és végső ügyfeleik számára, vagy megpróbálják kikerülni a 
nagyfrekvenciájú kereskedést azáltal, hogy olyan platformokra lépnek be, amelyekhez nincs 
hozzáférésük, vagy ahol a megrendelések jobban eltitkolhatók.

Módosítás 259
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A kereskedési technológia használata 
megnövelte a befektetők kereskedésének 
gyorsaságát, teljesítőképességét és 
összetettségét. A piaci szereplők számára 
lehetővé tette azt is, hogy megkönnyítsék 
ügyfeleik közvetlen hozzáférését a 
piacokhoz, az ő kereskedési rendszereiken 
keresztül, közvetlen elektronikus 
hozzáféréssel, vagy szponzorált és 
közvetlen piaci hozzáféréssel. A 
kereskedési technológia hozott hasznokat a 
piac számára, és általában a piaci szereplők 
számára, amilyen például a szélesebb körű 
részvétel a piacokon, a megnövekedett 
likviditás, a szűkebb kamatláb-
különbözetek, csökkenő rövid távú 
volatilitás, és az, hogy jobb a megbízások 

(46) A kereskedési technológia használata 
megnövelte a befektetők kereskedésének 
gyorsaságát, teljesítőképességét és 
összetettségét. A piaci szereplők számára 
lehetővé tette azt is, hogy megkönnyítsék 
ügyfeleik közvetlen hozzáférését a 
piacokhoz, az ő kereskedési rendszereiken 
keresztül, közvetlen elektronikus 
hozzáféréssel, vagy szponzorált és 
közvetlen piaci hozzáféréssel. A 
kereskedési technológia hozott hasznokat a 
piac számára, és általában a piaci szereplők 
számára, amilyen például a szélesebb körű 
részvétel a piacokon, a megnövekedett 
likviditás, a szűkebb kamatláb-
különbözetek, csökkenő rövid távú 
volatilitás, és az, hogy jobb a megbízások 
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végrehajtása az ügyfél számára. Mégis, ez 
a kereskedési technológia számos 
potenciális kockázat kialakulását is 
eredményezi, amilyen például a 
kereskedési helyszínek rendszereinek 
túlterhelési kockázata a megbízások nagy 
száma miatt, az algoritmikus kereskedés 
kockázatai, amelyek párhuzamos vagy 
téves megbízásokat generálhatnak, vagy 
más működési zavar révén rendellenes 
piacot teremthetnek. Ezenkívül fennáll az a 
kockázat, hogy az algoritmikus kereskedési 
rendszerek túlreagálhatnak más piaci 
eseményeket, ami egy már fennálló piaci 
probléma esetén kiélezheti a volatilitást. 
Végül, az algoritmikus kereskedés vagy a 
nagy frekvencia, ha rosszul használják, a 
visszaélések bizonyos formáiba is 
beépülhet.

végrehajtása az ügyfél számára. Mégis, ez 
a kereskedési technológia számos 
potenciális kockázat kialakulását is 
eredményezi, amilyen például a 
kereskedési helyszínek rendszereinek 
túlterhelési kockázata a megbízások nagy 
száma miatt, az algoritmikus kereskedés 
kockázatai, amelyek párhuzamos vagy 
téves megbízásokat generálhatnak, vagy 
más működési zavar révén rendellenes 
piacot teremthetnek. Ezenkívül fennáll az a 
kockázat, hogy az algoritmikus kereskedési 
rendszerek túlreagálhatnak más piaci 
eseményeket, ami egy már fennálló piaci 
probléma esetén kiélezheti a volatilitást. A 
fentiektől függetlenül tilos a visszaélés, 
tekintet nélkül a piaci részvételhez 
alkalmazott módszerre. A piaci 
visszaélésekkel a piaci visszaélésről szóló 
(2004/109/EK) irányelv foglalkozik.

Or. en

Indokolás

Amint azt az Európai Bizottság megállapította, a technológiai fejlemények a piac 
szempontjából kedvező és kedvezőtlen hatásokat is előidéznek. Az azonban nem fordulhat elő, 
hogy piaci visszaéléseket csak a piacokkal való kölcsönös kapcsolat kialakítása során 
korszerű technológiai szoftvereket alkalmazó résztvevőkkel lehessen összefüggésbe hozni. 
Piaci visszaélésre bármilyen szinten sor kerülhet. Hivatkozni kell ennélfogva a piaci 
visszaélésről szóló irányelvre a holisztikus áttekintés és annak érdekében, hogy ezzel minden 
szinten külön foglalkozzanak.

Módosítás 260
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A kereskedési technológia használata 
megnövelte a befektetők kereskedésének 
gyorsaságát, teljesítőképességét és 
összetettségét. A piaci szereplők számára 
lehetővé tette azt is, hogy megkönnyítsék 

(46) A nagyfrekvenciájú kereskedési 
technológia használata megnövelte a 
befektetők kereskedésének gyorsaságát, 
teljesítőképességét és összetettségét. A 
piaci szereplők számára lehetővé tette azt 
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ügyfeleik közvetlen hozzáférését a 
piacokhoz, az ő kereskedési rendszereiken 
keresztül, közvetlen elektronikus 
hozzáféréssel, vagy szponzorált és 
közvetlen piaci hozzáféréssel. A 
kereskedési technológia hozott hasznokat a 
piac számára, és általában a piaci szereplők 
számára, amilyen például a szélesebb körű 
részvétel a piacokon, a megnövekedett 
likviditás, a szűkebb kamatláb-
különbözetek, csökkenő rövid távú 
volatilitás, és az, hogy jobb a megbízások 
végrehajtása az ügyfél számára. Mégis, ez 
a kereskedési technológia számos 
potenciális kockázat kialakulását is 
eredményezi, amilyen például a 
kereskedési helyszínek rendszereinek 
túlterhelési kockázata a megbízások nagy 
száma miatt, az algoritmikus kereskedés 
kockázatai, amelyek párhuzamos vagy 
téves megbízásokat generálhatnak, vagy 
más működési zavar révén rendellenes 
piacot teremthetnek. Ezenkívül fennáll az a 
kockázat, hogy az algoritmikus kereskedési 
rendszerek túlreagálhatnak más piaci 
eseményeket, ami egy már fennálló piaci 
probléma esetén kiélezheti a volatilitást. 
Végül, az algoritmikus kereskedés vagy a 
nagy frekvencia, ha rosszul használják, a 
visszaélések bizonyos formáiba is 
beépülhet.

is, hogy megkönnyítsék ügyfeleik 
közvetlen hozzáférését a piacokhoz, az ő 
kereskedési rendszereiken keresztül, 
közvetlen elektronikus hozzáféréssel, vagy 
szponzorált és közvetlen piaci 
hozzáféréssel. A kereskedési technológia 
hozott hasznokat a piac számára, és 
általában a piaci szereplők számára, 
amilyen például a szélesebb körű részvétel 
a piacokon, a megnövekedett likviditás, a 
szűkebb kamatláb-különbözetek, csökkenő 
rövid távú volatilitás, és az, hogy jobb a 
megbízások végrehajtása az ügyfél 
számára. Mégis, ez a nagyfrekvenciájú
kereskedési technológia számos potenciális 
kockázat kialakulását is eredményezi, 
amilyen például a kereskedési helyszínek 
rendszereinek túlterhelési kockázata a 
megbízások nagy száma miatt, az 
algoritmikus kereskedés kockázatai, 
amelyek párhuzamos vagy téves 
megbízásokat generálhatnak, vagy más 
működési zavar révén rendellenes piacot 
teremthetnek. Ezenkívül fennáll az a 
kockázat, hogy az algoritmikus kereskedési 
rendszerek túlreagálhatnak más piaci 
eseményeket, ami egy már fennálló piaci 
probléma esetén kiélezheti a volatilitást. 
Végül, az algoritmikus kereskedés vagy a 
nagyfrekvenciájú kereskedés, ha rosszul 
használják, a visszaélések bizonyos 
formáiba is beépülhet. Másrészt a nagy 
frekvenciájú kereskedés általánosságban 
csökkenti a volatilitást, és a különböző 
piaci helyeken elősegíti a jobb árképzést, 
amint azt számos tudományos tanulmány 
igazolta.

Or. en

Módosítás 261
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A kereskedési technológia használata 
megnövelte a befektetők kereskedésének 
gyorsaságát, teljesítőképességét és 
összetettségét. A piaci szereplők számára 
lehetővé tette azt is, hogy megkönnyítsék 
ügyfeleik közvetlen hozzáférését a 
piacokhoz, az ő kereskedési rendszereiken 
keresztül, közvetlen elektronikus
hozzáféréssel, vagy szponzorált és 
közvetlen piaci hozzáféréssel. A 
kereskedési technológia hozott hasznokat a 
piac számára, és általában a piaci szereplők 
számára, amilyen például a szélesebb körű 
részvétel a piacokon, a megnövekedett 
likviditás, a szűkebb kamatláb-
különbözetek, csökkenő rövid távú 
volatilitás, és az, hogy jobb a megbízások 
végrehajtása az ügyfél számára. Mégis, ez 
a kereskedési technológia számos 
potenciális kockázat kialakulását is 
eredményezi, amilyen például a 
kereskedési helyszínek rendszereinek 
túlterhelési kockázata a megbízások nagy 
száma miatt, az algoritmikus kereskedés 
kockázatai, amelyek párhuzamos vagy 
téves megbízásokat generálhatnak, vagy 
más működési zavar révén rendellenes 
piacot teremthetnek. Ezenkívül fennáll az a 
kockázat, hogy az algoritmikus kereskedési 
rendszerek túlreagálhatnak más piaci 
eseményeket, ami egy már fennálló piaci 
probléma esetén kiélezheti a volatilitást. 
Végül, az algoritmikus kereskedés vagy a 
nagy frekvencia, ha rosszul használják, a 
visszaélések bizonyos formáiba is 
beépülhet.

(46) A kereskedési technológia használata 
megnövelte a befektetők kereskedésének 
gyorsaságát, teljesítőképességét és 
összetettségét. A piaci szereplők számára 
lehetővé tette azt is, hogy megkönnyítsék 
ügyfeleik közvetlen hozzáférését a 
piacokhoz, az ő kereskedési rendszereiken 
keresztül, közvetlen piaci hozzáféréssel, 
szűrés nélküli, közvetlen piaci 
hozzáféréssel vagy szponzorált 
hozzáféréssel. A kereskedési technológia 
hozott hasznokat a piac számára, és 
általában a piaci szereplők számára, 
amilyen például a szélesebb körű részvétel 
a piacokon, a megnövekedett likviditás, a 
szűkebb kamatláb-különbözetek, csökkenő 
rövid távú volatilitás, és az, hogy jobb a 
megbízások végrehajtása az ügyfél 
számára. Mégis, ez a kereskedési 
technológia számos potenciális kockázat 
kialakulását is eredményezi, amilyen 
például a kereskedési helyszínek 
rendszereinek túlterhelési kockázata a 
megbízások nagy száma miatt, az 
algoritmikus kereskedés kockázatai, 
amelyek párhuzamos vagy téves 
megbízásokat generálhatnak, vagy más 
működési zavar révén rendellenes piacot 
teremthetnek. Ezenkívül fennáll az a 
kockázat, hogy az algoritmikus kereskedési 
rendszerek túlreagálhatnak más piaci 
eseményeket, ami egy már fennálló piaci 
probléma esetén kiélezheti a volatilitást. 
Végül, az algoritmikus kereskedés vagy a 
nagyfrekvenciájú kereskedés, ha rosszul 
használják, a visszaélések bizonyos 
formáiba is beépülhet.

Or. en

Indokolás

A közvetlen elektronikus hozzáférésre való hivatkozás helyett a „közvetlen piaci hozzáférés” 
kifejezést kell alkalmazni az EÉPH 2012. februárban kiadott, „Iránymutatások a kereskedési 
platformok, befektetési vállalkozások és illetékes hatóságok által, automatizált kereskedési 
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környezetben alkalmazandó rendszerekről és kontrollokról” című kiadványával 
(ESMA/2012/122 (HU)) való összhang érdekében.

Módosítás 262
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
46 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46a) Az EÉPH 2012. februárban kiadott, 
„Iránymutatások a kereskedési 
platformok, befektetési vállalkozások és 
illetékes hatóságok által, automatizált 
kereskedési környezetben alkalmazandó 
rendszerekről és kontrollokról” című 
kiadványát (ESMA/2012/122) átfogó 
keretként kell alkalmazni a jogilag 
kötelező mechanizmusoknak ezen 
irányelvbe történő beépítéséhez a piacok 
rugalmasságának fokozása érdekében, az 
új kereskedési technológia 
figyelembevétele céljából. Fontos, hogy az 
EÉPH hatáskörrel rendelkezik ahhoz, 
hogy a jövőben iránymutatásokat adjon 
ki, hogy lépést lehessen tartani a 
kereskedési technológiák terén 
bekövetkező gyors változásokkal.

Or. en

Módosítás 263
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
46 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46a) A technológiai fejlemények követése 
érdekében a szabályozott piacok és az 
MTF-ek rendszerbiztosítékokat és -
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ellenőrzéseket hoztak létre. A technológiai 
szempontból korszerű kereskedéssel 
összefüggő, fent említett kockázatok 
kezelésére irányuló törekvés keretében az 
EÉPH iránymutatásokat terjesztett elő a 
szervezett piacokra és a befektetési 
vállalkozásokra vonatkozó követelmények 
európai szintű harmonizációja céljából 
(ESMA/2011/456). Jóllehet az ismertetett 
követelmények a szabályozott piacokra, az 
MTF-ekre, az OTF-ekre és a 
piacműködtető befektetési vállalkozásokra 
vonatkoznak, egyértelművé kell tenni, 
hogy a kockázatellenőrzés alapvető 
fontosságú a megbízás kiindulópontjánál, 
mivel a kockázatokkal kapcsolatos 
felelősségvállalás jelentős részére ebben a 
szakaszban kerül sor.

Or. en

Indokolás

A MiFID foglalkozik azzal, hogy a szabályozott piacok, az MTF-ek, az OTF-ek 
vonatkozásában növelni kell a biztosítékokat és az ellenőrzéseket, de okvetlenül fontos, hogy a 
kockázatellenőrzés már a megbízás kezdeténél hatékony legyen. Nem elegendő, hogy csupán a 
kereskedési vagy elszámoló helyszíneken kerüljön sor ellenőrzésekre. Azt kell célul kitűzni, 
hogy a kereskedés és az elszámolás teljes tartamának minden egyes lépésénél legyenek 
sorompók. Fontos ennélfogva hangsúlyozni, hogy szükség van megfelelő ellenőrzésekre. Az 
EÉPH rendszerekről és ellenőrzésekről szóló iránymutatásai ezzel foglalkoznak.

Módosítás 264
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Ezek a potenciális kockázatok, 
amelyek a technológia megnövekedett 
használatából következnek, a legjobban az 
algoritmikus vagy nagyfrekvenciájú 
kereskedésben részt vevő vállalkozásokra 
irányuló konkrét kockázatellenőrzés és az 
ilyen vállalkozások által használt 

(47) Ezek a potenciális kockázatok, 
amelyek a technológia megnövekedett 
használatából következnek, a legjobban az 
algoritmikus vagy nagyfrekvenciájú 
kereskedésben részt vevő vállalkozásokra 
irányuló konkrét kockázatellenőrzés és az 
ilyen vállalkozások által használt 
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kereskedési helyszínek működtetőire 
irányuló más intézkedések 
kombinációjával csökkenthetők. 
Kívánatos, hogy minden, nagyfrekvenciájú 
kereskedést folytató vállalkozásnak 
engedélyt kelljen kapnia, amennyiben egy 
kereskedési helyszínen közvetlen tag. Ez 
biztosíthatná, hogy az irányelv szerinti 
szervezeti követelmények vonatkozzanak 
rájuk, és megfelelő felügyeletük legyen.

kereskedési helyszínek működtetőire 
irányuló más intézkedések 
kombinációjával csökkenthetők. 
Kívánatos, hogy az algoritmikus és
nagyfrekvenciájú kereskedést befektetési 
szolgáltatásnak vagy tevékenységeknek 
tekintsék, beleértve ezek saját számlára 
történő folytatását. Ez biztosíthatná, hogy 
az ilyen tevékenységeket nyújtó 
vállalkozásokat befektetési 
vállalkozásként engedélyezzék, és az 
irányelv szerinti szervezeti követelmények 
vonatkozzanak rájuk, és megfelelő 
felügyeletük legyen.

Or. en

Indokolás

A MiFID-javaslat fenti preambulumbekezdése és 17. cikke közötti következetességet nem 
csupán a nagyfrekvenciájú, hanem az algoritmikus kereskedés vonatkozásában biztosítani 
kell, és egyértelművé kell tenni, hogy szükség van a vállalkozások engedélyezésére, mivel e 
tevékenységek befektetési szolgáltatásnak minősülnek. A kereskedési helyszínhez való 
közvetett hozzáféréssel folytatott algoritmikus kereskedés ugyanis nem jelent kevesebb 
kockázatot a pénzügyi piacok és a stabilitás szempontjából, mint a valamely kereskedési 
helyszínen közvetlen tag által működtetett algoritmikus kereskedés. (Az EKB javaslata).

Módosítás 265
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Ezek a potenciális kockázatok, 
amelyek a technológia megnövekedett 
használatából következnek, a legjobban az 
algoritmikus vagy nagyfrekvenciájú 
kereskedésben részt vevő vállalkozásokra 
irányuló konkrét kockázatellenőrzés és az 
ilyen vállalkozások által használt 
kereskedési helyszínek működtetőire 
irányuló más intézkedések 
kombinációjával csökkenthetők. 
Kívánatos, hogy minden, nagyfrekvenciájú 

(47) Ezek a potenciális kockázatok, 
amelyek a technológia megnövekedett 
használatából következnek, a legjobban az 
algoritmikus vagy nagyfrekvenciájú 
kereskedésben részt vevő vállalkozásokra 
irányuló konkrét kockázatellenőrzés és az 
ilyen vállalkozások által használt 
kereskedési helyszínek működtetőire 
irányuló más intézkedések 
kombinációjával csökkenthetők. 
Kívánatos, hogy az algoritmikus és
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kereskedést folytató vállalkozásnak 
engedélyt kelljen kapnia, amennyiben egy 
kereskedési helyszínen közvetlen tag. Ez 
biztosíthatná, hogy az irányelv szerinti 
szervezeti követelmények vonatkozzanak 
rájuk, és megfelelő felügyeletük legyen.

nagyfrekvenciájú kereskedést befektetési 
szolgáltatásnak vagy tevékenységeknek 
tekintsék, beleértve ezek saját számlára 
történő folytatását. Ez biztosíthatná, hogy 
az ilyen tevékenységeket nyújtó 
vállalkozásokat befektetési 
vállalkozásként engedélyezzék, és az 
irányelv szerinti szervezeti követelmények 
vonatkozzanak rájuk, és megfelelő 
felügyeletük legyen.

Or. en

Indokolás

A MiFID-javaslat fenti preambulumbekezdése és 17. cikke közötti következetességet nem 
csupán a nagyfrekvenciájú, hanem az algoritmikus kereskedés vonatkozásában biztosítani 
kell, és egyértelművé kell tenni, hogy szükség van a vállalkozások engedélyezésére, mivel e 
tevékenységek befektetési szolgáltatásnak minősülnek. A kereskedési helyszínhez való 
közvetett hozzáféréssel folytatott algoritmikus kereskedés ugyanis nem jelent kevesebb 
kockázatot a pénzügyi piacok és a stabilitás szempontjából, mint a valamely kereskedési 
helyszínen közvetlen tag által működtetett algoritmikus kereskedés.

Módosítás 266
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Ezek a potenciális kockázatok, 
amelyek a technológia megnövekedett 
használatából következnek, a legjobban az 
algoritmikus vagy nagyfrekvenciájú 
kereskedésben részt vevő vállalkozásokra
irányuló konkrét kockázatellenőrzés és az 
ilyen vállalkozások által használt 
kereskedési helyszínek működtetőire 
irányuló más intézkedések 
kombinációjával csökkenthetők. 
Kívánatos, hogy minden, nagyfrekvenciájú 
kereskedést folytató vállalkozásnak 
engedélyt kelljen kapnia, amennyiben egy 
kereskedési helyszínen közvetlen tag. Ez 

(47) Ezek a potenciális kockázatok, 
amelyek a technológia megnövekedett 
használatából következnek, a legjobban az 
algoritmikus vagy nagyfrekvenciájú 
kereskedésben részt vevő vállalkozásokra 
irányuló konkrét kockázatellenőrzés és az 
ilyen vállalkozások által használt 
kereskedési helyszínek működtetőire 
irányuló más intézkedések 
kombinációjával csökkenthetők. 
Kívánatos, hogy minden, nagyfrekvenciájú 
kereskedést folytató vállalkozásnak 
engedélyt kelljen kapnia, amennyiben egy 
kereskedési helyszínen közvetlen tag. Az is 
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biztosíthatná, hogy az irányelv szerinti 
szervezeti követelmények vonatkozzanak 
rájuk, és megfelelő felügyeletük legyen.

szükséges, hogy egyértelműen azonosítani 
lehessen az automatizált kereskedésből 
származó megbízásokat. Ez biztosíthatná, 
hogy az irányelv szerinti szervezeti 
követelmények vonatkozzanak rájuk, és 
megfelelő felügyeletük legyen.

Or. en

Indokolás

Az algoritmikus és a nagyfrekvenciájú kereskedést egyértelműen jelezni kell az ajánlati 
könyvben, hogy a helyszínek és a szabályozó hatóságok ténylegesen nyomon követhessék 
azokat.

Módosítás 267
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Ezek a potenciális kockázatok, 
amelyek a technológia megnövekedett 
használatából következnek, a legjobban az 
algoritmikus vagy nagyfrekvenciájú 
kereskedésben részt vevő vállalkozásokra 
irányuló konkrét kockázatellenőrzés és az 
ilyen vállalkozások által használt 
kereskedési helyszínek működtetőire 
irányuló más intézkedések 
kombinációjával csökkenthetők. 
Kívánatos, hogy minden, nagyfrekvenciájú 
kereskedést folytató vállalkozásnak 
engedélyt kelljen kapnia, amennyiben egy 
kereskedési helyszínen közvetlen tag. Ez 
biztosíthatná, hogy az irányelv szerinti 
szervezeti követelmények vonatkozzanak 
rájuk, és megfelelő felügyeletük legyen.

(47) Ezek a potenciális kockázatok, 
amelyek a technológia megnövekedett 
használatából következnek, a legjobban az 
algoritmikus vagy nagyfrekvenciájú 
kereskedésben részt vevő vállalkozásokra 
irányuló konkrét kockázatellenőrzés és az 
ilyen vállalkozások által használt 
valamennyi kereskedési helyszín
működtetőire irányuló más intézkedések 
kombinációjával csökkenthetők. 
Kívánatos, hogy minden, nagyfrekvenciájú 
kereskedést folytató vállalkozásnak 
engedélyt kelljen kapnia, amennyiben egy 
kereskedési helyszínen közvetlen tag. Ez 
biztosíthatná, hogy az irányelv szerinti 
szervezeti követelmények vonatkozzanak 
rájuk, és megfelelő felügyeletük legyen.
Helyénvaló véget vetni a szponzorált 
hozzáférés gyakorlatának is, azt a 
kockázatot elkerülendő, hogy a 
vállalkozások a hatályos 
kontrollintézkedések elégtelensége folytán 
rendellenes piaci feltételeket teremtsenek, 
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valamint annak biztosítása érdekében, 
hogy azonosítani lehessen a piaci 
szereplőket, és el lehessen őket 
számoltatni minden olyan rendellenes 
feltétel miatt, amelyért felelősek.

Or. en

Módosítás 268
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Ezek a potenciális kockázatok, 
amelyek a technológia megnövekedett 
használatából következnek, a legjobban az 
algoritmikus vagy nagyfrekvenciájú 
kereskedésben részt vevő vállalkozásokra 
irányuló konkrét kockázatellenőrzés és az 
ilyen vállalkozások által használt 
kereskedési helyszínek működtetőire 
irányuló más intézkedések 
kombinációjával csökkenthetők. 
Kívánatos, hogy minden, nagyfrekvenciájú 
kereskedést folytató vállalkozásnak 
engedélyt kelljen kapnia, amennyiben egy 
kereskedési helyszínen közvetlen tag. Ez 
biztosíthatná, hogy az irányelv szerinti 
szervezeti követelmények vonatkozzanak 
rájuk, és megfelelő felügyeletük legyen.

(47) Ezek a potenciális kockázatok, 
amelyek a technológia megnövekedett 
használatából következnek, a legjobban az 
algoritmikus vagy nagyfrekvenciájú 
kereskedésben részt vevő vállalkozásokra 
irányuló konkrét kockázatellenőrzés és az 
ilyen vállalkozások által használt 
valamennyi kereskedési helyszín 
működtetőire irányuló más intézkedések 
kombinációjával csökkenthetők. 
Kívánatos, hogy minden, nagyfrekvenciájú 
kereskedést folytató vállalkozásnak 
engedélyt kelljen kapnia, amennyiben egy 
kereskedési helyszínen közvetlen tag. Ez 
biztosíthatná, hogy az irányelv szerinti 
szervezeti követelmények vonatkozzanak 
rájuk, és megfelelő felügyeletük legyen. Az 
is helyénvaló, hogy közvetlen piaci 
hozzáférés esetén biztosított legyen, hogy 
minden ésszerű lépést megtegyenek azon 
kockázat elkerülése érdekében, amely 
akkor alakulhat ki, ha a vállalkozások 
elégtelen kontrollintézkedéseket 
alkalmaznak, beleértve azt is, hogy 
azonosítani lehessen a piaci szereplőket, 
és el lehessen őket számoltatni minden 
olyan rendellenes feltétel miatt, amelyért 
felelősek.

Or. en
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Módosítás 269
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Ezek a potenciális kockázatok, 
amelyek a technológia megnövekedett 
használatából következnek, a legjobban az 
algoritmikus vagy nagyfrekvenciájú 
kereskedésben részt vevő vállalkozásokra 
irányuló konkrét kockázatellenőrzés és az 
ilyen vállalkozások által használt 
kereskedési helyszínek működtetőire 
irányuló más intézkedések 
kombinációjával csökkenthetők. 
Kívánatos, hogy minden, nagyfrekvenciájú 
kereskedést folytató vállalkozásnak 
engedélyt kelljen kapnia, amennyiben egy 
kereskedési helyszínen közvetlen tag. Ez 
biztosíthatná, hogy az irányelv szerinti 
szervezeti követelmények vonatkozzanak 
rájuk, és megfelelő felügyeletük legyen.

(47) Ezek a potenciális kockázatok, 
amelyek a technológia megnövekedett 
használatából következnek, a legjobban az 
algoritmikus vagy nagyfrekvenciájú 
kereskedésben részt vevő vállalkozásokra 
irányuló konkrét kockázatellenőrzés és az 
ilyen vállalkozások által használt 
kereskedési helyszínek működtetőire 
irányuló más intézkedések 
kombinációjával csökkenthetők. 
Kívánatos, hogy minden, nagyfrekvenciájú 
kereskedést folytató vállalkozásnak 
engedélyt kelljen kapnia, amennyiben egy 
kereskedési helyszínen közvetlen tag. Ez 
biztosíthatná, hogy az irányelv szerinti 
szervezeti követelmények vonatkozzanak 
rájuk, és megfelelő felügyeletük legyen. E 
tekintetben az EÉPH-nak fontos 
koordinációs szerepet kell játszania a 
megfelelő árlépésköz meghatározásában a 
piacok európai szintű, rendezett működése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 270
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
47 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47a) A kereskedési helyszínekhez való 
hozzáférés minden egyes módszerének 
egyértelmű meghatározása érdekében az 



PE489.463v01-00 52/142 AM\901763HU.doc

HU

EÉPH-nak össze kell állítania a 
kereskedési helyszínekhez bejegyzett 
befektetési vállalkozásokon és kereskedési 
tagokon keresztül történő hozzáférés 
eszközeinek és módszereinek listáját.

Or. en

Módosítás 271
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Mind a vállalkozásoknak, mind a 
kereskedési helyszíneknek gondoskodniuk 
kell olyan erőteljes intézkedésekről, 
amelyek biztosítják, hogy az automatizált 
kereskedés nem teremt rendellenes piacot 
és nem használható fel visszaélések céljára. 
A kereskedési helyszíneknek arról is 
gondoskodniuk kell, hogy kereskedési 
rendszereik rugalmasak és megfelelően 
teszteltek legyenek, hogy kezelni tudják a 
megnövekedett számú megbízást vagy a 
piaci stresszeket, és rendelkezzenek 
megszakítókkal a kereskedés ideiglenes 
leállításához, ha hirtelen, váratlan 
ármozgások jelentkeznek.

(48) Mind a vállalkozásoknak, mind a 
kereskedési helyszíneknek gondoskodniuk 
kell olyan erőteljes intézkedésekről, 
amelyek biztosítják, hogy az automatizált 
kereskedés nem teremt rendellenes piacot 
és nem használható fel visszaélések céljára, 
és hogy az automatizált kereskedési 
technológiát alaposan teszteljék a 
helyszínhez való hozzáférés megadása 
előtt. A kereskedési helyszíneknek arról is 
gondoskodniuk kell, hogy kereskedési 
rendszereik rugalmasak és megfelelően 
teszteltek legyenek, hogy kezelni tudják a 
megnövekedett számú megbízást vagy a 
piaci stresszeket, és rendelkezzenek 
megszakítókkal a kereskedés valamennyi 
kereskedési helyszínen következetesen 
való ideiglenes leállításához, ha hirtelen, 
váratlan ármozgások jelentkeznek. A 
kereskedési helyszínek nem biztosíthatnak 
kiváltságos hozzáférést az információkhoz 
az automatizált kereskedés működtetői 
számára, mivel ennek következtében más 
piaci szereplőkkel szemben tisztességtelen 
előnyhöz jutnának.

Or. en
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Indokolás

A helyszínek a nagyfrekvenciájú kereskedés résztvevőinek gyakran rövid előzetes betekintést 
nyújtanak az ajánlati könyvbe és egyéb információkba, amelyekhez más résztvevők nem 
férhetnek hozzá. Emiatt egyenlőtlen feltételek alakulnak ki, és ez megengedhetetlen.

Módosítás 272
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
48 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48a) A kereskedési rendszer 
kapacitásának jelentős részét köthetik le 
az igen nagyszámú megbízást 
eredményező kereskedési stratégiák, 
amely megbízások többségét a nap végén 
törlik vagy lezárják, miközben csekély 
tényleges likviditást biztosítanak a többi 
piaci szereplő számára. Ennélfogva 
biztosítani kell, hogy a kereskedési 
helyszínek díjstruktúrái átláthatók, 
megkülönböztetésmentesek és 
tisztességesek legyenek, és olyan módon 
épüljenek fel, amely elősegíti, hogy az 
infrastrukturális költségek a kereskedési 
rendszer kapacitásának kihasználása 
arányában háruljanak az ügyfelekre, és 
hogy a piacokon szabályos kereskedési 
feltételek alakuljanak ki. Helyénvaló ezért 
annak biztosítása, hogy a tényleges 
kereskedésekhez képest magasabb díjak 
vonatkozzanak az üzenetek vagy a törlések 
magas arányával járó gyakorlatokra, 
amelyek ilyen rendellenes feltételeket 
idézhetnek elő.

Or. en

Indokolás

Több intézményi befektető emlékeztetett arra, hogy a nagyfrekvenciájú kereskedés csekély 
hasznos likviditást biztosít annak ellenére, hogy e funkció vonatkozásában látszólag 
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gyakoriak az „engedmények”.

Módosítás 273
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
48 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48a) Azt is biztosítani kell, hogy a 
kereskedési helyszínek díjstruktúrái 
átláthatók, megkülönböztetésmentesek és 
tisztességesek legyenek, és hogy ne 
épüljenek fel olyan módon, amely 
elősegíti a rendellenes piaci feltételeket. A 
szabályozott piacoknak ennélfogva a 
teljesített kereskedések vonatkozásában 
kevesebb rendszerüzenetre ösztönző 
díjstruktúrákkal kell rendelkezniük. Ez 
magában foglalhatja a nagyobb számú 
törlés magasabb díjaira vonatkozó 
küszöbértékeket vagy az üzenetenként 
felszámított költségeket.

Or. en

Módosítás 274
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Az algoritmikus és a nagyfrekvenciájú 
kereskedéssel kapcsolatos intézkedéseken 
kívül helyénvaló olyan ellenőrzéseket 
beépíteni, amelyek az ügyfelek számára a 
piacokhoz való közvetlen elektronikus 
hozzáférést biztosító befektetési 
vállalkozásokkal kapcsolatosak – mivel 
elektronikus kereskedést egy elektronikus 

(49) Az algoritmikus és a nagyfrekvenciájú 
kereskedéssel kapcsolatos intézkedéseken 
kívül helyénvaló megtiltani az ügyfelek 
számára a piacokhoz való közvetlen 
elektronikus hozzáférést.
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piaci hozzáférést biztosító vállalkozáson 
keresztül lehet folytatni –, és számos 
hasonló kockázattal összefüggésben. A 
közvetlen elektronikus hozzáférést 
biztosító vállalkozásoknak gondoskodniuk 
kellene arról is, hogy az ilyen szolgáltatást 
használó személyeknek megfelelő 
képzettségük legyen, és a szolgáltatás 
használata felett legyen 
kockázatellenőrzés. Helyénvaló, hogy a 
kereskedés ezen új formáinak részletes 
szervezeti követelményeit felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok írják le 
részletesebben. Ez biztosíthatná, hogy 
szükség esetén a követelmények 
módosíthatóak legyenek, a területen 
végbemenő további innováció és 
fejlemények kezelésére.

Or. en

Módosítás 275
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Az algoritmikus és a nagyfrekvenciájú 
kereskedéssel kapcsolatos intézkedéseken 
kívül helyénvaló olyan ellenőrzéseket 
beépíteni, amelyek az ügyfelek számára a 
piacokhoz való közvetlen elektronikus 
hozzáférést biztosító befektetési 
vállalkozásokkal kapcsolatosak – mivel 
elektronikus kereskedést egy elektronikus 
piaci hozzáférést biztosító vállalkozáson 
keresztül lehet folytatni –, és számos 
hasonló kockázattal összefüggésben. A 
közvetlen elektronikus hozzáférést 
biztosító vállalkozásoknak gondoskodniuk 
kellene arról is, hogy az ilyen szolgáltatást 
használó személyeknek megfelelő 
képzettségük legyen, és a szolgáltatás 

(49) A közvetlen elektronikus hozzáférés 
által az Unió pénzügyi piacain a 
befektetők aktivitásának előmozdítása 
terén betöltött szerep elismerése mellett és 
az algoritmikus és a nagyfrekvenciájú 
kereskedéssel kapcsolatos intézkedéseken 
kívül helyénvaló olyan ellenőrzéseket 
beépíteni, amelyek az ügyfelek számára a 
piacokhoz való közvetlen elektronikus 
hozzáférést biztosító befektetési 
vállalkozásokkal kapcsolatosak – mivel 
elektronikus kereskedést egy elektronikus 
piaci hozzáférést biztosító vállalkozáson 
keresztül lehet folytatni –, és számos 
hasonló kockázattal összefüggésben. A 
közvetlen elektronikus hozzáférést 
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használata felett legyen 
kockázatellenőrzés. Helyénvaló, hogy a 
kereskedés ezen új formáinak részletes 
szervezeti követelményeit felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok írják le 
részletesebben. Ez biztosíthatná, hogy 
szükség esetén a követelmények 
módosíthatóak legyenek, a területen 
végbemenő további innováció és 
fejlemények kezelésére.

biztosító vállalkozásoknak gondoskodniuk 
kellene arról is, hogy az ilyen szolgáltatást 
használó személyeknek megfelelő 
képzettségük legyen, és a szolgáltatás 
használata felett legyen 
kockázatellenőrzés. Helyénvaló, hogy a 
kereskedés ezen új formáinak részletes 
szervezeti követelményeit felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok írják le 
részletesebben. Ez biztosíthatná, hogy 
szükség esetén a követelmények 
módosíthatóak legyenek, a területen 
végbemenő további innováció és 
fejlemények kezelésére. Az EÉPH – a 
piaccal konzultálva – kifejezetten a fenti 
ellenőrzések végrehajtása céljából 
alakította ki a kereskedési platformok, 
befektetési vállalkozások és illetékes 
hatóságok által automatizált kereskedési 
környezetben alkalmazandó rendszerekről 
és kontrollokról szóló iránymutatásokat 
(ESMA/2011/456), ami örvendetes 
előrelépés.

Or. en

Indokolás

A közvetlen elektronikus hozzáférés az Unión belül és kívül is számos szabályozott piac és 
MTF modern kereskedési környezetének alapvető részét képezi. Megfelelő ellenőrzés mellett 
ezek választási lehetőségeket kínálnak a befektetők és a résztvevők számára arra vonatkozóan, 
hogyan és hol kereskedjenek pénzügyi eszközökkel. Az EÉPH a piaci résztvevőkkel 
együttműködve világos és hasznos iránymutatásokat állított össze, amelyek olyan gyakorlati 
módszert kínálnak, amelynek keretében a kereskedési helyszínek alkalmazhatják a közvetlen 
elektronikus hozzáférést.

Módosítás 276
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Az algoritmikus és a nagyfrekvenciájú 
kereskedéssel kapcsolatos intézkedéseken 

(49) Az algoritmikus és a nagyfrekvenciájú 
kereskedéssel kapcsolatos intézkedéseken 
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kívül helyénvaló olyan ellenőrzéseket 
beépíteni, amelyek az ügyfelek számára a 
piacokhoz való közvetlen elektronikus
hozzáférést biztosító befektetési 
vállalkozásokkal kapcsolatosak – mivel 
elektronikus kereskedést egy elektronikus 
piaci hozzáférést biztosító vállalkozáson 
keresztül lehet folytatni –, és számos 
hasonló kockázattal összefüggésben. A 
közvetlen elektronikus hozzáférést 
biztosító vállalkozásoknak gondoskodniuk 
kellene arról is, hogy az ilyen szolgáltatást 
használó személyeknek megfelelő 
képzettségük legyen, és a szolgáltatás 
használata felett legyen 
kockázatellenőrzés. Helyénvaló, hogy a 
kereskedés ezen új formáinak részletes 
szervezeti követelményeit felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok írják le 
részletesebben. Ez biztosíthatná, hogy 
szükség esetén a követelmények 
módosíthatóak legyenek, a területen 
végbemenő további innováció és 
fejlemények kezelésére.

kívül helyénvaló olyan ellenőrzéseket 
beépíteni, amelyek az ügyfelek számára a 
piacokhoz való közvetlen piaci hozzáférést 
biztosító befektetési vállalkozásokkal 
kapcsolatosak. A közvetlen piaci
hozzáférést biztosító vállalkozásoknak 
gondoskodniuk kellene arról is, hogy az 
ilyen szolgáltatást használó személyeknek 
megfelelő képzettségük legyen, és a 
szolgáltatás használata felett legyen 
kockázatellenőrzés. Helyénvaló, hogy a 
kereskedés ezen új formáinak részletes 
szervezeti követelményeit felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok írják le 
részletesebben. Ez biztosíthatná, hogy 
szükség esetén a követelmények 
módosíthatóak legyenek, a területen 
végbemenő további innováció és 
fejlemények kezelésére.

Or. en

Módosítás 277
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Az algoritmikus és a nagyfrekvenciájú 
kereskedéssel kapcsolatos intézkedéseken 
kívül helyénvaló olyan ellenőrzéseket 
beépíteni, amelyek az ügyfelek számára a 
piacokhoz való közvetlen elektronikus
hozzáférést biztosító befektetési 
vállalkozásokkal kapcsolatosak – mivel 
elektronikus kereskedést egy elektronikus
piaci hozzáférést biztosító vállalkozáson 
keresztül lehet folytatni –, és számos 
hasonló kockázattal összefüggésben. A 

(49) Az algoritmikus és a nagyfrekvenciájú 
kereskedéssel kapcsolatos intézkedéseken 
kívül biztosítani kell olyan hatékony
ellenőrzések létrehozását, amelyek az 
ügyfelek számára közvetlen piaci 
hozzáférést biztosító befektetési 
vállalkozásokkal kapcsolatosak – mivel 
elektronikus kereskedést egy közvetlen
piaci hozzáférést biztosító vállalkozáson 
keresztül lehet folytatni. A közvetlen piaci
hozzáférést biztosító vállalkozásoknak 



PE489.463v01-00 58/142 AM\901763HU.doc

HU

közvetlen elektronikus hozzáférést 
biztosító vállalkozásoknak gondoskodniuk 
kellene arról is, hogy az ilyen szolgáltatást 
használó személyeknek megfelelő 
képzettségük legyen, és a szolgáltatás 
használata felett legyen 
kockázatellenőrzés. Helyénvaló, hogy a 
kereskedés ezen új formáinak részletes 
szervezeti követelményeit felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok írják le 
részletesebben. Ez biztosíthatná, hogy 
szükség esetén a követelmények 
módosíthatóak legyenek, a területen 
végbemenő további innováció és 
fejlemények kezelésére.

gondoskodniuk kellene arról is, hogy az 
ilyen szolgáltatást használó személyeknek 
megfelelő képzettségük legyen, és a 
szolgáltatás használata felett legyen 
kockázatellenőrzés. Helyénvaló, hogy a 
kereskedés ezen új formáinak részletes 
szervezeti követelményeit felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok írják le 
részletesebben. Ez biztosíthatná, hogy 
szükség esetén a követelmények 
módosíthatóak legyenek, a területen 
végbemenő további innováció és 
fejlemények kezelésére.

Or. en

Módosítás 278
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Az algoritmikus és a nagyfrekvenciájú 
kereskedéssel kapcsolatos intézkedéseken 
kívül helyénvaló olyan ellenőrzéseket 
beépíteni, amelyek az ügyfelek számára a 
piacokhoz való közvetlen elektronikus
hozzáférést biztosító befektetési 
vállalkozásokkal kapcsolatosak – mivel 
elektronikus kereskedést egy elektronikus 
piaci hozzáférést biztosító vállalkozáson 
keresztül lehet folytatni –, és számos 
hasonló kockázattal összefüggésben. A 
közvetlen elektronikus hozzáférést 
biztosító vállalkozásoknak gondoskodniuk 
kellene arról is, hogy az ilyen szolgáltatást 
használó személyeknek megfelelő 
képzettségük legyen, és a szolgáltatás 
használata felett legyen 
kockázatellenőrzés. Helyénvaló, hogy a 
kereskedés ezen új formáinak részletes 
szervezeti követelményeit felhatalmazáson 

(49) Az algoritmikus és a nagyfrekvenciájú 
kereskedéssel kapcsolatos intézkedéseken 
kívül helyénvaló olyan ellenőrzéseket 
beépíteni, amelyek az ügyfelek számára a 
piacokhoz való közvetlen piaci hozzáférést 
biztosító befektetési vállalkozásokkal 
kapcsolatosak – mivel elektronikus 
kereskedést egy elektronikus piaci 
hozzáférést biztosító vállalkozáson 
keresztül lehet folytatni –, és számos 
hasonló kockázattal összefüggésben. A 
közvetlen piaci hozzáférést biztosító 
vállalkozásoknak gondoskodniuk kellene 
arról is, hogy az ilyen szolgáltatást 
használó személyeknek megfelelő 
képzettségük legyen, és a szolgáltatás 
használata felett legyen 
kockázatellenőrzés. Helyénvaló, hogy a 
kereskedés ezen új formáinak részletes 
szervezeti követelményeit felhatalmazáson 
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alapuló jogi aktusok írják le 
részletesebben. Ez biztosíthatná, hogy 
szükség esetén a követelmények 
módosíthatóak legyenek, a területen 
végbemenő további innováció és 
fejlemények kezelésére.

alapuló jogi aktusok írják le 
részletesebben. Ez biztosíthatná, hogy 
szükség esetén a követelmények 
módosíthatóak legyenek, a területen 
végbemenő további innováció és 
fejlemények kezelésére.

Or. en

Indokolás

A közvetlen elektronikus hozzáférésre való hivatkozás helyett a „közvetlen piaci hozzáférés” 
kifejezést kell alkalmazni az EÉPH „Iránymutatások a kereskedési platformok, befektetési 
vállalkozások és illetékes hatóságok által, automatizált kereskedési környezetben 
alkalmazandó rendszerekről és kontrollokról” című, 2012. februári kiadványával 
(ESMA/2012/122 (HU)) való összhang érdekében.

Módosítás 279
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Jelenleg tömegével működnek az EU-
ban kereskedési helyszínek, amelyek 
között számos olyan van, amelyek azonos 
eszközökkel kereskednek. A befektetők 
érdekeit érintő potenciális kockázatok 
kezeléséhez szükséges a más kereskedési 
helyszínek kereskedésére kiható 
következmények folyamatainak 
formalizálása és további összehangolása, 
amennyiben a kereskedési helyszínek 
egyike úgy dönt, hogy egy pénzügyi 
eszköz kereskedését felfüggeszti vagy 
megszünteti. A jogbiztonság érdekében és 
az összeférhetetlenség megfelelő kezelése 
végett gondoskodni kell arról, hogy amikor 
az eszközök kereskedését felfüggesztik 
vagy megszüntetik, amennyiben egy 
szabályozott piac vagy MTF a kereskedést 
azért állítja le, mert a kibocsátóról vagy a 
pénzügyi eszközről egy információt nem 

(50) Jelenleg tömegével működnek az EU-
ban kereskedési helyszínek, amelyek 
között számos olyan van, amelyek azonos 
eszközökkel kereskednek. A befektetők 
érdekeit érintő potenciális kockázatok 
kezeléséhez szükséges a más kereskedési 
helyszínek kereskedésére kiható 
következmények folyamatainak 
formalizálása és további összehangolása, 
amennyiben a kereskedési helyszínek 
egyike úgy dönt, hogy egy pénzügyi 
eszköz kereskedését felfüggeszti vagy 
megszünteti. A jogbiztonság érdekében és 
az összeférhetetlenség megfelelő kezelése 
végett gondoskodni kell arról, hogy amikor 
az eszközök kereskedését felfüggesztik 
vagy megszüntetik, amennyiben egy 
szabályozott piac vagy MTF a kereskedést 
azért állítja le, mert a kibocsátóról vagy a 
pénzügyi eszközről egy információt nem 
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tettek közzé, akkor a többiek kövessék ezt 
a döntést, kivéve, ha a kereskedés 
folytatása kivételes körülmények miatt 
indokolt lehet. Ezenkívül szükség van az 
információcsere és a kereskedési 
helyszínek közötti együttműködés 
formalizálására és javítására, amikor egy 
bizonyos, különféle helyszíneken 
kereskedett eszközzel kapcsolatban 
kivételes feltételek állnak fenn.

tettek közzé, akkor a többiek kövessék ezt 
a döntést, kivéve, ha a kereskedés 
folytatása kivételes körülmények miatt 
indokolt lehet. Ezenkívül szükség van az 
információcsere és a kereskedési 
helyszínek közötti együttműködés további
formalizálására és javítására egy bizonyos, 
különféle helyszíneken kereskedett 
eszközzel kapcsolatban. Ki kell jelölni 
ezért az elsődleges jegyzési helyszínt, hogy 
vállalja a valós idejű felügyeletre 
vonatkozó általános felelősséget, az 
elsődleges helyszíntől és a másodlagos 
helyszínektől pedig meg kell követelni az 
együttműködést.  Az elsődleges jegyzési 
helyszín nem használhatja fel üzleti célra 
a másodlagos helyszíntől származó 
információkat. Az összeférhetetlenség 
vagy piaci manipuláció elkerülése 
érdekében az elsődleges jegyzési helyszín 
üzleti és felügyeleti részlegei között „kínai 
falakat” vagy etikai válaszfalat kell 
létrehozni. A másodlagos piac csak olyan 
felügyeleti technológiát alkalmazhat, 
amely lehetővé teszi, hogy teljesítse az 
ezen irányelv és a … rendelet [MAR] 
szerinti kötelezettségeit, függetlenül attól, 
hogy az elsődleges jegyzési helyszín 
milyen felügyeleti technológiát alkalmaz.

Or. en

Indokolás

Mivel a piacok töredezettsége miatt megnövekedett a piacok közötti stratégiák alkalmazásával 
történő piaci visszaélések és manipuláció lehetőségeinek száma, e piacok felügyeleti 
funkcióinak együtt kell működniük annak biztosítása érdekében, hogy a piacok közötti ilyen 
stratégiák is kimutathatók legyenek. Mivel az elsődleges jegyzési helyszín van legközelebb a 
kibocsátó információáramlásához, a legjobb helyzetben van ahhoz, hogy vállalja az általános 
felelősséget. Ez által megszüntethető a visszaélés kimutatása tekintetében a töredezett 
kereskedési környezetben tapasztalható hiányosság.

Módosítás 280
Sirpa Pietikäinen
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Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Jelenleg tömegével működnek az EU-
ban kereskedési helyszínek, amelyek 
között számos olyan van, amelyek azonos 
eszközökkel kereskednek. A befektetők 
érdekeit érintő potenciális kockázatok 
kezeléséhez szükséges a más kereskedési 
helyszínek kereskedésére kiható 
következmények folyamatainak 
formalizálása és további összehangolása, 
amennyiben a kereskedési helyszínek 
egyike úgy dönt, hogy egy pénzügyi 
eszköz kereskedését felfüggeszti vagy 
megszünteti. A jogbiztonság érdekében és 
az összeférhetetlenség megfelelő kezelése 
végett gondoskodni kell arról, hogy amikor 
az eszközök kereskedését felfüggesztik 
vagy megszüntetik, amennyiben egy 
szabályozott piac vagy MTF a kereskedést 
azért állítja le, mert a kibocsátóról vagy a 
pénzügyi eszközről egy információt nem 
tettek közzé, akkor a többiek kövessék ezt 
a döntést, kivéve, ha a kereskedés 
folytatása kivételes körülmények miatt 
indokolt lehet. Ezenkívül szükség van az 
információcsere és a kereskedési 
helyszínek közötti együttműködés 
formalizálására és javítására, amikor egy 
bizonyos, különféle helyszíneken 
kereskedett eszközzel kapcsolatban 
kivételes feltételek állnak fenn.

(50) Jelenleg tömegével működnek az EU-
ban kereskedési helyszínek, amelyek 
között számos olyan van, amelyek azonos 
eszközökkel kereskednek. A befektetők 
érdekeit érintő potenciális kockázatok 
kezeléséhez szükséges a más kereskedési 
helyszínek kereskedésére kiható 
következmények folyamatainak 
formalizálása és további összehangolása, 
amennyiben a kereskedési helyszínek 
egyike úgy dönt, hogy egy pénzügyi 
eszköz kereskedését felfüggeszti vagy 
megszünteti. A jogbiztonság érdekében és 
az összeférhetetlenség megfelelő kezelése 
végett gondoskodni kell arról, hogy amikor 
az eszközök kereskedését felfüggesztik 
vagy megszüntetik, amennyiben egy 
szabályozott piac vagy MTF a kereskedést 
azért állítja le, mert a kibocsátóról vagy a 
pénzügyi eszközről egy információt nem 
tettek közzé, akkor a többiek kövessék ezt 
a döntést, kivéve, ha a kereskedés 
folytatása kivételes körülmények miatt 
indokolt lehet. Ezenkívül szükség van az 
információcsere és a kereskedési 
helyszínek közötti együttműködés további
formalizálására és javítására egy bizonyos, 
különféle helyszíneken kereskedett 
eszközzel kapcsolatban. Ki kell jelölni 
ezért az elsődleges jegyzési helyszín 
illetékes hatóságát, hogy vállalja a valós 
idejű felügyeletre vonatkozó általános 
felelősséget, az elsődleges helyszíntől és a 
másodlagos helyszínektől pedig meg kell 
követelni az együttműködést.

Or. en

Indokolás

Mivel a piacok töredezettsége miatt megnövekedett a piacok közötti stratégiák alkalmazásával 
történő piaci visszaélések és manipuláció lehetőségeinek száma, e piacok felügyeleti 
funkcióinak együtt kell működniük annak biztosítása érdekében, hogy a piacok közötti ilyen 
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stratégiák kimutathatók legyenek. Mivel az elsődleges jegyzési helyszín illetékes hatósága van 
legközelebb a kibocsátó információáramlásához, a legjobb helyzetben van ahhoz, hogy 
vállalja az általános felelősséget. A másodlagos piacoktól meg kell követelni az 
együttműködést.

Módosítás 281
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Jelenleg tömegével működnek az EU-
ban kereskedési helyszínek, amelyek 
között számos olyan van, amelyek azonos 
eszközökkel kereskednek. A befektetők 
érdekeit érintő potenciális kockázatok 
kezeléséhez szükséges a más kereskedési 
helyszínek kereskedésére kiható 
következmények folyamatainak 
formalizálása és további összehangolása, 
amennyiben a kereskedési helyszínek 
egyike úgy dönt, hogy egy pénzügyi 
eszköz kereskedését felfüggeszti vagy 
megszünteti. A jogbiztonság érdekében és 
az összeférhetetlenség megfelelő kezelése 
végett gondoskodni kell arról, hogy amikor
az eszközök kereskedését felfüggesztik 
vagy megszüntetik, amennyiben egy 
szabályozott piac vagy MTF a kereskedést 
azért állítja le, mert a kibocsátóról vagy a 
pénzügyi eszközről egy információt nem 
tettek közzé, akkor a többiek kövessék ezt 
a döntést, kivéve, ha a kereskedés 
folytatása kivételes körülmények miatt 
indokolt lehet. Ezenkívül szükség van az 
információcsere és a kereskedési 
helyszínek közötti együttműködés 
formalizálására és javítására, amikor egy 
bizonyos, különféle helyszíneken 
kereskedett eszközzel kapcsolatban 
kivételes feltételek állnak fenn.

(50) Jelenleg tömegével működnek az EU-
ban kereskedési helyszínek, amelyek 
között számos olyan van, amelyek azonos 
eszközökkel kereskednek. A befektetők 
érdekeit érintő potenciális kockázatok 
kezeléséhez szükséges a más kereskedési 
helyszínek kereskedésére kiható 
következmények folyamatainak 
formalizálása és további összehangolása, 
amennyiben a kereskedési helyszínek 
egyike úgy dönt, hogy egy pénzügyi 
eszköz kereskedését felfüggeszti vagy 
megszünteti. A jogbiztonság érdekében és 
az összeférhetetlenség megfelelő kezelése 
végett gondoskodni kell arról, hogy amikor 
az eszközök kereskedését felfüggesztik 
vagy megszüntetik, amennyiben egy 
szabályozott piac vagy MTF a kereskedést 
azért állítja le, mert a kibocsátóról vagy a 
pénzügyi eszközről egy információt nem 
tettek közzé, akkor a többiek kövessék ezt 
a döntést. Ezenkívül szükség van az 
információcsere és a kereskedési 
helyszínek közötti együttműködés 
formalizálására és javítására, amikor egy 
bizonyos, különféle helyszíneken 
kereskedett eszközzel kapcsolatban 
kivételes feltételek állnak fenn.

Or. en
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Indokolás

A piaci integritás és a kereskedési helyszínek közötti egyenlő feltételek megőrzése érdekében 
az összes piacnak ugyanabban az időpontban kell leállnia.

Módosítás 282
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Jelenleg tömegével működnek az EU-
ban kereskedési helyszínek, amelyek 
között számos olyan van, amelyek azonos 
eszközökkel kereskednek. A befektetők 
érdekeit érintő potenciális kockázatok 
kezeléséhez szükséges a más kereskedési 
helyszínek kereskedésére kiható 
következmények folyamatainak 
formalizálása és további összehangolása, 
amennyiben a kereskedési helyszínek 
egyike úgy dönt, hogy egy pénzügyi 
eszköz kereskedését felfüggeszti vagy 
megszünteti. A jogbiztonság érdekében és 
az összeférhetetlenség megfelelő kezelése 
végett gondoskodni kell arról, hogy amikor 
az eszközök kereskedését felfüggesztik 
vagy megszüntetik, amennyiben egy 
szabályozott piac vagy MTF a kereskedést 
azért állítja le, mert a kibocsátóról vagy a 
pénzügyi eszközről egy információt nem 
tettek közzé, akkor a többiek kövessék ezt 
a döntést, kivéve, ha a kereskedés 
folytatása kivételes körülmények miatt 
indokolt lehet. Ezenkívül szükség van az 
információcsere és a kereskedési 
helyszínek közötti együttműködés 
formalizálására és javítására, amikor egy 
bizonyos, különféle helyszíneken 
kereskedett eszközzel kapcsolatban 
kivételes feltételek állnak fenn.

(50) Jelenleg tömegével működnek az EU-
ban kereskedési helyszínek, amelyek 
között számos olyan van, amelyek azonos 
eszközökkel kereskednek. A befektetők 
érdekeit érintő potenciális kockázatok 
kezeléséhez szükséges a más kereskedési 
helyszínek kereskedésére kiható 
következmények folyamatainak 
formalizálása és további összehangolása, 
amennyiben a kereskedési helyszínek 
egyike úgy dönt, hogy egy pénzügyi 
eszköz kereskedését felfüggeszti vagy 
megszünteti. A jogbiztonság érdekében és 
az összeférhetetlenség megfelelő kezelése 
végett gondoskodni kell arról, hogy amikor 
az eszközök kereskedését felfüggesztik 
vagy megszüntetik, amennyiben egy 
szabályozott piac vagy MTF a kereskedést 
azért állítja le, mert a kibocsátóról vagy a 
pénzügyi eszközről egy információt nem 
tettek közzé, akkor a többiek kövessék ezt 
a döntést, kivéve, ha a kereskedés 
folytatása kivételes körülmények miatt 
indokolt lehet. Ezenkívül szükség van az 
információcsere és az együttműködés 
formalizálására és javítására egy bizonyos, 
különféle helyszíneken kereskedett 
eszközzel kapcsolatban. Ennek eléréséhez 
az elsődleges jegyzési helyszínnek kell 
felelnie az összes ajánlati könyv 
felügyeletéért az elsődleges helyszínen és 
a másodlagos helyszíneken egyaránt.
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Or. en

Indokolás

A MiFID végrehajtásának következtében a kereskedés tekintetében kialakuló töredezettség 
miatt megnövekedett a piacok közötti stratégiák alkalmazásával történő piaci visszaélések és 
manipuláció lehetőségeinek száma. Jelenleg a kereskedési helyszíneken és az illetékes 
hatóságoknál sincs olyan valós idejű felügyeleti funkció, amely egyben vizsgálná a kereskedés 
összességét. Ezt a hiányosságot pótolni kell. Az elsődleges jegyzési helyszín felügyeleti 
funkciójának kell elvégeznie ezt a feladatot. Ez a funkció van legközelebb a kibocsátó 
információáramlásához.

Módosítás 283
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Jelenleg tömegével működnek az EU-
ban kereskedési helyszínek, amelyek 
között számos olyan van, amelyek azonos 
eszközökkel kereskednek. A befektetők 
érdekeit érintő potenciális kockázatok 
kezeléséhez szükséges a más kereskedési 
helyszínek kereskedésére kiható 
következmények folyamatainak
formalizálása és további összehangolása, 
amennyiben a kereskedési helyszínek 
egyike úgy dönt, hogy egy pénzügyi 
eszköz kereskedését felfüggeszti vagy 
megszünteti. A jogbiztonság érdekében és 
az összeférhetetlenség megfelelő kezelése 
végett gondoskodni kell arról, hogy amikor 
az eszközök kereskedését felfüggesztik 
vagy megszüntetik, amennyiben egy 
szabályozott piac vagy MTF a kereskedést 
azért állítja le, mert a kibocsátóról vagy a 
pénzügyi eszközről egy információt nem 
tettek közzé, akkor a többiek kövessék ezt 
a döntést, kivéve, ha a kereskedés 
folytatása kivételes körülmények miatt 
indokolt lehet. Ezenkívül szükség van az 
információcsere és a kereskedési 
helyszínek közötti együttműködés 

(50) Jelenleg tömegével működnek az EU-
ban kereskedési helyszínek, amelyek 
között számos olyan van, amelyek azonos 
eszközökkel kereskednek. A befektetők 
érdekeit érintő potenciális kockázatok 
kezeléséhez szükséges a más kereskedési 
helyszínek kereskedésére kiható 
következmények folyamatainak 
formalizálása és további összehangolása, 
amennyiben a kereskedési helyszínek 
egyike úgy dönt, hogy egy pénzügyi 
eszköz kereskedését felfüggeszti vagy 
megszünteti. A jogbiztonság érdekében és 
az összeférhetetlenség megfelelő kezelése 
végett gondoskodni kell arról, hogy amikor 
az eszközök kereskedését felfüggesztik 
vagy megszüntetik, amennyiben egy 
szabályozott piac vagy MTF a kereskedést 
azért állítja le, mert a kibocsátóról vagy a 
pénzügyi eszközről egy információt nem 
tettek közzé, akkor a többieket 
tájékoztassák erről a döntésről, amelyet 
követniük kell, kivéve, ha a kereskedés 
folytatása kivételes körülmények miatt 
indokolt lehet. Ezenkívül szükség van az 
információcsere és a kereskedési 
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formalizálására és javítására, amikor egy 
bizonyos, különféle helyszíneken 
kereskedett eszközzel kapcsolatban 
kivételes feltételek állnak fenn.

helyszínek közötti együttműködés 
formalizálására és javítására, amikor egy 
bizonyos, különféle helyszíneken 
kereskedett eszközzel kapcsolatban 
kivételes feltételek állnak fenn.

Or. en

Módosítás 284
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
51 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51a) Számos mód van a befektetők 
befektetései megtérülésének 
csökkentésére, köztük a díjak, költségek és 
egyéb levonások. Ezek több rétegbe 
ágyazhatók be, hogy ne legyenek 
szembetűnők, illetve akár befektetésként is 
feltüntethetők egy következő rétegben 
vagy keretben, ami megnehezíti a 
befektetők számára a levonások teljes 
mértékének megértését. Ezért minden 
levonást összesítve kell kidolgozni, a 
befektetők számára pedig szemléltetni kell 
a megtérülésekre irányuló hosszú távú 
hatást a befektetőnek járó megtérülésnek 
az összes levonással való közvetlen 
összevetésével. Erre a befektetést 
megelőzően, ésszerű előrejelzés alapján és 
minden egyes tényleges befektetés 
esetében évente legalább egyszer sort kell 
keríteni. Az EÉPH-nak iránymutatásokat 
kell kiadnia az előrejelzések és a 
prezentációk megfelelő formátumairól.

Or. en

Módosítás 285
Herbert Dorfmann
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Irányelvre irányuló javaslat
51 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51a) A tagállamoknak különösen azt kell 
biztosítaniuk, hogy a befektetési 
vállalkozások mérjék fel a forgalmazott 
pénzügyi eszközök általános 
megfelelőségét (főleg ha közvetlenül 
tervezettek), kellő figyelmet fordítva 
jellemzőikre azon ügyfelek potenciális 
célcsoportjának jellemzőihez és igényeihez 
viszonyítva, akiknek ezen eszközöket 
szánják. A tagállamoknak továbbá meg 
kell követelniük, hogy a befektetési 
vállalkozások ésszerű lépéseket tegyenek 
annak biztosítására, hogy az értékesítési 
és forgalmazási politika összhangban 
legyen az alkalmasság és a megfelelőség 
felmérésére vonatkozó szabályokkal.

Or. de

Módosítás 286
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Annak érdekében, hogy a befektetők 
minden fontos információt megkapjanak, 
helyénvaló a befektetési tanácsadást nyújtó 
befektetési vállalkozásoktól megkövetelni, 
hogy tisztázzák, mi az alapja az általuk 
adott tanácsnak, nevezetesen a termékek 
milyen választékát veszik figyelembe, 
amikor az ügyfeleknek személyre szóló 
ajánlásokat fogalmaznak meg, a befektetési 
tanácsadást független alapon biztosítják-e
vagy biztosítják-e az ügyfelek számára a 
nekik ajánlott pénzügyi eszközök 

(52) Annak érdekében, hogy a befektetők 
minden fontos információt megkapjanak, 
helyénvaló a befektetési tanácsadást nyújtó 
befektetési vállalkozásoktól megkövetelni, 
hogy tisztázzák, mi az alapja az általuk 
adott tanácsnak, nevezetesen a termékek 
milyen választékát veszik figyelembe, 
amikor az ügyfeleknek személyre szóló 
ajánlásokat fogalmaznak meg, 
biztosítanak-e befektetési tanácsadást vagy 
a befektetési vállalkozások biztosítják-e 
majd az ügyfelek számára a nekik ajánlott 
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alkalmasságának folyamatos értékelését. 
Helyénvaló annak megkövetelése is, hogy 
a befektetési vállalkozások magyarázzák el 
ügyfeleiknek a nekik adott tanács okait. A 
befektetési tanácsadásra vonatkozó 
szabályozási keret pontosabb 
meghatározása érdekében – miközben 
ugyanakkor választási lehetőséget kell 
hagyni a befektetési vállalkozások és az 
ügyfelek számára – helyénvaló az ilyen 
szolgáltatás végzésére vonatkozó feltételek 
megállapítása, amikor a vállalkozások az 
ügyfeleket úgy tájékoztatják, hogy a 
szolgáltatást független alapon biztosítják.
A befektetők védelmének megerősítése és 
az egyértelműség növelése érdekében az 
ügyfelek számára az általuk igénybe vett 
szolgáltatást illetően, helyénvaló tovább 
korlátozni annak lehetőségét, hogy a 
vállalkozások vásárlási ösztönzőket 
fogadjanak el vagy kapjanak harmadik 
felektől, és különösen kibocsátóktól vagy 
termékszolgáltatóktól, amikor a 
befektetési tanácsadás szolgáltatását 
független alapon végzik, és 
portfóliókezelési szolgáltatást nyújtanak. 
Az ilyen esetekben csak korlátozott, nem 
pénzbeli juttatások engedhetők meg, 
amilyen a termék jellemzőiről szóló 
képzés, azzal a feltétellel, hogy ez nem 
csökkenti a befektetési vállalkozások arra 
való képességét, hogy ügyfeleik legjobb 
érdekeinek megfelelően járjanak el, amit 
a 2006/73/EK irányelv tovább 
egyértelműsít.

pénzügyi eszközök alkalmasságának 
időszakos értékelését. Helyénvaló annak 
megkövetelése is, hogy a befektetési 
vállalkozások magyarázzák el ügyfeleiknek 
a nekik adott tanács okait. A befektetési 
tanácsadásra vonatkozó szabályozási keret 
pontosabb meghatározása érdekében –
miközben ugyanakkor választási 
lehetőséget kell hagyni a befektetési 
vállalkozások és az ügyfelek számára –
helyénvaló az ilyen szolgáltatás végzésére 
vonatkozó feltételek megállapítása, amikor 
a vállalkozások az ügyfeleket tájékoztatják 
vásárlási ösztönzők harmadik felektől való 
elfogadásáról és átvételéről.
Portfóliókezelés biztosítása során a 
befektetési vállalkozás csak abban az 
esetben fogadhat el vagy kaphat díjat, 
jutalékot vagy egyéb pénzbeli juttatást, 
amelyet valamely harmadik fél vagy 
valamely harmadik fél nevében eljáró 
személy fizet vagy biztosít az ügyfeleknek 
nyújtott szolgáltatással kapcsolatban, ha 
az ügyfelet az adott szolgáltatás nyújtása 
előtt megfelelően tájékoztatták az ilyen 
díjakról, jutalékokról vagy pénzbeli 
juttatásokról, illetve e díjak, jutalékok
vagy pénzbeli juttatások végül is az ügyfél 
javára szolgálnak.

Or. en

Indokolás

A pénzügyi ösztönzők nem tilthatók be, amíg nem csökkentik a befektetési vállalkozások arra 
való képességét, hogy ügyfeleik legjobb érdekeinek megfelelően járjanak el, amit a 
2006/73/EK irányelv 26. cikke tovább egyértelműsít. A nem pénzbeli juttatások jelentős 
támogatást biztosítanak az eszközkezelők számára a befektetési döntések meghozatala során, 
és a MiFID szerinti 2. szintű – a szolgáltatás minőségének növelésével kapcsolatos –
követelmény vonatkozik azokra. A vásárlási ösztönzők alkalmazása mindig az ügyfelek 
kifejezett hozzájárulásának függvénye.
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Módosítás 287
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Annak érdekében, hogy a befektetők 
minden fontos információt megkapjanak, 
helyénvaló a befektetési tanácsadást nyújtó 
befektetési vállalkozásoktól megkövetelni, 
hogy tisztázzák, mi az alapja az általuk 
adott tanácsnak, nevezetesen a termékek 
milyen választékát veszik figyelembe, 
amikor az ügyfeleknek személyre szóló 
ajánlásokat fogalmaznak meg, a befektetési 
tanácsadást független alapon biztosítják-e 
vagy biztosítják-e az ügyfelek számára a 
nekik ajánlott pénzügyi eszközök 
alkalmasságának folyamatos értékelését. 
Helyénvaló annak megkövetelése is, hogy 
a befektetési vállalkozások magyarázzák el 
ügyfeleiknek a nekik adott tanács okait. A 
befektetési tanácsadásra vonatkozó 
szabályozási keret pontosabb 
meghatározása érdekében – miközben 
ugyanakkor választási lehetőséget kell 
hagyni a befektetési vállalkozások és az 
ügyfelek számára – helyénvaló az ilyen 
szolgáltatás végzésére vonatkozó feltételek 
megállapítása, amikor a vállalkozások az 
ügyfeleket úgy tájékoztatják, hogy a 
szolgáltatást független alapon biztosítják. 
A befektetők védelmének megerősítése és 
az egyértelműség növelése érdekében az 
ügyfelek számára az általuk igénybe vett 
szolgáltatást illetően, helyénvaló tovább 
korlátozni annak lehetőségét, hogy a 
vállalkozások vásárlási ösztönzőket 
fogadjanak el vagy kapjanak harmadik 
felektől, és különösen kibocsátóktól vagy 
termékszolgáltatóktól, amikor a befektetési 
tanácsadás szolgáltatását független alapon
végzik, és portfóliókezelési szolgáltatást 
nyújtanak. Az ilyen esetekben csak 

(52) Annak érdekében, hogy a befektetők 
minden fontos információt megkapjanak, 
helyénvaló a befektetési tanácsadást nyújtó 
befektetési vállalkozásoktól megkövetelni, 
hogy tisztázzák, mi az alapja az általuk 
adott tanácsnak, nevezetesen a termékek 
milyen választékát veszik figyelembe, 
amikor az ügyfeleknek személyre szóló 
ajánlásokat fogalmaznak meg, a befektetési 
tanácsadást független alapon biztosítják-e 
vagy a befektetési vállalkozások
biztosítják-e majd az ügyfelek számára a 
nekik ajánlott pénzügyi eszközök 
alkalmasságának időszakos értékelését. 
Helyénvaló annak megkövetelése is, hogy 
a befektetési vállalkozások magyarázzák el 
ügyfeleiknek a nekik adott tanács okait. A 
befektetési tanácsadásra vonatkozó 
szabályozási keret pontosabb 
meghatározása érdekében – miközben 
ugyanakkor választási lehetőséget kell 
hagyni a befektetési vállalkozások és az 
ügyfelek számára – helyénvaló az ilyen 
szolgáltatás végzésére vonatkozó feltételek 
megállapítása, amikor a vállalkozások az 
ügyfeleket úgy tájékoztatják, hogy a 
szolgáltatást független alapon biztosítják. 
A befektetők védelmének megerősítése és 
az egyértelműség növelése érdekében az 
ügyfelek számára az általuk igénybe vett 
szolgáltatást illetően, helyénvaló 
megtiltani a vállalkozásoknak, hogy
vásárlási ösztönzőket fizessenek harmadik 
feleknek vagy ilyeneket kapjanak azoktól, 
és különösen kibocsátóktól, az ügyfelek 
nevében megbízásokat teljesítő 
vállalkozásoktól vagy 
termékszolgáltatóktól befektetési 
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korlátozott, nem pénzbeli juttatások 
engedhetők meg, amilyen a termék 
jellemzőiről szóló képzés, azzal a 
feltétellel, hogy ez nem csökkenti a 
befektetési vállalkozások arra való 
képességét, hogy ügyfeleik legjobb 
érdekeinek megfelelően járjanak el, amit a 
2006/73/EK irányelv tovább egyértelműsít.

tanácsadás szolgáltatással, 
portfóliókezeléssel vagy lakossági 
ügyfelek számára tanácsadás nélkül 
történő értékesítésekkel kapcsolatban. Az 
ilyen esetekben csak korlátozott, nem 
pénzbeli juttatások – például a termék 
jellemzőiről szóló képzés –, valamint a 
portfóliókezelést biztosító vállalkozások 
esetében a megbízások teljesítésével és 
kutatással kapcsolatos szolgáltatások
engedhetők meg, azzal a feltétellel, hogy 
ezek a szolgáltatások nem vagy 
valószínűleg nem csökkentik a befektetési 
vállalkozások arra való képességét, hogy 
ügyfeleik legjobb érdekeinek megfelelően 
járjanak el, amit a 2006/73/EK irányelv 
tovább egyértelműsít.

Or. en

Indokolás

Az Egyesült Királyság a „Lakossági forgalmazás felülvizsgálata” („Retail Distribution 
Review”) formájában szigorúbb fogyasztóvédelmi előírásokat vezetett be. Az EU egységes 
piaca és annak biztosítása érdekében, hogy az Unióban minden fogyasztó védelemben 
részesüljön, valamint hogy a pénzügyi tanácsadók között egyenlő feltételek álljanak fenn, 
indokolt ezeket a szigorúbb előírásokat alkalmazni a MiFID-ben.

Módosítás 288
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Annak érdekében, hogy a befektetők 
minden fontos információt megkapjanak, 
helyénvaló a befektetési tanácsadást nyújtó 
befektetési vállalkozásoktól megkövetelni, 
hogy tisztázzák, mi az alapja az általuk 
adott tanácsnak, nevezetesen a termékek 
milyen választékát veszik figyelembe, 
amikor az ügyfeleknek személyre szóló 
ajánlásokat fogalmaznak meg, a befektetési 
tanácsadást független alapon biztosítják-e 

(52) Annak érdekében, hogy a befektetők 
minden fontos információt megkapjanak, 
helyénvaló a befektetési tanácsadást nyújtó 
befektetési vállalkozásoktól megkövetelni, 
hogy tisztázzák, mi az alapja az általuk 
adott tanácsnak, nevezetesen a termékek 
milyen választékát veszik figyelembe, 
amikor az ügyfeleknek személyre szóló 
ajánlásokat fogalmaznak meg, a befektetési 
tanácsadást harmadik féltől származó 
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vagy biztosítják-e az ügyfelek számára a 
nekik ajánlott pénzügyi eszközök 
alkalmasságának folyamatos értékelését. 
Helyénvaló annak megkövetelése is, hogy 
a befektetési vállalkozások magyarázzák el 
ügyfeleiknek a nekik adott tanács okait. A 
befektetési tanácsadásra vonatkozó 
szabályozási keret pontosabb 
meghatározása érdekében – miközben 
ugyanakkor választási lehetőséget kell 
hagyni a befektetési vállalkozások és az 
ügyfelek számára – helyénvaló az ilyen 
szolgáltatás végzésére vonatkozó feltételek 
megállapítása, amikor a vállalkozások az 
ügyfeleket úgy tájékoztatják, hogy a 
szolgáltatást független alapon biztosítják.
A befektetők védelmének megerősítése és 
az egyértelműség növelése érdekében az 
ügyfelek számára az általuk igénybe vett 
szolgáltatást illetően, helyénvaló tovább 
korlátozni annak lehetőségét, hogy a 
vállalkozások vásárlási ösztönzőket 
fogadjanak el vagy kapjanak harmadik 
felektől, és különösen kibocsátóktól vagy 
termékszolgáltatóktól, amikor a 
befektetési tanácsadás szolgáltatását 
független alapon végzik, és 
portfóliókezelési szolgáltatást nyújtanak. 
Az ilyen esetekben csak korlátozott, nem 
pénzbeli juttatások engedhetők meg, 
amilyen a termék jellemzőiről szóló 
képzés, azzal a feltétellel, hogy ez nem 
csökkenti a befektetési vállalkozások arra 
való képességét, hogy ügyfeleik legjobb 
érdekeinek megfelelően járjanak el, amit 
a 2006/73/EK irányelv tovább 
egyértelműsít.

vásárlási ösztönzők elfogadása vagy 
átvétele mellett biztosítják-e vagy a 
befektetési vállalkozások biztosítják-e az 
ügyfelek számára a nekik ajánlott pénzügyi 
eszközök alkalmasságának időszakos
értékelését. Helyénvaló annak 
megkövetelése is, hogy a befektetési 
vállalkozások magyarázzák el ügyfeleiknek 
a nekik adott tanács okait. A befektetési 
tanácsadásra vonatkozó szabályozási keret 
pontosabb meghatározása érdekében –
miközben ugyanakkor választási 
lehetőséget kell hagyni a befektetési 
vállalkozások és az ügyfelek számára –
helyénvaló az ilyen szolgáltatás végzésére 
vonatkozó feltételek megállapítása, amikor 
a vállalkozások az ügyfeleket úgy 
tájékoztatják, hogy a tanácsot harmadik 
féltől származó vásárlási ösztönző 
elfogadása vagy átvétele mellett
biztosítják. A 4. cikk (1) bekezdésének 9., 
illetve 10. pontja szerinti szakmai, illetve 
lakossági ügyfelek számára biztosítandó 
portfóliókezelés esetén a befektetési 
vállalkozásnak a megállapodást 
megelőzően tájékoztatnia kell az ügyfelet 
a vásárlási ösztönzők várható 
nagyságrendjéről, az időszaki 
jelentésekben pedig valamennyi kifizetett 
vagy kapott vásárlási ösztönzőt közzé kell 
tenni.

Or. en

Indokolás

A pénzügyi portfóliókezelési szolgáltatásokat nyújtó befektetési vállalkozásoknak tilos 
harmadik féltől elfogadni pénzbeli juttatásokat az ilyen szolgáltatásokért (kivéve, ha 
közvetlenül a befektetők fizetik). A hivatkozott kötelezettség figyelmen kívül hagyja, hogy a 
jogosult szerződő felekhez viszonyítva a lakossági és a szakmai ügyfelek általánosságban 
magasabb szintű védelmet igényelnek. Ennek alapján e rendelkezés hatályát olyan helyzetekre 
kell korlátozni, amikor a portfóliókezelési szolgáltatásokat lakossági és szakmai ügyfeleknek 
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nyújtják.

Módosítás 289
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Annak érdekében, hogy a befektetők 
minden fontos információt megkapjanak, 
helyénvaló a befektetési tanácsadást nyújtó 
befektetési vállalkozásoktól megkövetelni, 
hogy tisztázzák, mi az alapja az általuk 
adott tanácsnak, nevezetesen a termékek 
milyen választékát veszik figyelembe, 
amikor az ügyfeleknek személyre szóló 
ajánlásokat fogalmaznak meg, a befektetési 
tanácsadást független alapon biztosítják-e 
vagy biztosítják-e az ügyfelek számára a 
nekik ajánlott pénzügyi eszközök 
alkalmasságának folyamatos értékelését. 
Helyénvaló annak megkövetelése is, hogy 
a befektetési vállalkozások magyarázzák el 
ügyfeleiknek a nekik adott tanács okait. A 
befektetési tanácsadásra vonatkozó 
szabályozási keret pontosabb 
meghatározása érdekében – miközben 
ugyanakkor választási lehetőséget kell 
hagyni a befektetési vállalkozások és az 
ügyfelek számára – helyénvaló az ilyen 
szolgáltatás végzésére vonatkozó feltételek 
megállapítása, amikor a vállalkozások az 
ügyfeleket úgy tájékoztatják, hogy a 
szolgáltatást független alapon biztosítják. 
A befektetők védelmének megerősítése és 
az egyértelműség növelése érdekében az 
ügyfelek számára az általuk igénybe vett 
szolgáltatást illetően, helyénvaló tovább 
korlátozni annak lehetőségét, hogy a 
vállalkozások vásárlási ösztönzőket 
fogadjanak el vagy kapjanak harmadik 
felektől, és különösen kibocsátóktól vagy 
termékszolgáltatóktól, amikor a befektetési 
tanácsadás szolgáltatását független alapon 

(52) Annak érdekében, hogy a befektetők 
minden fontos információt megkapjanak, 
helyénvaló a befektetési tanácsadást nyújtó 
befektetési vállalkozásoktól megkövetelni, 
hogy tisztázzák, mi az alapja az általuk 
adott tanácsnak, nevezetesen a termékek 
milyen választékát veszik figyelembe, 
amikor az ügyfeleknek személyre szóló 
ajánlásokat fogalmaznak meg, a befektetési 
tanácsadást független alapon biztosítják-e 
vagy biztosítják-e az ügyfelek számára a 
nekik ajánlott pénzügyi eszközök 
alkalmasságának folyamatos értékelését. 
Helyénvaló annak megkövetelése is, hogy 
a befektetési vállalkozások magyarázzák el 
ügyfeleiknek a nekik adott tanács okait. A 
befektetési tanácsadásra vonatkozó 
szabályozási keret pontosabb 
meghatározása érdekében – miközben 
ugyanakkor választási lehetőséget kell 
hagyni a befektetési vállalkozások és az 
ügyfelek számára – helyénvaló az ilyen 
szolgáltatás végzésére vonatkozó feltételek 
megállapítása, amikor a vállalkozások az 
ügyfeleket úgy tájékoztatják, hogy a 
szolgáltatást független alapon biztosítják. 
A befektetők védelmének megerősítése és 
az egyértelműség növelése érdekében az 
ügyfelek számára az általuk igénybe vett 
szolgáltatást illetően, helyénvaló tovább 
korlátozni annak lehetőségét, hogy a 
vállalkozások vásárlási ösztönzőket 
fogadjanak el vagy kapjanak harmadik 
felektől, és különösen kibocsátóktól vagy 
termékszolgáltatóktól, amikor a befektetési 
tanácsadás szolgáltatását független alapon 
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végzik, és portfóliókezelési szolgáltatást 
nyújtanak. Az ilyen esetekben csak 
korlátozott, nem pénzbeli juttatások 
engedhetők meg, amilyen a termék 
jellemzőiről szóló képzés, azzal a 
feltétellel, hogy ez nem csökkenti a 
befektetési vállalkozások arra való 
képességét, hogy ügyfeleik legjobb 
érdekeinek megfelelően járjanak el, amit a 
2006/73/EK irányelv tovább egyértelműsít.

végzik, és portfóliókezelési szolgáltatást 
nyújtanak. Az ilyen esetekben csak 
korlátozott, nem pénzbeli juttatások 
engedhetők meg, amilyen a termék 
jellemzőiről szóló képzés, azzal a 
feltétellel, hogy e szolgáltatások nem 
csökkentik a befektetési vállalkozások arra 
való képességét, hogy ügyfeleik legjobb 
érdekeinek megfelelően járjanak el, amit a 
2006/73/EK irányelv tovább egyértelműsít.
A fogyasztók még megfelelőbb védelme 
érdekében helyénvaló annak biztosítása, 
hogy a befektetési vállalkozások ne 
díjazzák vagy értékeljék az alkalmazottaik 
teljesítményét olyan módon, amely 
ellentétben áll a vállalkozások azon 
kötelezettségével, hogy ügyfeleik legjobb 
érdekeinek megfelelően járjanak el.

Or. en

Módosítás 290
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Annak érdekében, hogy a befektetők 
minden fontos információt megkapjanak, 
helyénvaló a befektetési tanácsadást nyújtó 
befektetési vállalkozásoktól megkövetelni, 
hogy tisztázzák, mi az alapja az általuk 
adott tanácsnak, nevezetesen a termékek 
milyen választékát veszik figyelembe, 
amikor az ügyfeleknek személyre szóló 
ajánlásokat fogalmaznak meg, a befektetési 
tanácsadást független alapon biztosítják-e 
vagy biztosítják-e az ügyfelek számára a 
nekik ajánlott pénzügyi eszközök 
alkalmasságának folyamatos értékelését. 
Helyénvaló annak megkövetelése is, hogy 
a befektetési vállalkozások magyarázzák el 
ügyfeleiknek a nekik adott tanács okait. A 
befektetési tanácsadásra vonatkozó 

(52) Annak érdekében, hogy a befektetők 
minden fontos információt megkapjanak, 
helyénvaló a befektetési tanácsadást nyújtó
befektetési vállalkozásoktól megkövetelni, 
hogy tisztázzák, mi az alapja az általuk 
adott tanácsnak, nevezetesen a termékek 
milyen választékát veszik figyelembe, 
amikor az ügyfeleknek személyre szóló 
ajánlásokat fogalmaznak meg, a befektetési 
tanácsadást független alapon biztosítják-e 
vagy biztosítják-e az ügyfelek számára a 
nekik ajánlott pénzügyi eszközök 
alkalmasságának folyamatos értékelését. 
Helyénvaló annak megkövetelése is, hogy 
a befektetési vállalkozások magyarázzák el 
ügyfeleiknek a nekik adott tanács okait. A 
befektetési tanácsadásra vonatkozó 
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szabályozási keret pontosabb 
meghatározása érdekében – miközben 
ugyanakkor választási lehetőséget kell 
hagyni a befektetési vállalkozások és az 
ügyfelek számára – helyénvaló az ilyen 
szolgáltatás végzésére vonatkozó feltételek 
megállapítása, amikor a vállalkozások az 
ügyfeleket úgy tájékoztatják, hogy a 
szolgáltatást független alapon biztosítják. 
A befektetők védelmének megerősítése és 
az egyértelműség növelése érdekében az 
ügyfelek számára az általuk igénybe vett 
szolgáltatást illetően, helyénvaló tovább 
korlátozni annak lehetőségét, hogy a 
vállalkozások vásárlási ösztönzőket 
fogadjanak el vagy kapjanak harmadik 
felektől, és különösen kibocsátóktól vagy 
termékszolgáltatóktól, amikor a befektetési 
tanácsadás szolgáltatását független alapon 
végzik, és portfóliókezelési szolgáltatást 
nyújtanak. Az ilyen esetekben csak 
korlátozott, nem pénzbeli juttatások 
engedhetők meg, amilyen a termék 
jellemzőiről szóló képzés, azzal a 
feltétellel, hogy ez nem csökkenti a 
befektetési vállalkozások arra való 
képességét, hogy ügyfeleik legjobb 
érdekeinek megfelelően járjanak el, amit 
a 2006/73/EK irányelv tovább 
egyértelműsít.

szabályozási keret pontosabb 
meghatározása érdekében – miközben 
ugyanakkor választási lehetőséget kell 
hagyni a befektetési vállalkozások és az 
ügyfelek számára – helyénvaló az ilyen 
szolgáltatás végzésére vonatkozó feltételek 
megállapítása, amikor a vállalkozások az 
ügyfeleket úgy tájékoztatják, hogy a 
szolgáltatást független alapon biztosítják. 
A befektetők védelmének megerősítése és 
az egyértelműség növelése érdekében az 
ügyfelek számára az általuk igénybe vett 
szolgáltatást illetően, helyénvaló tovább 
korlátozni annak lehetőségét, hogy a 
vállalkozások vásárlási ösztönzőket 
fogadjanak el vagy kapjanak harmadik 
felektől, és különösen kibocsátóktól vagy 
termékszolgáltatóktól, amikor a befektetési 
tanácsadás szolgáltatását független alapon 
végzik, és portfóliókezelési szolgáltatást 
nyújtanak. Az ilyen esetekben csak 
korlátozott, nem pénzbeli juttatások 
engedhetők meg, amilyen a termék 
jellemzőiről szóló képzés. Amennyiben az 
ezen irányelvvel összhangban kifejezetten 
nem tilos a vásárlási ösztönzők 
alkalmazása, azokra a jelenleg a 
2006/73/EK irányelv 26. cikke alapján 
megállapított feltételeknek kell 
vonatkozniuk.

Or. en

Módosítás 291
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Annak érdekében, hogy a befektetők 
minden fontos információt megkapjanak, 
helyénvaló a befektetési tanácsadást nyújtó 
befektetési vállalkozásoktól megkövetelni, 
hogy tisztázzák, mi az alapja az általuk 

(52) Annak érdekében, hogy a befektetők 
minden fontos információt megkapjanak, 
helyénvaló a befektetési tanácsadást nyújtó 
befektetési vállalkozásoktól megkövetelni, 
hogy tisztázzák, mi az alapja az általuk 
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adott tanácsnak, nevezetesen a termékek 
milyen választékát veszik figyelembe, 
amikor az ügyfeleknek személyre szóló 
ajánlásokat fogalmaznak meg, a befektetési 
tanácsadást független alapon biztosítják-e 
vagy biztosítják-e az ügyfelek számára a 
nekik ajánlott pénzügyi eszközök 
alkalmasságának folyamatos értékelését. 
Helyénvaló annak megkövetelése is, hogy 
a befektetési vállalkozások magyarázzák el 
ügyfeleiknek a nekik adott tanács okait. A 
befektetési tanácsadásra vonatkozó 
szabályozási keret pontosabb 
meghatározása érdekében – miközben 
ugyanakkor választási lehetőséget kell 
hagyni a befektetési vállalkozások és az 
ügyfelek számára – helyénvaló az ilyen 
szolgáltatás végzésére vonatkozó feltételek 
megállapítása, amikor a vállalkozások az 
ügyfeleket úgy tájékoztatják, hogy a 
szolgáltatást független alapon biztosítják. 
A befektetők védelmének megerősítése és 
az egyértelműség növelése érdekében az 
ügyfelek számára az általuk igénybe vett 
szolgáltatást illetően, helyénvaló tovább 
korlátozni annak lehetőségét, hogy a 
vállalkozások vásárlási ösztönzőket 
fogadjanak el vagy kapjanak harmadik 
felektől, és különösen kibocsátóktól vagy 
termékszolgáltatóktól, amikor a befektetési 
tanácsadás szolgáltatását független alapon
végzik, és portfóliókezelési szolgáltatást 
nyújtanak. Az ilyen esetekben csak 
korlátozott, nem pénzbeli juttatások 
engedhetők meg, amilyen a termék 
jellemzőiről szóló képzés, azzal a 
feltétellel, hogy ez nem csökkenti a 
befektetési vállalkozások arra való 
képességét, hogy ügyfeleik legjobb 
érdekeinek megfelelően járjanak el, amit a 
2006/73/EK irányelv tovább egyértelműsít.

adott tanácsnak, nevezetesen a termékek 
milyen választékát veszik figyelembe, 
amikor az ügyfeleknek személyre szóló 
ajánlásokat fogalmaznak meg, a befektetési 
tanácsadást független alapon biztosítják-e 
vagy a befektetési vállalkozások
biztosítják-e majd az ügyfelek számára a 
nekik ajánlott pénzügyi eszközök 
alkalmasságának időszakos értékelését. 
Helyénvaló annak megkövetelése is, hogy 
a befektetési vállalkozások magyarázzák el 
ügyfeleiknek a nekik adott tanács okait. A 
befektetési tanácsadásra vonatkozó 
szabályozási keret pontosabb 
meghatározása érdekében – miközben 
ugyanakkor választási lehetőséget kell 
hagyni a befektetési vállalkozások és az 
ügyfelek számára – helyénvaló az ilyen 
szolgáltatás végzésére vonatkozó feltételek 
megállapítása, amikor a vállalkozások az 
ügyfeleket úgy tájékoztatják, hogy a 
szolgáltatást független alapon biztosítják. 
A befektetők védelmének megerősítése és 
az egyértelműség növelése érdekében az 
ügyfelek számára az általuk igénybe vett 
szolgáltatást illetően, helyénvaló tovább 
korlátozni annak lehetőségét, hogy a 
vállalkozások vásárlási ösztönzőket 
fogadjanak el vagy kapjanak harmadik 
felektől, és különösen kibocsátóktól, az 
ügyfelek nevében megbízásokat teljesítő 
vállalkozásoktól vagy 
termékszolgáltatóktól, amikor a befektetési 
tanácsadás szolgáltatását végzik, és 
portfóliókezelési szolgáltatást nyújtanak. 
Az ilyen esetekben csak korlátozott, nem 
pénzbeli juttatások – például a termék 
jellemzőiről szóló képzés –, valamint a 
portfóliókezelést biztosító vállalkozások 
esetében a megbízások teljesítésével és 
kutatással kapcsolatos szolgáltatások
engedhetők meg, azzal a feltétellel, hogy 
ezek a szolgáltatások nem csökkentik a 
befektetési vállalkozások arra való 
képességét, hogy ügyfeleik legjobb 
érdekeinek megfelelően járjanak el, amit a 
2006/73/EK irányelv tovább egyértelműsít.
A fogyasztók még megfelelőbb védelme 
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érdekében helyénvaló annak biztosítása is, 
hogy a befektetési vállalkozások ne 
díjazzák vagy értékeljék az alkalmazottaik 
teljesítményét olyan módon, amely 
ellentétben áll a vállalkozások azon 
kötelezettségével, hogy ügyfeleik legjobb 
érdekeinek megfelelően járjanak el, 
beleértve az alkalmazottak arra irányuló 
ösztönzését, hogy egy bizonyos pénzügyi 
eszközt részesítsenek előnyben olyan 
esetekben, amikor egy másik jobban 
megfelelne az ügyfél igényeinek.

Or. en

Módosítás 292
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Annak érdekében, hogy a befektetők 
minden fontos információt megkapjanak, 
helyénvaló a befektetési tanácsadást nyújtó 
befektetési vállalkozásoktól megkövetelni, 
hogy tisztázzák, mi az alapja az általuk 
adott tanácsnak, nevezetesen a termékek 
milyen választékát veszik figyelembe, 
amikor az ügyfeleknek személyre szóló 
ajánlásokat fogalmaznak meg, a befektetési 
tanácsadást független alapon biztosítják-e 
vagy biztosítják-e az ügyfelek számára a 
nekik ajánlott pénzügyi eszközök 
alkalmasságának folyamatos értékelését. 
Helyénvaló annak megkövetelése is, hogy 
a befektetési vállalkozások magyarázzák el 
ügyfeleiknek a nekik adott tanács okait. A 
befektetési tanácsadásra vonatkozó 
szabályozási keret pontosabb 
meghatározása érdekében – miközben 
ugyanakkor választási lehetőséget kell 
hagyni a befektetési vállalkozások és az 
ügyfelek számára – helyénvaló az ilyen 
szolgáltatás végzésére vonatkozó feltételek 

(52) Annak érdekében, hogy a befektetők 
minden fontos információt megkapjanak, 
helyénvaló a befektetési tanácsadást nyújtó 
befektetési vállalkozásoktól megkövetelni, 
hogy tisztázzák, mi az alapja az általuk 
adott tanácsnak, nevezetesen a termékek 
milyen választékát veszik figyelembe, 
amikor az ügyfeleknek személyre szóló 
ajánlásokat fogalmaznak meg, a befektetési 
tanácsadást független alapon biztosítják-e 
vagy a befektetési vállalkozások 
biztosítják-e az ügyfelek számára a nekik 
ajánlott pénzügyi eszközök 
alkalmasságának időszakos értékelését. 
Helyénvaló annak megkövetelése is, hogy 
a befektetési vállalkozások magyarázzák el 
ügyfeleiknek a nekik adott tanács okait. A 
befektetési tanácsadásra vonatkozó 
szabályozási keret pontosabb 
meghatározása érdekében – miközben 
ugyanakkor választási lehetőséget kell 
hagyni a befektetési vállalkozások és az 
ügyfelek számára – helyénvaló az ilyen 
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megállapítása, amikor a vállalkozások az 
ügyfeleket úgy tájékoztatják, hogy a 
szolgáltatást független alapon biztosítják. 
A befektetők védelmének megerősítése és 
az egyértelműség növelése érdekében az 
ügyfelek számára az általuk igénybe vett 
szolgáltatást illetően, helyénvaló tovább 
korlátozni annak lehetőségét, hogy a 
vállalkozások vásárlási ösztönzőket 
fogadjanak el vagy kapjanak harmadik 
felektől, és különösen kibocsátóktól vagy 
termékszolgáltatóktól, amikor a befektetési 
tanácsadás szolgáltatását független 
alapon végzik, és portfóliókezelési 
szolgáltatást nyújtanak. Az ilyen 
esetekben csak korlátozott, nem pénzbeli 
juttatások engedhetők meg, amilyen a 
termék jellemzőiről szóló képzés, azzal a 
feltétellel, hogy ez nem csökkenti a 
befektetési vállalkozások arra való 
képességét, hogy ügyfeleik legjobb 
érdekeinek megfelelően járjanak el, amit a 
2006/73/EK irányelv tovább egyértelműsít.

szolgáltatás végzésére vonatkozó feltételek 
megállapítása, amikor a vállalkozások az 
ügyfeleket úgy tájékoztatják, hogy a 
tanácsadást független alapon biztosítják. A 
befektetők védelmének megerősítése és az 
egyértelműség növelése érdekében az 
ügyfelek számára az általuk igénybe vett 
szolgáltatást illetően, helyénvaló tovább 
korlátozni annak lehetőségét, hogy a 
vállalkozások vásárlási ösztönzőket 
fogadjanak el vagy kapjanak harmadik 
felektől, és különösen kibocsátóktól vagy 
termékszolgáltatóktól, amikor a befektetési 
tanácsadással kapcsolatos befektetési 
szolgáltatásokat vagy más olyan 
befektetési szolgáltatást nyújtanak, 
amelynek keretében az ügyfél a befektetési 
vállalkozás megítélése alapján dönt. Az 
ilyen esetekben csak korlátozott, nem 
pénzbeli juttatások engedhetők meg, 
például amilyen a termék jellemzőiről 
szóló képzés vagy a befektetéssel 
kapcsolatos kutatás biztosítása, azzal a 
feltétellel, hogy ez nem csökkenti a 
befektetési vállalkozások arra való 
képességét, hogy ügyfeleik legjobb 
érdekeinek megfelelően járjanak el, amit a 
2006/73/EK irányelv tovább egyértelműsít.

Or. en

Módosítás 293
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Annak érdekében, hogy a befektetők 
minden fontos információt megkapjanak, 
helyénvaló a befektetési tanácsadást nyújtó 
befektetési vállalkozásoktól megkövetelni, 
hogy tisztázzák, mi az alapja az általuk 
adott tanácsnak, nevezetesen a termékek 
milyen választékát veszik figyelembe, 

(52) Annak érdekében, hogy a befektetők 
minden fontos információt megkapjanak, 
helyénvaló a befektetési tanácsadást nyújtó 
befektetési vállalkozásoktól megkövetelni, 
hogy tisztázzák, mi az alapja az általuk 
adott tanácsnak, nevezetesen a termékek 
milyen választékát veszik figyelembe, 
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amikor az ügyfeleknek személyre szóló 
ajánlásokat fogalmaznak meg, a befektetési 
tanácsadást független alapon biztosítják-e 
vagy biztosítják-e az ügyfelek számára a 
nekik ajánlott pénzügyi eszközök 
alkalmasságának folyamatos értékelését. 
Helyénvaló annak megkövetelése is, hogy 
a befektetési vállalkozások magyarázzák el 
ügyfeleiknek a nekik adott tanács okait. A 
befektetési tanácsadásra vonatkozó 
szabályozási keret pontosabb 
meghatározása érdekében – miközben 
ugyanakkor választási lehetőséget kell 
hagyni a befektetési vállalkozások és az 
ügyfelek számára – helyénvaló az ilyen 
szolgáltatás végzésére vonatkozó feltételek 
megállapítása, amikor a vállalkozások az 
ügyfeleket úgy tájékoztatják, hogy a 
szolgáltatást független alapon biztosítják. 
A befektetők védelmének megerősítése és 
az egyértelműség növelése érdekében az 
ügyfelek számára az általuk igénybe vett 
szolgáltatást illetően, helyénvaló tovább 
korlátozni annak lehetőségét, hogy a 
vállalkozások vásárlási ösztönzőket 
fogadjanak el vagy kapjanak harmadik 
felektől, és különösen kibocsátóktól vagy 
termékszolgáltatóktól, amikor a befektetési 
tanácsadás szolgáltatását független alapon 
végzik, és portfóliókezelési szolgáltatást 
nyújtanak. Az ilyen esetekben csak 
korlátozott, nem pénzbeli juttatások 
engedhetők meg, amilyen a termék 
jellemzőiről szóló képzés, azzal a 
feltétellel, hogy ez nem csökkenti a 
befektetési vállalkozások arra való 
képességét, hogy ügyfeleik legjobb 
érdekeinek megfelelően járjanak el, amit a 
2006/73/EK irányelv tovább egyértelműsít.

amikor az ügyfeleknek személyre szóló 
ajánlásokat fogalmaznak meg, a befektetési 
tanácsadást független alapon biztosítják-e 
vagy biztosítják-e az ügyfelek számára a 
nekik ajánlott pénzügyi eszközök 
alkalmasságának rendszeres értékelését. 
Helyénvaló annak megkövetelése is, hogy 
a befektetési vállalkozások magyarázzák el 
ügyfeleiknek a nekik adott tanács okait. A 
befektetési tanácsadásra vonatkozó 
szabályozási keret pontosabb 
meghatározása érdekében – miközben 
ugyanakkor választási lehetőséget kell 
hagyni a befektetési vállalkozások és az 
ügyfelek számára – helyénvaló az ilyen 
szolgáltatás végzésére vonatkozó feltételek 
megállapítása, amikor a vállalkozások az 
ügyfeleket úgy tájékoztatják, hogy a 
szolgáltatást független alapon biztosítják. 
A befektetők védelmének megerősítése és 
az egyértelműség növelése érdekében az 
ügyfelek számára az általuk igénybe vett 
szolgáltatást illetően, helyénvaló tovább 
pontosítani annak lehetőségét, hogy a 
vállalkozások vásárlási ösztönzőket 
fogadjanak el vagy kapjanak harmadik 
felektől, és különösen kibocsátóktól vagy 
termékszolgáltatóktól, amikor a befektetési 
tanácsadás szolgáltatását független alapon 
végzik, és portfóliókezelési szolgáltatást 
nyújtanak. Az ilyen esetekben csak 
korlátozott, nem pénzbeli juttatások 
engedhetők meg, például a termék 
jellemzőiről szóló képzés, azzal a 
feltétellel, hogy ez nem csökkenti a 
befektetési vállalkozások arra való 
képességét, hogy ügyfeleik legjobb 
érdekeinek megfelelően járjanak el, amit a 
2006/73/EK irányelv tovább egyértelműsít.

Or. en

Módosítás 294
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
52 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52a) Amennyiben a befektetési 
vállalkozás befektetési tanácsadást nyújt 
az ügyfélnek, a szolgáltatásokat és a 
tanácsadás költségeit a legfontosabb 
szolgáltatásokat tartalmazó, legfeljebb [2 
oldalas] dokumentumban közzé kell tenni, 
meghatározva az ügyfélnek nyújtandó fő 
szolgáltatásokat, a tanácsadó 
képesítésével kapcsolatos a [24. cikk (9) 
bekezdésében] megállapított részleteket és 
az ügyfélnek nyújtandó tanácsadás összes 
költségét. Az EÉPH-nak technikai 
standardokat kell összeállítania, amely 
meghatározza a legfontosabb 
szolgáltatásokat tartalmazó dokumentum 
kötelező tartalmát. Amennyiben a 
tanácsadás nyújtását megelőzően nem 
állapítható meg a díjak és a vásárlási 
ösztönzők költsége, a legfontosabb 
szolgáltatásokat tartalmazó 
dokumentumokban a számítás módját 
átfogóan, pontosan és érthetően kell közzé 
tenni, az összesített költségekkel és azok 
azzal kapcsolatos hatásával, hogy ezt 
követően a tanácsot lehetőség szerinti 
minél hamarabb ismertetik az ügyféllel. 
Amennyiben a befektetési tanácsadás 
nyújtása folyamatos, a befektetési 
tanácsadás költségét – többek között a 
vásárlási ösztönzőket – illetően a 
közzétételt időszakonként, legalább évente 
kell biztosítani. Az időszakos jelentésben a 
megelőző időszakban fizetett vagy kapott 
összes vásárlási ösztönzőt közzé kell tenni.

Or. en

Indokolás

Az ügyfeleket tájékoztatni kell a befejtetési tanácsadás teljes költségéről, köztük a közvetlenül 
az ügyfél által a befektetési tanácsadó számára kifizetett díjakról, valamint a harmadik fél 
által fizetett díjakról, jutalékokról és pénzbeli juttatásokról („vásárlási ösztönzők”). A 
költségeket a befektetési tanácsadás nyújtását megelőzően kell közölni az ügyfelekkel. A 
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tájékoztatásnak ki kell terjednie arra, hogy a tanácsadást független alapon nyújtják-e.

Módosítás 295
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
52 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52a) A megfelelő befektetővédelem 
biztosítása érdekében a befektetési 
vállalkozásokat kötelezni kell arra, hogy 
megfelelő munkaerő-felvételi politikákról
és munkafeltételekről gondoskodjanak 
azon alkalmazottak vonatkozásában, akik 
tanácsot adnak, szolgáltatásokat 
nyújtanak és pénzügyi termékeket 
értékesítenek az ügyfeleknek. A 
vállalkozásoknak biztosítaniuk kell, hogy 
ezek az alkalmazottak megfelelően 
képzettek, folyamatosan részesülnek a 
szükséges képzésben, és elegendő idejük 
van arra, hogy kiegyensúlyozott és széles 
körű tanácsot adhassanak. A 
vállalkozások nem tehetik ki az 
alkalmazottakat elfogult értékesítési 
stratégiáknak, amelyek például túlzott 
értékesítési célokon vagy egy adott 
szolgáltatásra vagy termékre irányuló 
értékesítési utasításokon alapulnak, 
amelyek nem az ügyfelek legjobb 
érdekeinek megfelelő tisztességes és 
becsületes javaslatokra ösztönöznek.

Or. en

Módosítás 296
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
52 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52a) Azon alkalmazottak esetében, akik 
lakossági ügyfelek számára pénzügyi 
termékekkel és eszközökkel kapcsolatos 
tanácsot nyújtanak vagy ilyeneket 
értékesítenek, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a vállalkozás által 
nyújtott javadalmazás ne befolyásolja az 
alkalmazottak pártatlanságát a helyes 
javaslatok ismertetése vagy megfelelő 
értékesítés vagy az információk 
tisztességes, világos és nem félrevezető 
formában történő ismertetése során. Ilyen 
helyzetekben a javadalmazás nem függhet 
kizárólag az értékesítési céloktól vagy egy 
adott pénzügyi eszközből eredően a 
vállalkozást megillető haszontól. Az 
értékesítéseken vagy célokon alapuló 
javadalmazásra alkalmazható lenne a 
nem megfelelő értékesítésre vonatkozó 
visszatartás, visszatérítés.

Or. en

Indokolás

Az értékesítési célok és egyéb vásárlási ösztönzők nem megfelelő értékesítésre késztethetnek. 
A prémiumokhoz hasonlóan, meg lehetne fontolni, hogy jelentős vásárlási ösztönzők esetén 
szükséges-e a visszatartás vagy visszatérítés.

Módosítás 297
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
52 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52b) Azon alkalmazottak esetében, akik 
lakossági ügyfelek számára pénzügyi 
termékekkel és eszközökkel kapcsolatos 
tanácsot nyújtanak vagy ilyeneket 
értékesítenek, a tagállamoknak 
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biztosítaniuk kell, hogy a vállalkozás által 
nyújtott javadalmazás ne befolyásolja az 
alkalmazottak pártatlanságát a helyes 
javaslatok ismertetése vagy megfelelő 
értékesítés vagy az információk 
tisztességes, világos és nem félrevezető 
formában történő ismertetése során. Ilyen 
helyzetekben a javadalmazás nem függhet 
kizárólag az értékesítési céloktól vagy egy 
adott pénzügyi eszközből eredően a 
vállalkozást megillető haszontól.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak intézkedniük kell a vállalkozásokon belül alkalmazott javadalmazási 
gyakorlatokkal kapcsolatban, hogy a tanácsadás és a pénzügyi eszközök ügyfelek számára 
történő értékesítése során megelőzzék az elfogultság kockázatát. A javadalmazási 
rendszereknek, például nem engedélyezhetők egy adott pénzügyi eszközhöz kapcsolódó 
jelentős értékesítési prémiumok, amennyiben fennáll annak a veszélye, hogy a befektetési 
vállalkozás nem megfelelően ajánl vagy értékesít termékeket vagy szolgáltatásokat az ügyfelek 
számára. 

Módosítás 298
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
52 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52c) Azon alkalmazottak esetében, akik 
lakossági ügyfelek számára pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos tanácsot 
nyújtanak vagy ilyeneket értékesítenek, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
kellő ismeretekkel és hozzáértéssel 
rendelkezzenek a kínált termékek 
vonatkozásában. A befektetési termékek 
tervezésével kapcsolatos fokozódó 
összetettség és folyamatos innováció miatt 
ez különösen fontos. A befektetési 
termékek vásárlása kockázattal jár, és a 
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befektetőknek meg kell bízniuk a 
tájékoztatásban és a szolgáltatott 
értékelések minőségében. Arra is szükség 
van, hogy az alkalmazottak elegendő 
idővel és forrásokkal rendelkezzenek 
ahhoz, hogy az összes fontos információt 
megadhassák az ügyfeleknek a 
szolgáltatott termékekről/eszközökről.

Or. en

Indokolás

A befektetési vállalkozások alkalmazottainak megfelelő szintű ismeretekkel és hozzáértéssel 
kell rendelkezniük a kínált termékekre vonatkozóan.

Módosítás 299
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A befektetési vállalkozások 
megtehetik, hogy olyan befektetési 
szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek csak 
az ügyfél megbízásainak végrehajtásából 
és/vagy átvételéből és továbbításából 
állnak, anélkül, hogy szükség lenne 
információkat beszerezniük az ügyfél 
tudásáról és tapasztalatáról, hogy 
felmérhessék, melyik az ügyfél számára a 
megfelelő szolgáltatás vagy eszköz. Mivel 
ezek a szolgáltatások az ügyfelek 
védelmének lényeges csökkenését vonják 
maguk után, az ilyen szolgáltatás feltételeit 
javítani kell. Különösen helyénvaló annak 
a lehetőségnek a kizárása, hogy ezeket a 
szolgáltatásokat olyan kiegészítő 
szolgáltatással összekapcsolva biztosítsák, 
amely hitelek vagy kölcsönök adását 
jelentik a befektetők számára, hogy egy 
olyan ügyletet végrehajtsanak, amelyben a 
befektetési vállalkozás részt vesz, mivel ez 
megnöveli az ügylet összetettségét és 

(53) A befektetési vállalkozások 
megtehetik, hogy olyan befektetési 
szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek csak 
az ügyfél megbízásainak végrehajtásából 
és/vagy átvételéből és továbbításából 
állnak, anélkül, hogy szükség lenne 
információkat beszerezniük az ügyfél 
tudásáról és tapasztalatáról, hogy 
felmérhessék, melyik az ügyfél számára a 
megfelelő szolgáltatás vagy eszköz. Mivel 
ezek a szolgáltatások az ügyfelek 
védelmének lényeges csökkenését vonják 
maguk után, az ilyen szolgáltatás feltételeit 
javítani kell. Különösen helyénvaló annak 
a lehetőségnek a kizárása, hogy ezeket a 
szolgáltatásokat olyan kiegészítő 
szolgáltatással összekapcsolva biztosítsák, 
amely hitelek vagy kölcsönök adását 
jelentik a befektetők számára, hogy egy 
olyan ügyletet végrehajtsanak, amelyben a 
befektetési vállalkozás részt vesz, mivel ez 
megnöveli az ügylet összetettségét.
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megnehezíti a benne foglalt kockázat 
megértését. Helyénvaló az is, hogy jobban 
meg kell határozni a kritériumokat 
azoknak a pénzügyi eszközöknek a 
kiválasztásához, amelyekre ezek a 
szolgáltatások vonatkoznának, hogy ki 
lehessen zárni azokat a pénzügyi 
eszközöket, ezen belül az átruházható 
értékpapírokba történő kollektív 
befektetéseket (ÁÉKBV), amelyek 
beágyaznak egy származtatott terméket 
vagy olyan struktúrát tartalmaznak, amely 
az ügyfél számára megnehezíti a fennálló 
kockázat megértését.

Or. en

Indokolás

A szabályozott piacokon jegyzett és kereskedés tárgyát képező eszközök már a kiemelt 
információk közzétételére vonatkozó uniós jogszabályok vagy a kockázatkezelési 
rendelkezések hatálya alá tartoznak. E termékeket ezért a befektetők általi végrehajtásra 
rendelkezésre kell bocsátani.

Módosítás 300
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A befektetési vállalkozások 
megtehetik, hogy olyan befektetési 
szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek csak 
az ügyfél megbízásainak végrehajtásából 
és/vagy átvételéből és továbbításából 
állnak, anélkül, hogy szükség lenne 
információkat beszerezniük az ügyfél 
tudásáról és tapasztalatáról, hogy 
felmérhessék, melyik az ügyfél számára a 
megfelelő szolgáltatás vagy eszköz. Mivel 
ezek a szolgáltatások az ügyfelek 
védelmének lényeges csökkenését vonják 
maguk után, az ilyen szolgáltatás 
feltételeit javítani kell. Különösen 

(53) A befektetési vállalkozások 
megtehetik, hogy olyan befektetési 
szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek csak 
az ügyfél megbízásainak végrehajtásából 
és/vagy átvételéből és továbbításából 
állnak, anélkül, hogy szükség lenne 
információkat beszerezniük az ügyfél 
tudásáról és tapasztalatáról, hogy 
felmérhessék, melyik az ügyfél számára a 
megfelelő szolgáltatás vagy eszköz. 
Különösen helyénvaló annak a 
lehetőségnek a kizárása, hogy ezeket a 
szolgáltatásokat olyan kiegészítő 
szolgáltatással összekapcsolva biztosítsák, 
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helyénvaló annak a lehetőségnek a 
kizárása, hogy ezeket a szolgáltatásokat 
olyan kiegészítő szolgáltatással 
összekapcsolva biztosítsák, amely hitelek 
vagy kölcsönök adását jelentik a befektetők 
számára, hogy egy olyan ügyletet 
végrehajtsanak, amelyben a befektetési 
vállalkozás részt vesz, mivel ez megnöveli 
az ügylet összetettségét és megnehezíti a 
benne foglalt kockázat megértését. 
Helyénvaló az is, hogy jobban meg kell 
határozni a kritériumokat azoknak a 
pénzügyi eszközöknek a kiválasztásához, 
amelyekre ezek a szolgáltatások 
vonatkoznának, hogy ki lehessen zárni 
azokat a pénzügyi eszközöket, ezen belül 
az átruházható értékpapírokba történő 
kollektív befektetéseket (ÁÉKBV), 
amelyek beágyaznak egy származtatott 
terméket vagy olyan struktúrát 
tartalmaznak, amely az ügyfél számára 
megnehezíti a fennálló kockázat 
megértését.

amely hitelek vagy kölcsönök adását 
jelentik a befektetők számára, hogy egy 
olyan ügyletet végrehajtsanak, amelyben a 
befektetési vállalkozás részt vesz. 
Helyénvaló az is, hogy nagyobb figyelmet 
fordítsanak az átláthatóságra a pénzügyi 
eszközök struktúrája helyett – mint 
például az átruházható értékpapírokba 
történő kollektív befektetések (ÁÉKBV) 
esetében, amelyek beágyaznak egy 
származtatott terméket vagy struktúrát 
tartalmaznak –, tekintettel arra, hogy a 
struktúra és az összetettség mértéke nem 
feltétlenül szabja meg, hogy valamely 
pénzügyi termék kockázatos-e vagy sem.
Szükség esetén hatásvizsgálaton alapuló 
későbbi vizsgálat tárgyává kell tenni azt a 
kockázatot, hogy az ügyfél számára nem 
érthető valamely termék, amely vizsgálat 
révén a befektetőknek szóló szabályozott 
termékinformációk – úgymint az ÁÉKBV-
re vonatkozó kiemelt befektetői 
információk – bizonyíthatják értéküket.

Or. en

Módosítás 301
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A befektetési vállalkozások 
megtehetik, hogy olyan befektetési 
szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek csak 
az ügyfél megbízásainak végrehajtásából 
és/vagy átvételéből és továbbításából 
állnak, anélkül, hogy szükség lenne 
információkat beszerezniük az ügyfél 
tudásáról és tapasztalatáról, hogy 
felmérhessék, melyik az ügyfél számára a 
megfelelő szolgáltatás vagy eszköz. Mivel 
ezek a szolgáltatások az ügyfelek 
védelmének lényeges csökkenését vonják 

(53) A befektetési vállalkozások 
megtehetik, hogy olyan befektetési 
szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek csak 
az ügyfél megbízásainak végrehajtásából 
és/vagy átvételéből és továbbításából 
állnak, anélkül, hogy szükség lenne 
információkat beszerezniük az ügyfél 
tudásáról és tapasztalatáról, hogy 
felmérhessék, melyik az ügyfél számára a 
megfelelő szolgáltatás vagy eszköz. Mivel 
ezek a szolgáltatások az ügyfelek 
védelmének lényeges csökkenését vonják 
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maguk után, az ilyen szolgáltatás feltételeit 
javítani kell. Különösen helyénvaló annak 
a lehetőségnek a kizárása, hogy ezeket a 
szolgáltatásokat olyan kiegészítő 
szolgáltatással összekapcsolva biztosítsák, 
amely hitelek vagy kölcsönök adását 
jelentik a befektetők számára, hogy egy 
olyan ügyletet végrehajtsanak, amelyben a 
befektetési vállalkozás részt vesz, mivel ez 
megnöveli az ügylet összetettségét és 
megnehezíti a benne foglalt kockázat 
megértését. Helyénvaló az is, hogy jobban 
meg kell határozni a kritériumokat azoknak 
a pénzügyi eszközöknek a kiválasztásához, 
amelyekre ezek a szolgáltatások 
vonatkoznának, hogy ki lehessen zárni 
azokat a pénzügyi eszközöket, ezen belül 
az átruházható értékpapírokba történő 
kollektív befektetéseket (ÁÉKBV),
amelyek beágyaznak egy származtatott 
terméket vagy olyan struktúrát 
tartalmaznak, amely az ügyfél számára 
megnehezíti a fennálló kockázat 
megértését.

maguk után, az ilyen szolgáltatás feltételeit 
javítani kell. Különösen helyénvaló annak 
a lehetőségnek a kizárása, hogy ezeket a 
szolgáltatásokat olyan kiegészítő 
szolgáltatással összekapcsolva biztosítsák, 
amely hitelek vagy kölcsönök adását 
jelentik a befektetők számára, hogy egy 
olyan ügyletet végrehajtsanak, amelyben a 
befektetési vállalkozás részt vesz, mivel ez 
megnöveli az ügylet összetettségét és 
megnehezíti a benne foglalt kockázat 
megértését. Helyénvaló az is, hogy jobban 
meg kell határozni a kritériumokat azoknak 
a pénzügyi eszközöknek a kiválasztásához, 
amelyekre ezek a szolgáltatások 
vonatkoznának, hogy ki lehessen zárni 
azokat a pénzügyi eszközöket, amelyek 
beágyaznak egy származtatott terméket 
vagy olyan struktúrát tartalmaznak, amely 
az ügyfél számára megnehezíti a fennálló 
kockázat megértését. Az átruházható 
értékpapírokkal foglalkozó strukturált 
kollektív befektetési vállalkozások 
(ÁÉKBV) részének vagy egységeinek 
esetében, valamennyit nem összetettnek 
kell tekinteni azon – az 583/2010/EK 
bizottsági rendelet 36. cikke (1) 
bekezdésének második albekezdésében 
meghatározott – strukturált ÁÉKBV-k 
kivételével, amelyek nem felelnek meg az 
Európai Bizottság által az automatikusan 
nem összetett terméknek tekintett 
termékek jegyzékében nem szereplő más 
pénzügyi eszközök összetettségének 
vizsgálatához kiadott általános 
kritériumoknak.

Or. en

Módosítás 302
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A befektetési vállalkozások 
megtehetik, hogy olyan befektetési 
szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek csak 
az ügyfél megbízásainak végrehajtásából 
és/vagy átvételéből és továbbításából 
állnak, anélkül, hogy szükség lenne 
információkat beszerezniük az ügyfél 
tudásáról és tapasztalatáról, hogy
felmérhessék, melyik az ügyfél számára a 
megfelelő szolgáltatás vagy eszköz. Mivel 
ezek a szolgáltatások az ügyfelek 
védelmének lényeges csökkenését vonják 
maguk után, az ilyen szolgáltatás feltételeit 
javítani kell. Különösen helyénvaló annak 
a lehetőségnek a kizárása, hogy ezeket a 
szolgáltatásokat olyan kiegészítő 
szolgáltatással összekapcsolva biztosítsák, 
amely hitelek vagy kölcsönök adását 
jelentik a befektetők számára, hogy egy 
olyan ügyletet végrehajtsanak, amelyben a 
befektetési vállalkozás részt vesz, mivel ez 
megnöveli az ügylet összetettségét és 
megnehezíti a benne foglalt kockázat 
megértését. Helyénvaló az is, hogy jobban 
meg kell határozni a kritériumokat azoknak 
a pénzügyi eszközöknek a kiválasztásához, 
amelyekre ezek a szolgáltatások 
vonatkoznának, hogy ki lehessen zárni 
azokat a pénzügyi eszközöket, ezen belül 
az átruházható értékpapírokba történő 
kollektív befektetéseket (ÁÉKBV),
amelyek beágyaznak egy származtatott 
terméket vagy olyan struktúrát 
tartalmaznak, amely az ügyfél számára 
megnehezíti a fennálló kockázat 
megértését.

(53) A befektetési vállalkozások 
megtehetik, hogy olyan befektetési 
szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek csak 
az ügyfél megbízásainak végrehajtásából 
és/vagy átvételéből és továbbításából 
állnak, anélkül, hogy szükség lenne 
információkat beszerezniük az ügyfél 
tudásáról és tapasztalatáról, hogy 
felmérhessék, melyik az ügyfél számára a 
megfelelő szolgáltatás vagy eszköz. Mivel 
ezek a szolgáltatások az ügyfelek 
védelmének lényeges csökkenését vonják 
maguk után, az ilyen szolgáltatás feltételeit 
javítani kell. Különösen helyénvaló annak 
a lehetőségnek a kizárása, hogy ezeket a 
szolgáltatásokat olyan kiegészítő 
szolgáltatással összekapcsolva biztosítsák, 
amely hitelek vagy kölcsönök adását 
jelentik a befektetők számára, hogy egy 
olyan ügyletet végrehajtsanak, amelyben a 
befektetési vállalkozás részt vesz, mivel ez 
megnöveli az ügylet összetettségét és 
megnehezíti a benne foglalt kockázat 
megértését. Helyénvaló az is, hogy jobban 
meg kell határozni a kritériumokat azoknak 
a pénzügyi eszközöknek a kiválasztásához, 
amelyekre ezek a szolgáltatások 
vonatkoznának, hogy ki lehessen zárni 
azokat a pénzügyi eszközöket, amelyek 
beágyaznak egy származtatott terméket 
vagy olyan struktúrát tartalmaznak, amely 
az ügyfél számára megnehezíti a fennálló 
kockázat megértését.

Or. en

Indokolás

A sikeres ÁÉKBV „márkanév” kárt szenvedne a nem uniós szabályozók és befektetők 
megítélése tekintetében, ha bizonyos ÁÉKBV-ket többé nem tekintenének automatikusan nem 
összetettnek, mivel így nem megfelelőnek tűnhetnek a lakossági befektetők számára. Ez az 
európai befektetők ÁÉKBV iránti bizalmára is kihathat. Az összetettség nem azonos a 
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kockázattal. Éppen ellenkezőleg, számos ÁÉKBV-t a befektetői kockázatok csökkentése 
jellemzi, amelyek magasak a hagyományos pénzügyi eszközök – például a részvények és 
kötvények – esetében.

Módosítás 303
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A befektetési vállalkozások 
megtehetik, hogy olyan befektetési 
szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek csak 
az ügyfél megbízásainak végrehajtásából 
és/vagy átvételéből és továbbításából 
állnak, anélkül, hogy szükség lenne 
információkat beszerezniük az ügyfél 
tudásáról és tapasztalatáról, hogy 
felmérhessék, melyik az ügyfél számára a 
megfelelő szolgáltatás vagy eszköz. Mivel 
ezek a szolgáltatások az ügyfelek 
védelmének lényeges csökkenését vonják 
maguk után, az ilyen szolgáltatás feltételeit 
javítani kell. Különösen helyénvaló annak 
a lehetőségnek a kizárása, hogy ezeket a 
szolgáltatásokat olyan kiegészítő 
szolgáltatással összekapcsolva biztosítsák, 
amely hitelek vagy kölcsönök adását 
jelentik a befektetők számára, hogy egy 
olyan ügyletet végrehajtsanak, amelyben a 
befektetési vállalkozás részt vesz, mivel ez 
megnöveli az ügylet összetettségét és 
megnehezíti a benne foglalt kockázat
megértését. Helyénvaló az is, hogy jobban 
meg kell határozni a kritériumokat azoknak 
a pénzügyi eszközöknek a kiválasztásához, 
amelyekre ezek a szolgáltatások 
vonatkoznának, hogy ki lehessen zárni 
azokat a pénzügyi eszközöket, ezen belül 
az átruházható értékpapírokba történő 
kollektív befektetéseket (ÁÉKBV),
amelyek beágyaznak egy származtatott 
terméket vagy olyan struktúrát 
tartalmaznak, amely az ügyfél számára 

(53) A befektetési vállalkozások 
megtehetik, hogy olyan befektetési 
szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek csak 
az ügyfél megbízásainak végrehajtásából 
és/vagy átvételéből és továbbításából 
állnak, anélkül, hogy szükség lenne 
információkat beszerezniük az ügyfél 
tudásáról és tapasztalatáról, hogy 
felmérhessék, melyik az ügyfél számára a 
megfelelő szolgáltatás vagy eszköz. Mivel 
ezek a szolgáltatások az ügyfelek 
védelmének lényeges csökkenését vonják 
maguk után, az ilyen szolgáltatás feltételeit 
javítani kell. Különösen helyénvaló annak 
a lehetőségnek a kizárása, hogy ezeket a 
szolgáltatásokat olyan kiegészítő 
szolgáltatással összekapcsolva biztosítsák, 
amely hitelek vagy kölcsönök adását 
jelentik a befektetők számára, hogy egy 
olyan ügyletet végrehajtsanak, amelyben a 
befektetési vállalkozás részt vesz, mivel ez 
megnöveli az ügylet összetettségét és 
megnehezíti a benne foglalt kockázat 
megértését. Helyénvaló az is, hogy jobban 
meg kell határozni a kritériumokat azoknak 
a pénzügyi eszközöknek a kiválasztásához, 
amelyekre ezek a szolgáltatások 
vonatkoznának, hogy ki lehessen zárni 
azokat a pénzügyi eszközöket, amelyek 
beágyaznak egy származtatott terméket 
vagy olyan struktúrát tartalmaznak, amely 
az ügyfél számára megnehezíti a fennálló 
kockázat megértését.
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megnehezíti a fennálló kockázat 
megértését.

Or. en

Indokolás

Az összetett és nem összetett ÁÉKBV-k közötti különbségtétellel az ÁÉKBV-irányelv közelgő 
átdolgozása során kellene foglalkozni.

Módosítás 304
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A befektetési vállalkozások 
megtehetik, hogy olyan befektetési 
szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek csak 
az ügyfél megbízásainak végrehajtásából 
és/vagy átvételéből és továbbításából 
állnak, anélkül, hogy szükség lenne 
információkat beszerezniük az ügyfél 
tudásáról és tapasztalatáról, hogy 
felmérhessék, melyik az ügyfél számára a 
megfelelő szolgáltatás vagy eszköz. Mivel 
ezek a szolgáltatások az ügyfelek 
védelmének lényeges csökkenését vonják 
maguk után, az ilyen szolgáltatás feltételeit 
javítani kell. Különösen helyénvaló annak 
a lehetőségnek a kizárása, hogy ezeket a 
szolgáltatásokat olyan kiegészítő 
szolgáltatással összekapcsolva biztosítsák, 
amely hitelek vagy kölcsönök adását 
jelentik a befektetők számára, hogy egy 
olyan ügyletet végrehajtsanak, amelyben a 
befektetési vállalkozás részt vesz, mivel ez 
megnöveli az ügylet összetettségét és 
megnehezíti a benne foglalt kockázat 
megértését. Helyénvaló az is, hogy jobban 
meg kell határozni a kritériumokat azoknak 
a pénzügyi eszközöknek a kiválasztásához, 
amelyekre ezek a szolgáltatások 
vonatkoznának, hogy ki lehessen zárni 

(53) A befektetési vállalkozások 
megtehetik, hogy olyan befektetési 
szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek csak 
az ügyfél megbízásainak végrehajtásából 
és/vagy átvételéből és továbbításából 
állnak, anélkül, hogy szükség lenne 
információkat beszerezniük az ügyfél 
tudásáról és tapasztalatáról, hogy 
felmérhessék, melyik az ügyfél számára a 
megfelelő szolgáltatás vagy eszköz. Mivel 
ezek a szolgáltatások az ügyfelek 
védelmének lényeges csökkenését vonják 
maguk után, az ilyen szolgáltatás feltételeit 
javítani kell. Különösen helyénvaló annak 
a lehetőségnek a kizárása, hogy ezeket a 
szolgáltatásokat olyan kiegészítő 
szolgáltatással összekapcsolva biztosítsák, 
amely hitelek vagy kölcsönök adását 
jelentik a befektetők számára, hogy egy 
olyan ügyletet végrehajtsanak, amelyben a 
befektetési vállalkozás részt vesz, mivel ez 
megnöveli az ügylet összetettségét és 
megnehezíti a benne foglalt kockázat 
megértését. Helyénvaló az is, hogy jobban 
meg kell határozni a kritériumokat azoknak 
a pénzügyi eszközöknek a kiválasztásához, 
amelyekre ezek a szolgáltatások 
vonatkoznának, hogy ki lehessen zárni 
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azokat a pénzügyi eszközöket, ezen belül 
az átruházható értékpapírokba történő 
kollektív befektetéseket (ÁÉKBV),
amelyek beágyaznak egy származtatott 
terméket vagy olyan struktúrát 
tartalmaznak, amely az ügyfél számára 
megnehezíti a fennálló kockázat 
megértését.

azokat a pénzügyi eszközöket, amelyek 
beágyaznak egy származtatott terméket 
vagy olyan struktúrát tartalmaznak, amely 
az ügyfél számára megnehezíti a fennálló 
kockázat megértését.

Or. de

Indokolás

Az ÁÉKBV-k a – fogalommeghatározásuk alapján – nem összetett pénzügyi eszközök. Az 
ÁÉKBV-k minden lényeges követelményt teljesítenek a MiFID végrehajtási irányelv 38. cikke 
szerinti, jelenlegi meghatározással összhangban, az ÁÉKBV-kat pillanatnyilag „kiemelt 
befektetői információkkal” látják el a befektetők jobb védelmének biztosítására. Az alapok 
között tett bármely megkülönböztetés csak szükségtelen adminisztratív terheket okoz, és a 
létező ÁÉKBV márka felhígításához vezet anélkül, hogy biztosítaná a befektetői védelem 
erősítését.

Módosítás 305
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
53 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53a) Annak biztosítása érdekében, hogy 
pénzügyi tanácsadást csak olyan személy 
nyújt, aki rendelkezik a minimális 
hozzáértéssel, a tagállamoknak képesítési 
rendszert kell létrehozniuk mindenki 
számára – az információs csatornától 
függetlenül –, aki tanácsadást nyújt. A 
lakossági piacok és a befektetői igények 
közötti, az egyes tagállamokban 
tapasztalható különbségekre tekintettel, a 
tagállamoknak ezt tagállami szinten kell 
meghatározniuk.

Or. en
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Módosítás 306
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
54 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54a) A csomagolt lakossági befektetési 
termékek tekintetében a legmegfelelőbb a 
horizontális megközelítés lenne, tehát ha 
a termék típusától függetlenül ugyanazon 
szabályok vonatkoznának a 
forgalmazókra. Ily módon ezen irányelv 
és a biztosítási közvetítésről szóló, 2002. 
december 9-i 2002/92/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv között a 
legmagasabb szintű koordinációra kell 
sort keríteni.

Or. en

Módosítás 307
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) Hatékony „legjobb teljesítési” 
kötelezettséget kell előírni annak 
biztosítására, hogy a befektetési 
vállalkozások ügyfélmegbízásaikat az 
ügyfél számára legkedvezőbb feltételek 
mellett hajtsák végre. E kötelezettségnek 
arra a vállalkozásra kell vonatkoznia, 
amelynek szerződéses vagy ügynöki 
kötelezettségei vannak az ügyféllel 
szemben.

(58) Hatékony „legjobb teljesítési” 
kötelezettséget kell előírni annak 
biztosítására, hogy a befektetési 
vállalkozások ügyfélmegbízásaikat az 
ügyfél számára legkedvezőbb feltételek 
mellett hajtsák végre. E kötelezettségnek 
arra a vállalkozásra kell vonatkoznia, 
amelynek szerződéses vagy ügynöki 
kötelezettségei vannak az ügyféllel 
szemben, de a jogosult szerződő felekre is 
ki kell terjeszteni, ha olyan ügyfél nevében 
járnak el, akire szintén vonatkozik a 
legjobb teljesítési kötelezettség.

Or. en
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Módosítás 308
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
58 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58a) Az Unióban a szélesebb részvényesi 
bázis létrehozásához való hozzájárulás 
érdekében a legjobb teljesítés keretét 
bővíteni kell a lakossági befektetők 
tekintetében, hogy a jelenleg Unió-szerte 
rendelkezésre álló teljesítési helyszínek 
szélesebb köréhez hozzáférhessenek. A 
legjobb teljesítés keretének alkalmazása 
során figyelembe kell venni a legjobb 
teljesítés figyelemmel kísérésére szolgáló 
technológiával kapcsolatos fejleményeket.

Or. en

Indokolás

A MiFID bevezetése óta jelentős technológiai fejlemények következtek be a legjobb teljesítés 
terén, a lakossági befektetőknek ezen előnyöket is maradéktalanul ki kell használniuk.

Módosítás 309
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) A befektetési vállalkozások által a 
megbízások végrehajtásának 
szabályozásáról az ügyfeleknek adott 
tájékoztatás gyakran általános és standard, 
és az ügyfelek számára nem teszi lehetővé 
annak megértését, hogy egy megbízást 
hogyan fognak teljesíteni, és nem tudják 
ellenőrizni, hogy a vállalkozás betartja-e 
azt a kötelezettségét, hogy a megbízásokat 

(60) A befektetési vállalkozások által a 
megbízások végrehajtásának 
szabályozásáról az ügyfeleknek adott 
tájékoztatás gyakran általános és standard, 
és az ügyfelek számára nem teszi lehetővé 
annak megértését, hogy egy megbízást 
hogyan fognak teljesíteni, és nem tudják 
ellenőrizni, hogy a vállalkozás betartja-e 
azt a kötelezettségét, hogy a megbízásokat 
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az ügyfelei számára legkedvezőbb módon 
hajtsa végre. A befektetők védelmének 
fokozása érdekében helyénvaló 
meghatározni azokat az elveket, amelyek 
alapján a befektetési vállalkozások 
tájékoztatást adnak ügyfeleiknek a
megbízások végrehajtásával kapcsolatos 
szabályozásaikról, és előírni, hogy éves 
alapon hozzák nyilvánosságra, a pénzügyi 
eszközök minden osztályára, azt az öt 
legfontosabb végrehajtási helyszínt, ahol az 
előző évben az ügyfelek megbízásait 
végrehajtották.

az ügyfelei számára legkedvezőbb módon 
hajtsa végre. A befektetők védelmének 
fokozása érdekében helyénvaló 
meghatározni azokat az elveket, amelyek 
alapján a befektetési vállalkozások 
tájékoztatást adnak ügyfeleiknek a 
megbízások végrehajtásával kapcsolatos 
szabályozásaikról, és előírni, hogy éves 
alapon hozzák nyilvánosságra, a pénzügyi 
eszközök minden osztályára, azt az öt 
legfontosabb végrehajtási helyszínt, ahol az 
előző évben az ügyfelek megbízásait 
végrehajtották, valamint hogy ezeket az 
információkat és a kereskedési helyszínek 
által a végrehajtási minőség tekintetében 
közzétett információkat vegyék figyelembe 
a legjobb végrehajtásra vonatkozó 
politikáikban, kivéve ha úgy döntöttek, 
hogy kizárólag az elsődleges tőzsdén 
foglalkoznak megbízások végrehajtásával, 
és hogy a legjobb teljesítésre vonatkozó 
politikáikban figyelembe veszik ezen 
információkat és a kereskedési helyszínek 
által a végrehajtás minőségével 
kapcsolatban közzétett információkat.

Or. en

Módosítás 310
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) A befektetési vállalkozások által a 
megbízások végrehajtásának 
szabályozásáról az ügyfeleknek adott 
tájékoztatás gyakran általános és standard, 
és az ügyfelek számára nem teszi lehetővé 
annak megértését, hogy egy megbízást 
hogyan fognak teljesíteni, és nem tudják 
ellenőrizni, hogy a vállalkozás betartja-e 
azt a kötelezettségét, hogy a megbízásokat 

(60) A befektetési vállalkozások által a 
megbízások végrehajtásának 
szabályozásáról az ügyfeleknek adott 
tájékoztatás gyakran általános és standard, 
és az ügyfelek számára nem teszi lehetővé 
annak megértését, hogy egy megbízást 
hogyan fognak teljesíteni, és nem tudják 
ellenőrizni, hogy a vállalkozás betartja-e 
azt a kötelezettségét, hogy a megbízásokat 
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az ügyfelei számára legkedvezőbb módon 
hajtsa végre. A befektetők védelmének 
fokozása érdekében helyénvaló 
meghatározni azokat az elveket, amelyek 
alapján a befektetési vállalkozások 
tájékoztatást adnak ügyfeleiknek a 
megbízások végrehajtásával kapcsolatos 
szabályozásaikról, és előírni, hogy éves 
alapon hozzák nyilvánosságra, a pénzügyi 
eszközök minden osztályára, azt az öt 
legfontosabb végrehajtási helyszínt, ahol az 
előző évben az ügyfelek megbízásait 
végrehajtották.

az ügyfelei számára legkedvezőbb módon 
hajtsa végre. A befektetők védelmének 
fokozása érdekében helyénvaló 
meghatározni azokat az elveket, amelyek 
alapján a befektetési vállalkozások 
tájékoztatást adnak ügyfeleiknek a 
megbízások végrehajtásával kapcsolatos 
szabályozásaikról, és előírni, hogy havonta
hozzák nyilvánosságra, a pénzügyi 
eszközök minden osztályára, azt az öt 
legfontosabb végrehajtási helyszínt, ahol az 
előző évben az ügyfelek megbízásait 
végrehajtották, valamint a végrehajtás 
minőségének részletes elemzését.

Or. en

Indokolás

Nem elegendő évente közölni a befektetők számára fontos, a befektetési vállalkozások 
végrehajtásának minőségével kapcsolatos információkat.

Módosítás 311
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) A befektetési vállalkozás az ügyféllel 
való üzleti kapcsolat létrehozásakor 
kérheti az ügyfelet vagy potenciális 
ügyfelet, hogy egyidejűleg adja 
hozzájárulását a teljesítési politikájához, 
valamint annak lehetőségéhez, hogy 
megbízásainak végrehajtása a 
szabályozott piacon, az MTF-en, az OTF-
en vagy a rendszeres internalizálón kívül 
történjen.

törölve

Or. en
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Indokolás

A megbízásokat valamely MiFID-kategóriához tartozó kereskedési helyszínen kell 
végrehajtani.

Módosítás 312
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) A befektetési vállalkozás az ügyféllel 
való üzleti kapcsolat létrehozásakor kérheti 
az ügyfelet vagy potenciális ügyfelet, hogy 
egyidejűleg adja hozzájárulását a teljesítési 
politikájához, valamint annak 
lehetőségéhez, hogy megbízásainak 
végrehajtása a szabályozott piacon, az 
MTF-en, az OTF-en vagy a rendszeres 
internalizálón kívül történjen.

(61) A befektetési vállalkozás az ügyféllel 
való üzleti kapcsolat létrehozásakor kérheti 
az ügyfelet vagy potenciális ügyfelet, hogy 
egyidejűleg adja hozzájárulását a teljesítési 
politikájához, valamint annak 
lehetőségéhez, hogy megbízásainak 
végrehajtása a szabályozott piacon, az 
MTF-en vagy a rendszeres internalizálón 
kívül történjen.

Or. en

Módosítás 313
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67) A pénzügyi válság megmutatta a nem 
lakossági ügyfelek képességeinek korlátait 
befektetéseik kockázatának megítélésével 
kapcsolatban. Miközben meg kell erősíteni, 
hogy az üzletviteli szabályokat fejleszteni 
kell azoknak a befektetőknek a 
vonatkozásában, amelyek a védelmet a 
leginkább igénylik, helyénvaló az ügyfelek 
különböző kategóriáira alkalmazandó 
előírások jobb méretezése. Ehhez bizonyos 
tájékoztatási és beszámolási előírásokat ki 

(67) A pénzügyi válság megmutatta a nem 
lakossági ügyfelek képességeinek korlátait 
befektetéseik kockázatának megítélésével 
kapcsolatban. Miközben meg kell erősíteni, 
hogy az üzletviteli szabályokat fejleszteni 
kell azoknak a befektetőknek a 
vonatkozásában, amelyek a védelmet a 
leginkább igénylik, helyénvaló az ügyfelek 
különböző kategóriáira alkalmazandó 
előírások jobb méretezése. Ehhez bizonyos 
tájékoztatási és beszámolási előírásokat ki 
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kell terjeszteni a jogosult szerződő felekkel 
fennálló kapcsolatokra. Ezen belül, a 
vonatkozó előírásoknak az ügyfelek 
pénzügyi eszközeinek és pénzének 
megőrzésével, valamint az összetettebb 
pénzügyi eszközökre és tranzakciókra 
vonatkozó tájékoztatási és beszámolási 
előírásokkal kell foglalkozniuk. Az 
önkormányzatok és a helyi hatóságok jobb 
besorolása érdekében egyértelműen ki kell 
zárni azokat a jogosult szerződő felek és az 
olyan ügyfelek jegyzékéből, akiket 
szakembereknek tartanak, de lehetővé kell 
tenni, hogy ezeket az ügyfeleket, 
kérésükre, mégis szakmai ügyfelekként 
kezeljék.

kell terjeszteni a jogosult szerződő felekkel 
fennálló kapcsolatokra. Ezen belül, a 
vonatkozó előírásoknak az ügyfelek 
pénzügyi eszközeinek és pénzének 
megőrzésével, valamint az összetettebb 
pénzügyi eszközökre és tranzakciókra 
vonatkozó tájékoztatási és beszámolási 
előírásokkal kell foglalkozniuk. Az 
önkormányzatok és a helyi hatóságok jobb 
besorolása érdekében egyértelműen ki kell 
zárni azokat a jogosult szerződő felek és az 
olyan ügyfelek jegyzékéből, akiket 
szakembereknek tartanak.

Or. en

Indokolás

Az önkormányzatokat és a helyi hatóságokat soha nem szabad szakmai ügyfélnek tekinteni, 
mivel az adófizetők pénzét használják.

Módosítás 314
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
72 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(72) Harmadik országbeli vállalkozások 
szolgáltatásnyújtása az Unióban a nemzeti 
rendszerek és előírások hatálya alá 
tartozik. Ezek a rendszerek rendkívül 
sokfélék, és az azok alapján engedélyezett 
vállalkozások nem részesülnek abban a 
jogosultságban, hogy más tagállamban is 
nyújtsanak szolgáltatásokat és ott 
letelepedjenek, mint abban a tagállamban, 
ahol a székhelyük van. Helyénvaló egy 
közös szabályozási keret bevezetése, uniós 
szinten. A rendszernek összhangban kell 
lennie a meglévő, szétaprózott kerettel, 
biztosítania kell a bizonyosságot és a 

törölve
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harmadik országok az Unióban 
hozzáféréssel rendelkező vállalkozásainak 
egyenértékűségét, gondoskodnia kell 
arról, hogy az egyenértékűség értékelését 
a Bizottság a harmadik országok 
szabályozási és felügyeleti kerete 
tekintetében végezze el, és biztosítania 
kell, hogy az EU-ban a harmadik 
országbeli vállalkozásoktól kapott 
szolgáltatások során a befektetők védelme 
összehasonlítható szinten legyen.

Or. en

Indokolás

Az irányelvből került át a rendeletbe.

Módosítás 315
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
72 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(72) Harmadik országbeli vállalkozások 
szolgáltatásnyújtása az Unióban a nemzeti 
rendszerek és előírások hatálya alá tartozik. 
Ezek a rendszerek rendkívül sokfélék, és az 
azok alapján engedélyezett vállalkozások 
nem részesülnek abban a jogosultságban, 
hogy más tagállamban is nyújtsanak 
szolgáltatásokat és ott letelepedjenek, mint 
abban a tagállamban, ahol a székhelyük 
van. Helyénvaló egy közös szabályozási 
keret bevezetése, uniós szinten. A 
rendszernek összhangban kell lennie a 
meglévő, szétaprózott kerettel, biztosítania 
kell a bizonyosságot és a harmadik 
országok az Unióban hozzáféréssel 
rendelkező vállalkozásainak 
egyenértékűségét, gondoskodnia kell arról, 
hogy az egyenértékűség értékelését a 
Bizottság a harmadik országok 
szabályozási és felügyeleti kerete 

(72) Harmadik országbeli befektetési
vállalkozások és piaci szereplők
szolgáltatásnyújtása az Unióban a nemzeti 
rendszerek és előírások hatálya alá tartozik.
Ezek a rendszerek rendkívül sokfélék, és az 
azok alapján engedélyezett vállalkozások 
nem részesülnek abban a jogosultságban, 
hogy más tagállamban is nyújtsanak 
szolgáltatásokat és ott letelepedjenek, mint 
abban a tagállamban, ahol a székhelyük 
van. Helyénvaló egy közös szabályozási 
keret bevezetése, uniós szinten. A 
rendszernek összhangban kell lennie a 
meglévő, szétaprózott kerettel, biztosítania 
kell a bizonyosságot és a harmadik 
országok az Unióban hozzáféréssel 
rendelkező vállalkozásainak 
egyenértékűségét, gondoskodnia kell arról, 
hogy az egyenértékűség értékelését a 
Bizottság a harmadik országok 
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tekintetében végezze el, és biztosítania 
kell, hogy az EU-ban a harmadik 
országbeli vállalkozásoktól kapott 
szolgáltatások során a befektetők védelme 
összehasonlítható szinten legyen.

szabályozási és felügyeleti kerete 
tekintetében végezze el, és biztosítania 
kell, hogy az EU-ban a harmadik 
országbeli befektetési vállalkozásoktól és 
piaci szereplőktől kapott szolgáltatások 
során a befektetők védelme 
összehasonlítható szinten legyen.
(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

Ez a javaslat annak biztosítására törekszik, hogy a MiFID inkább hozzon létre megfelelő 
rendszert a harmadik országok vonatkozásában a befektetési vállalkozások és piaci szereplők 
számára egy olyan rendszer helyett, amely csak a befektetési vállalkozások által nyújtott 
bizonyos szolgáltatásokra terjed ki. E rendszer biztosítaná, hogy az Unióban hozzáféréssel 
rendelkező harmadik országbeli befektetési vállalkozások és piaci szereplők által nyújtott 
valamennyi szolgáltatás a MiFID hatálya alá kerüljön. Az új javaslatoknak egyértelműen meg 
kell állapítaniuk, hogy mely szabályok vonatkoznak az ilyen piaci szereplőkre, és adott 
esetben mely uniós szabályok nem.

Módosítás 316
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
72 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(72) Harmadik országbeli vállalkozások 
szolgáltatásnyújtása az Unióban a nemzeti 
rendszerek és előírások hatálya alá tartozik. 
Ezek a rendszerek rendkívül sokfélék, és az 
azok alapján engedélyezett vállalkozások 
nem részesülnek abban a jogosultságban, 
hogy más tagállamban is nyújtsanak 
szolgáltatásokat és ott letelepedjenek, mint 
abban a tagállamban, ahol a székhelyük 
van. Helyénvaló egy közös szabályozási 
keret bevezetése, uniós szinten. A 
rendszernek összhangban kell lennie a 
meglévő, szétaprózott kerettel, biztosítania 

(72) Harmadik országbeli vállalkozások 
szolgáltatásnyújtása az Unióban a nemzeti 
rendszerek és előírások hatálya alá tartozik. 
Ezek a rendszerek rendkívül sokfélék, és az 
azok alapján engedélyezett vállalkozások 
nem részesülnek abban a jogosultságban, 
hogy más tagállamban is nyújtsanak 
szolgáltatásokat és ott letelepedjenek, mint 
abban a tagállamban, ahol a székhelyük 
van. Miközben a tagállamoknak meg kell 
tudniuk tartani az említett rendszereket és 
követelményeket, helyénvaló egy közös 
szabályozási keret bevezetése, uniós 
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kell a bizonyosságot és a harmadik 
országok az Unióban hozzáféréssel 
rendelkező vállalkozásainak 
egyenértékűségét, gondoskodnia kell 
arról, hogy az egyenértékűség értékelését
a Bizottság a harmadik országok 
szabályozási és felügyeleti kerete 
tekintetében végezze el, és biztosítania kell, 
hogy az EU-ban a harmadik országbeli 
vállalkozásoktól kapott szolgáltatások 
során a befektetők védelme 
összehasonlítható szinten legyen.

szinten, hogy az Unióban fióktelepet 
létesítő harmadik országbeli vállalkozások 
a fióktelepen keresztül szolgáltatásokat 
nyújthassanak és tevékenységeket 
folytathassanak Unió-szerte, amennyiben 
a fióktelepet a tagállam illetékes hatóságai 
engedélyezték és többek között a Bizottság 
a harmadik ország szabályozási és 
felügyeleti kerete tekintetében 
egyenértékűség-értékelést végzett. Az is 
helyénvaló, hogy a közös keret lehetővé 
tegye a harmadik országbeli vállalkozások 
számára, hogy a tagállam engedélyezése 
vagy az EÉPH-nál való nyilvántartásba 
vétel nélkül a valamely tagállamban
letelepedett jogosult szerződő felek 
számára szolgáltatásokat nyújtson vagy 
tevékenységeket végezzen anélkül, hogy 
fióktelepet hozna létre az adott 
tagállamban. Azon harmadik országbeli 
vállalkozások, amelyek azt szeretnék, hogy 
szakmai ügyfelek számára nyújthassanak 
szolgáltatásokat vagy végezhessenek 
tevékenységeket Unió-szerte, az EÉPH-
nál történő nyilvántartásba vétel esetén 
tehetik ezt meg, és (többek között) ha a 
Bizottság a harmadik ország szabályozási 
és felügyeleti kerete tekintetében 
egyenértékűség-értékelést végzett.

Or. en

Indokolás

Számos befektetési szolgáltatás és tevékenység elvégzésére a vállalkozás és az ügyfél közötti 
folyamatos kapcsolat keretében kerül sor. Indokolatlanul korlátozná az uniós befektetőknek és 
szerződő feleknek a harmadik országbeli vállalkozások által nyújtott szolgáltatásokhoz való 
hozzáférését, ha a harmadik országbeli vállalkozásoknak ténylegesen megtiltanák, hogy 
információt nyújtsanak és kutatást végezzenek meglévő ügyfeleik számára. Uniós polgár 
kérésére a harmadik országbeli vállalkozások információkat vagy marketing anyagokat 
nyújthatnak számára.

Módosítás 317
Kay Swinburne
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Irányelvre irányuló javaslat
72 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(72) Harmadik országbeli vállalkozások 
szolgáltatásnyújtása az Unióban a nemzeti 
rendszerek és előírások hatálya alá tartozik. 
Ezek a rendszerek rendkívül sokfélék, és az 
azok alapján engedélyezett vállalkozások 
nem részesülnek abban a jogosultságban, 
hogy más tagállamban is nyújtsanak 
szolgáltatásokat és ott letelepedjenek, mint 
abban a tagállamban, ahol a székhelyük 
van. Helyénvaló egy közös szabályozási 
keret bevezetése, uniós szinten. A 
rendszernek összhangban kell lennie a 
meglévő, szétaprózott kerettel, biztosítania 
kell a bizonyosságot és a harmadik 
országok az Unióban hozzáféréssel 
rendelkező vállalkozásainak 
egyenértékűségét, gondoskodnia kell arról, 
hogy az egyenértékűség értékelését a 
Bizottság a harmadik országok 
szabályozási és felügyeleti kerete 
tekintetében végezze el, és biztosítania kell, 
hogy az EU-ban a harmadik országbeli 
vállalkozásoktól kapott szolgáltatások 
során a befektetők védelme 
összehasonlítható szinten legyen.

(72) Harmadik országbeli vállalkozások 
szolgáltatásnyújtása az Unióban a nemzeti 
rendszerek és előírások hatálya alá tartozik. 
Ezek a rendszerek rendkívül sokfélék, és az 
azok alapján engedélyezett vállalkozások 
nem részesülnek abban a jogosultságban, 
hogy más tagállamban is nyújtsanak 
szolgáltatásokat és ott letelepedjenek, mint 
abban a tagállamban, ahol a székhelyük 
van. Helyénvaló egy közös szabályozási 
keret bevezetése, uniós szinten. A 
rendszernek összhangban kell lennie a 
meglévő, szétaprózott kerettel, biztosítania 
kell a bizonyosságot és a harmadik 
országok az Unióban hozzáféréssel 
rendelkező vállalkozásainak 
egyenértékűségét, gondoskodnia kell arról, 
hogy a Bizottság a harmadik országok 
szabályozási és felügyeleti kerete 
tekintetében tényleges egyenértékűség-
értékelést végezzen el, és biztosítania kell, 
hogy az EU-ban a harmadik országbeli 
vállalkozásoktól kapott szolgáltatások 
során a befektetők védelme 
összehasonlítható szinten legyen.
Rendkívül fontos, hogy a harmadik 
országbeli vállalkozások továbbra is 
indokolatlan akadályok nélkül 
férhessenek hozzá az Unió piacaihoz.

Or. en

Módosítás 318
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
73 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(73) A lakossági ügyfeleknek nyújtott törölve
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szolgáltatásoknál mindig meg kell 
követelni fióktelep létesítését az Unióban. 
A fióktelep létrehozása az Unió 
engedélyének és felügyeletének hatálya 
alá tartozik. Megfelelő együttműködési 
megállapodásoknak kell lenniük az 
érintett illetékes hatóság és a harmadik 
ország illetékes hatósága között. Elegendő 
indulótőkének kell a fióktelep szabad 
rendelkezésére állnia. Amint az engedélyt 
megkapta, a fióktelep annak a 
tagállamnak a felügyelete alá tartozik, 
amelyben a fióktelepet létesítették; a 
harmadik országbeli vállalkozás végezhet 
szolgáltatásokat bármely másik 
tagállamban, engedélyezett és felügyelt 
fióktelepén keresztül, az értesítési 
eljárásnak megfelelően. A fióktelepek 
nélkül nyújtott szolgáltatásoknak a 
jogosult szerződő felekre kell 
korlátozódniuk. A szolgáltatások feltétele 
az EÉPH által történt nyilvántartásba 
vétel és a harmadik országbeli felügyelet. 
Megfelelő együttműködési 
megállapodásoknak kell lenniük az 
EÉPH és a harmadik ország illetékes 
hatóságai között.

Or. en

Indokolás

Az irányelvből került át a rendeletbe.

Módosítás 319
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
73 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(73) A lakossági ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatásoknál mindig meg kell 
követelni fióktelep létesítését az Unióban. 

(73) A fióktelepekre vonatkozó közös 
uniós keret alapján az Unióban fióktelepet 
létrehozó harmadik országbeli 
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A fióktelep létrehozása az Unió 
engedélyének és felügyeletének hatálya alá 
tartozik. Megfelelő együttműködési 
megállapodásoknak kell lenniük az érintett 
illetékes hatóság és a harmadik ország 
illetékes hatósága között. Elegendő 
indulótőkének kell a fióktelep szabad 
rendelkezésére állnia. Amint az engedélyt 
megkapta, a fióktelep annak a tagállamnak 
a felügyelete alá tartozik, amelyben a 
fióktelepet létesítették; a harmadik 
országbeli vállalkozás végezhet 
szolgáltatásokat bármely másik 
tagállamban, engedélyezett és felügyelt 
fióktelepén keresztül, az értesítési 
eljárásnak megfelelően. A fióktelepek 
nélkül nyújtott szolgáltatásoknak a jogosult 
szerződő felekre kell korlátozódniuk. A 
szolgáltatások feltétele az EÉPH által 
történt nyilvántartásba vétel és a harmadik 
országbeli felügyelet. Megfelelő 
együttműködési megállapodásoknak kell 
lenniük az EÉPH és a harmadik ország 
illetékes hatóságai között.

vállalkozások a fióktelepen keresztül 
nyújthatnak szolgáltatást és végezhetnek 
tevékenységeket lakossági ügyfelek 
számára Unió-szerte, de ez nem 
akadályozhatja meg a lakossági 
ügyfeleket abban, hogy saját kifejezett 
kezdeményezésükre vagy más módon a 
harmadik országbeli vállalkozás az Unión 
kívül nyújtson számára szolgáltatást (vagy 
a nemzeti rendszernek megfelelően).  A 
fióktelep létrehozása az Unió engedélyének 
és felügyeletének hatálya alá tartozik. 
Megfelelő együttműködési 
megállapodásoknak kell lenniük az érintett 
illetékes hatóság és a harmadik ország 
illetékes hatósága között. Elegendő 
indulótőkének kell a fióktelep szabad 
rendelkezésére állnia. Amint az engedélyt 
megkapta, a fióktelep annak a tagállamnak 
a felügyelete alá tartozik, amelyben a 
fióktelepet létesítették; a harmadik 
országbeli vállalkozás végezhet 
szolgáltatásokat bármely másik 
tagállamban, az értesítési eljárásnak 
megfelelően. Az Unióba harmadik 
országbeli vállalkozás által a fióktelepek 
nélkül nyújtott szolgáltatásoknak a jogosult 
szerződő felekre és szakmai ügyfelekre
kell korlátozódniuk, amint a harmadik 
országbeli vállalkozás az engedélyt 
megkapta. A szolgáltatások feltétele az 
EÉPH által történt nyilvántartásba vétel és 
a harmadik országbeli felügyelet. 
Megfelelő együttműködési 
megállapodásoknak kell lenniük az EÉPH 
és a harmadik ország illetékes hatóságai
között.

Or. en

Indokolás

Szakmai ügyfelek esetében az ABAK-irányelv szerinti helyzetet kell alapul venni – elegendő 
jogi képviselőt kijelölni. A fizikai jelenlét fióktelep formájában nem szükséges.
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Módosítás 320
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
73 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(73) A lakossági ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatásoknál mindig meg kell 
követelni fióktelep létesítését az Unióban. 
A fióktelep létrehozása az Unió 
engedélyének és felügyeletének hatálya alá 
tartozik. Megfelelő együttműködési 
megállapodásoknak kell lenniük az érintett 
illetékes hatóság és a harmadik ország 
illetékes hatósága között. Elegendő 
indulótőkének kell a fióktelep szabad 
rendelkezésére állnia. Amint az engedélyt 
megkapta, a fióktelep annak a tagállamnak 
a felügyelete alá tartozik, amelyben a 
fióktelepet létesítették; a harmadik 
országbeli vállalkozás végezhet 
szolgáltatásokat bármely másik 
tagállamban, engedélyezett és felügyelt 
fióktelepén keresztül, az értesítési 
eljárásnak megfelelően. A fióktelepek 
nélkül nyújtott szolgáltatásoknak a 
jogosult szerződő felekre kell 
korlátozódniuk. A szolgáltatások feltétele 
az EÉPH által történt nyilvántartásba 
vétel és a harmadik országbeli felügyelet. 
Megfelelő együttműködési 
megállapodásoknak kell lenniük az 
EÉPH és a harmadik ország illetékes 
hatóságai között.

(73) A fióktelepekre vonatkozó közös 
uniós keret alapján az Unióban fióktelepet 
létrehozó harmadik országbeli 
vállalkozások a fióktelepen keresztül 
nyújthatnak szolgáltatást és végezhetnek 
tevékenységeket lakossági ügyfelek 
számára Unió-szerte, de ez nem 
akadályozhatja meg a lakossági 
ügyfeleket abban, hogy saját kifejezett 
kezdeményezésükre vagy más módon a 
harmadik országbeli vállalkozás az Unión 
kívül nyújtson számára szolgáltatást (vagy 
a nemzeti rendszernek megfelelően).  A 
fióktelep létrehozása az Unió engedélyének 
és felügyeletének hatálya alá tartozik. 
Megfelelő együttműködési 
megállapodásoknak kell lenniük az érintett 
illetékes hatóság és a harmadik ország 
illetékes hatósága között. Amint az 
engedélyt megkapta, a fióktelep annak a 
tagállamnak a felügyelete alá tartozik, 
amelyben a fióktelepet létesítették; a 
harmadik országbeli vállalkozás végezhet 
szolgáltatásokat bármely másik 
tagállamban, engedélyezett és felügyelt 
fióktelepén keresztül, az értesítési 
eljárásnak megfelelően.

Or. en

Indokolás

A MiFID szerint engedélyezett vállalkozás számára végzett, határokon átnyúló 
szolgáltatásnyújtás nem idézhet elő engedélyezési követelményt. Sok esetben továbbá 
valamely engedélyezett uniós vállalkozás közvetít az adott ügylet tekintetében, pl. ha valamely 
uniós ügyfél azt az utasítást adja egy uniós vállalkozásnak, hogy meghatalmazottjaként 
valamely harmadik ország piacán harmadik országbeli vállalkozáson keresztül ügyleteket 
hajtson végre. Ilyen feltételek mellett a közvetett szolgáltatásnyújtás az uniós ügyfél számára 



AM\901763HU.doc 103/142 PE489.463v01-00

HU

nem tekinthető olyannak, amely az Unió területén jött létre.

Módosítás 321
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
73 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(73) A lakossági ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatásoknál mindig meg kell 
követelni fióktelep létesítését az Unióban. 
A fióktelep létrehozása az Unió 
engedélyének és felügyeletének hatálya alá 
tartozik. Megfelelő együttműködési 
megállapodásoknak kell lenniük az érintett 
illetékes hatóság és a harmadik ország 
illetékes hatósága között. Elegendő 
indulótőkének kell a fióktelep szabad 
rendelkezésére állnia. Amint az engedélyt 
megkapta, a fióktelep annak a tagállamnak 
a felügyelete alá tartozik, amelyben a 
fióktelepet létesítették; a harmadik 
országbeli vállalkozás végezhet 
szolgáltatásokat bármely másik 
tagállamban, engedélyezett és felügyelt 
fióktelepén keresztül, az értesítési 
eljárásnak megfelelően. A fióktelepek 
nélkül nyújtott szolgáltatásoknak a jogosult 
szerződő felekre kell korlátozódniuk. A 
szolgáltatások feltétele az EÉPH által 
történt nyilvántartásba vétel és a harmadik 
országbeli felügyelet. Megfelelő 
együttműködési megállapodásoknak kell 
lenniük az EÉPH és a harmadik ország 
illetékes hatóságai között.

(73) Kivéve, ha azon harmadik ország jogi 
és felügyeleti megoldásai egyenértékűek 
az uniós követelményekkel, ahol a 
harmadik országbeli vállalkozás 
engedélyezett, a lakossági ügyfeleknek 
nyújtott szolgáltatásoknál mindig meg kell 
követelni fióktelep létesítését az Unióban. 
A fióktelep létrehozása az Unió 
engedélyének és felügyeletének hatálya alá 
tartozik. Megfelelő együttműködési 
megállapodásoknak kell lenniük az érintett 
illetékes hatóság és a harmadik ország 
illetékes hatósága között. Elegendő 
indulótőkének kell a fióktelep szabad 
rendelkezésére állnia. Amint az engedélyt 
megkapta, a fióktelep annak a tagállamnak 
a felügyelete alá tartozik, amelyben a 
fióktelepet létesítették; a harmadik 
országbeli vállalkozás végezhet 
szolgáltatásokat bármely másik 
tagállamban, engedélyezett és felügyelt 
fióktelepén keresztül, az értesítési 
eljárásnak megfelelően. A fióktelepek 
nélkül nyújtott szolgáltatásoknak a jogosult 
szerződő felekre és szakmai ügyfelekre
kell korlátozódniuk. A szolgáltatások 
feltétele az EÉPH által történt 
nyilvántartásba vétel és a harmadik 
országbeli felügyelet. Megfelelő 
együttműködési megállapodásoknak kell 
lenniük az EÉPH és a harmadik ország 
illetékes hatóságai között.

Or. en



PE489.463v01-00 104/142 AM\901763HU.doc

HU

Módosítás 322
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
73 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(73) A lakossági ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatásoknál mindig meg kell 
követelni fióktelep létesítését az Unióban. 
A fióktelep létrehozása az Unió 
engedélyének és felügyeletének hatálya alá 
tartozik. Megfelelő együttműködési 
megállapodásoknak kell lenniük az érintett 
illetékes hatóság és a harmadik ország 
illetékes hatósága között. Elegendő 
indulótőkének kell a fióktelep szabad 
rendelkezésére állnia. Amint az engedélyt 
megkapta, a fióktelep annak a tagállamnak 
a felügyelete alá tartozik, amelyben a 
fióktelepet létesítették; a harmadik 
országbeli vállalkozás végezhet 
szolgáltatásokat bármely másik 
tagállamban, engedélyezett és felügyelt 
fióktelepén keresztül, az értesítési 
eljárásnak megfelelően. A fióktelepek 
nélkül nyújtott szolgáltatásoknak a jogosult 
szerződő felekre kell korlátozódniuk. A 
szolgáltatások feltétele az EÉPH által 
történt nyilvántartásba vétel és a harmadik 
országbeli felügyelet. Megfelelő 
együttműködési megállapodásoknak kell 
lenniük az EÉPH és a harmadik ország 
illetékes hatóságai között.

(73) A lakossági és szakmai ügyfeleknek 
nyújtott szolgáltatásoknál mindig meg kell 
követelni fióktelep létesítését az Unióban. 
A fióktelep létrehozása az Unió 
engedélyének és felügyeletének hatálya alá 
tartozik. Megfelelő együttműködési 
megállapodásoknak kell lenniük az érintett 
illetékes hatóság és a harmadik ország 
illetékes hatósága között. Elegendő 
indulótőkének kell a fióktelep szabad 
rendelkezésére állnia. Amint az engedélyt 
megkapta, a fióktelep annak a tagállamnak 
a felügyelete alá tartozik, amelyben a 
fióktelepet létesítették; a harmadik 
országbeli vállalkozás végezhet 
szolgáltatásokat bármely másik 
tagállamban, engedélyezett és felügyelt 
fióktelepén keresztül, az értesítési 
eljárásnak megfelelően. A fióktelepek 
nélkül nyújtott szolgáltatásoknak a jogosult 
szerződő felekre kell korlátozódniuk. A 
szolgáltatások feltétele az EÉPH által 
történt nyilvántartásba vétel és a harmadik 
országbeli felügyelet. Megfelelő 
együttműködési megállapodásoknak kell 
lenniük az EÉPH és a harmadik ország 
illetékes hatóságai között.

Or. en

Indokolás

A szakmai ügyfeleknek feltétlenül szerepelniük kell a szövegben, a fióktelepre vonatkozó 
követelmények és engedélyezés tekintetében pedig ugyanazon rendelkezéseket kell alkalmazni 
a lakossági és szakmai ügyfelekre is. E kiegészítés célja a joghézagok megszüntetése a 
szövegben, és annak biztosítása, hogy a „szakmai befektetők” nem tekinthetők „jogosult 
szerződő feleknek”.
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Módosítás 323
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
73 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(73) A lakossági ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatásoknál mindig meg kell 
követelni fióktelep létesítését az Unióban. 
A fióktelep létrehozása az Unió 
engedélyének és felügyeletének hatálya alá 
tartozik. Megfelelő együttműködési 
megállapodásoknak kell lenniük az érintett 
illetékes hatóság és a harmadik ország 
illetékes hatósága között. Elegendő 
indulótőkének kell a fióktelep szabad 
rendelkezésére állnia. Amint az engedélyt 
megkapta, a fióktelep annak a tagállamnak 
a felügyelete alá tartozik, amelyben a 
fióktelepet létesítették; a harmadik 
országbeli vállalkozás végezhet 
szolgáltatásokat bármely másik 
tagállamban, engedélyezett és felügyelt 
fióktelepén keresztül, az értesítési 
eljárásnak megfelelően. A fióktelepek 
nélkül nyújtott szolgáltatásoknak a jogosult 
szerződő felekre kell korlátozódniuk. A 
szolgáltatások feltétele az EÉPH által 
történt nyilvántartásba vétel és a harmadik 
országbeli felügyelet. Megfelelő 
együttműködési megállapodásoknak kell 
lenniük az EÉPH és a harmadik ország 
illetékes hatóságai között.

(73) A lakossági ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatásoknál mindig meg kell 
követelni fióktelep létesítését az Unióban. 
A fióktelep létrehozása az Unió 
engedélyének és felügyeletének hatálya alá 
tartozik. Megfelelő együttműködési 
megállapodásoknak kell lenniük az érintett 
illetékes hatóság és a harmadik ország 
illetékes hatósága között. Elegendő 
indulótőkének kell a fióktelep szabad 
rendelkezésére állnia. Amint az engedélyt 
megkapta, a fióktelep annak a tagállamnak 
a felügyelete alá tartozik, amelyben a 
fióktelepet létesítették; a harmadik 
országbeli vállalkozás végezhet 
szolgáltatásokat bármely másik 
tagállamban, engedélyezett és felügyelt 
fióktelepén keresztül, az értesítési 
eljárásnak megfelelően. A fióktelepek 
nélkül nyújtott szolgáltatásoknak a jogosult 
szerződő felekre és hivatásos befektetőkre
kell korlátozódniuk. A szolgáltatások 
feltétele az EÉPH által történt 
nyilvántartásba vétel és a harmadik 
országbeli felügyelet. Megfelelő 
együttműködési megállapodásoknak kell 
lenniük az EÉPH és a harmadik ország 
illetékes hatóságai között.

Or. en

Módosítás 324
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
73 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(73) A lakossági ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatásoknál mindig meg kell 
követelni fióktelep létesítését az Unióban. 
A fióktelep létrehozása az Unió 
engedélyének és felügyeletének hatálya alá 
tartozik. Megfelelő együttműködési 
megállapodásoknak kell lenniük az érintett 
illetékes hatóság és a harmadik ország 
illetékes hatósága között. Elegendő 
indulótőkének kell a fióktelep szabad 
rendelkezésére állnia. Amint az engedélyt 
megkapta, a fióktelep annak a tagállamnak 
a felügyelete alá tartozik, amelyben a 
fióktelepet létesítették; a harmadik 
országbeli vállalkozás végezhet 
szolgáltatásokat bármely másik 
tagállamban, engedélyezett és felügyelt 
fióktelepén keresztül, az értesítési 
eljárásnak megfelelően. A fióktelepek 
nélkül nyújtott szolgáltatásoknak a jogosult 
szerződő felekre kell korlátozódniuk. A 
szolgáltatások feltétele az EÉPH által 
történt nyilvántartásba vétel és a harmadik 
országbeli felügyelet. Megfelelő 
együttműködési megállapodásoknak kell 
lenniük az EÉPH és a harmadik ország 
illetékes hatóságai között.

(73) A lakossági ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatásoknál mindig meg kell 
követelni leányvállalat létesítését az 
Unióban. A szakmai ügyfelek számára 
szolgáltatások nyújtására szolgáló
fióktelep létrehozása az Unió engedélyének 
és felügyeletének hatálya alá tartozik. 
Megfelelő együttműködési 
megállapodásoknak kell lenniük az érintett 
illetékes hatóság és a harmadik ország 
illetékes hatósága között. Elegendő 
indulótőkének kell a fióktelep szabad 
rendelkezésére állnia. Amint az engedélyt 
megkapta, a fióktelep annak a tagállamnak 
a felügyelete alá tartozik, amelyben a 
fióktelepet létesítették; a harmadik 
országbeli vállalkozás végezhet 
szolgáltatásokat bármely másik 
tagállamban, engedélyezett és felügyelt 
fióktelepén keresztül, az értesítési 
eljárásnak megfelelően. A fióktelepek 
nélkül nyújtott szolgáltatásoknak a jogosult 
szerződő felekre kell korlátozódniuk. A 
szolgáltatások feltétele az EÉPH által 
történt nyilvántartásba vétel és a harmadik 
országbeli felügyelet. Megfelelő 
együttműködési megállapodásoknak kell 
lenniük az EÉPH és a harmadik ország 
illetékes hatóságai között.

Or. en

Indokolás

A fióktelep nem nyújt megfelelő szintű védelmet a lakossági befektetők számára.

Módosítás 325
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
74 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(74) Ezen irányelvnek azon rendelkezése, 
amely a harmadik országbeli 
vállalkozások által az Unióban biztosított 
szolgáltatásokat szabályozza, nem lehet 
hatással annak lehetőségére, hogy az 
Unióban lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező személyek egy harmadik 
országbeli vállalkozás befektetési 
szolgáltatásait kizárólag saját 
kezdeményezésükre vegyék igénybe. 
Amikor egy harmadik országbeli 
vállalkozás egy, az Unióban lakóhellyel 
vagy székhellyel rendelkező személynek 
nyújt szolgáltatásokat, annak kizárólagos 
saját kezdeményezésére, a szolgáltatások 
nem tekinthetők az Unió területén nyújtott 
szolgáltatásoknak. Abban az esetben, ha 
egy harmadik országbeli vállalkozás 
ügyfeleket vagy potenciális ügyfeleket 
keres az Unióban, vagy befektetési 
szolgáltatásokat vagy tevékenységeket 
reklámoz vagy hirdet, az Unióban 
biztosított kiegészítő szolgáltatásokkal, az 
nem tekinthető az ügyfél saját kizárólagos 
kezdeményezésére biztosított 
szolgáltatásnak.

törölve

Or. en

Indokolás

Az irányelvből került át a rendeletbe.

Módosítás 326
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
74 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(74) Ezen irányelvnek azon rendelkezése, 
amely a harmadik országbeli vállalkozások 

(74) Ezen irányelvnek azon rendelkezése, 
amely a harmadik országbeli vállalkozások 
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által az Unióban biztosított szolgáltatásokat 
szabályozza, nem lehet hatással annak 
lehetőségére, hogy az Unióban lakóhellyel 
vagy székhellyel rendelkező személyek 
egy harmadik országbeli vállalkozás 
befektetési szolgáltatásait kizárólag saját 
kezdeményezésükre vegyék igénybe. 
Amikor egy harmadik országbeli 
vállalkozás egy, az Unióban lakóhellyel 
vagy székhellyel rendelkező személynek 
nyújt szolgáltatásokat, annak kizárólagos 
saját kezdeményezésére, a szolgáltatások 
nem tekinthetők az Unió területén nyújtott 
szolgáltatásoknak. Abban az esetben, ha 
egy harmadik országbeli vállalkozás 
ügyfeleket vagy potenciális ügyfeleket 
keres az Unióban, vagy befektetési 
szolgáltatásokat vagy tevékenységeket 
reklámoz vagy hirdet, az Unióban 
biztosított kiegészítő szolgáltatásokkal, az 
nem tekinthető az ügyfél saját kizárólagos 
kezdeményezésére biztosított 
szolgáltatásnak.

által az Unióban biztosított szolgáltatásokat 
szabályozza, nem lehet hatással annak 
lehetőségére, hogy az Unióban lakóhellyel 
vagy székhellyel rendelkező személyek 
egy harmadik országbeli vállalkozás 
befektetési szolgáltatásait igénybe vegyék.

Or. en

Módosítás 327
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
74 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(74) Ezen irányelvnek azon rendelkezése, 
amely a harmadik országbeli vállalkozások 
által az Unióban biztosított szolgáltatásokat 
szabályozza, nem lehet hatással annak 
lehetőségére, hogy az Unióban lakóhellyel 
vagy székhellyel rendelkező személyek 
egy harmadik országbeli vállalkozás 
befektetési szolgáltatásait kizárólag saját 
kezdeményezésükre vegyék igénybe. 
Amikor egy harmadik országbeli 
vállalkozás egy, az Unióban lakóhellyel 

(74) Ezen irányelvnek azon rendelkezése, 
amely a harmadik országbeli vállalkozások 
által az Unióban biztosított szolgáltatásokat 
vagy tevékenységeket szabályozza, nem 
lehet hatással annak lehetőségére, hogy az 
Unióban lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező személyek egy harmadik 
országbeli vállalkozás befektetési 
szolgáltatásait vagy tevékenységeit
kizárólag saját kezdeményezésükre vegyék 
igénybe, befektetési szolgáltatásokat és 
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vagy székhellyel rendelkező személynek 
nyújt szolgáltatásokat, annak kizárólagos 
saját kezdeményezésére, a szolgáltatások 
nem tekinthetők az Unió területén nyújtott 
szolgáltatásoknak. Abban az esetben, ha 
egy harmadik országbeli vállalkozás 
ügyfeleket vagy potenciális ügyfeleket 
keres az Unióban, vagy befektetési 
szolgáltatásokat vagy tevékenységeket 
reklámoz vagy hirdet, az Unióban 
biztosított kiegészítő szolgáltatásokkal, az 
nem tekinthető az ügyfél saját kizárólagos 
kezdeményezésére biztosított 
szolgáltatásnak.

tevékenységeket végző, az ezen irányelv 
alapján engedélyezett befektetési 
vállalkozások vagy a 2006/48/EK irányelv 
alapján engedélyezett hitelintézetek 
valamely harmadik országbeli vállalkozás 
befektetési szolgáltatásait vagy 
tevékenységeit vegyék igénybe, vagy az 
ilyen befektetési vállalkozások vagy 
hitelintézetek ügyfelei harmadik 
országbeli vállalkozás befektetési 
szolgáltatásait vagy tevékenységeit az 
Unióban letelepedett befektetési 
vállalkozások vagy hitelintézetek 
közvetítésével vegyék igénybe, vagy az 
Unióban letelepedett személyek harmadik 
országbeli vállalkozás befektetési 
szolgáltatásait vagy tevékenységeit vegyék 
igénybe, amennyiben e szolgáltatásokat és 
tevékenységeket az Unión kívül végzik.
Amikor egy harmadik országbeli 
vállalkozás egy, az Unióban lakóhellyel 
vagy székhellyel rendelkező személynek 
nyújt szolgáltatásokat vagy 
tevékenységeket, annak kizárólagos saját 
kezdeményezésére, a szolgáltatások vagy a 
tevékenységek nem tekinthetők az Unió 
területén nyújtott szolgáltatásoknak, illetve 
tevékenységeknek. Abban az esetben, ha 
egy harmadik országbeli vállalkozás 
ügyfeleket vagy potenciális ügyfeleket 
keres az Unióban, vagy befektetési 
szolgáltatásokat vagy tevékenységeket 
reklámoz vagy hirdet, az Unióban 
biztosított kiegészítő szolgáltatásokkal – a 
harmadik országbeli vállalkozás és az 
adott személy között az említett 
szolgáltatások vagy tevékenységek 
végzésének vonatkozásában fennálló 
folyamatos eltérő módon –, az nem 
tekinthető az ügyfél saját kizárólagos 
kezdeményezésére biztosított 
szolgáltatásnak vagy tevékenységnek.
Amennyiben valamely harmadik 
országbeli vállalkozás szolgáltatásokat 
vagy tevékenységeket végez befektetési 
szolgáltatásokat és tevékenységeket végző, 
ezen irányelv alapján engedélyezett 
befektetési vállalkozások vagy a 
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2006/48/EK irányelv alapján 
engedélyezett hitelintézetek számára, vagy 
a közvetítésükkel, a szolgáltatások vagy a 
tevékenységek nem tekinthetők az Unió 
területén nyújtott szolgáltatásoknak, 
illetve tevékenységeknek. Továbbra is a 
közvetítőként eljáró befektetési vállalkozás 
felelős azért, hogy biztosítsa az ügyfél 
számára az ezen irányelv szerinti 
védelmet, amely az ügyfél számára 
nyújtott szolgáltatásra alkalmazandó. Ha 
az Unióban letelepedett személy az Unión 
kívül veszi igénybe valamely harmadik 
országbeli vállalkozás szolgáltatásait vagy 
tevékenységeit, vagy a harmadik 
országbeli vállalkozás jellemzően az 
Unión kívül működik, a szolgáltatások 
vagy a tevékenységek nem tekinthetők az 
Unió területén nyújtott szolgáltatásoknak, 
illetve tevékenységeknek.

Or. en

Indokolás

Indokolatlanul korlátozná az uniós befektetőknek és szerződő feleknek a harmadik országbeli 
vállalkozások által nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférését, ha például a harmadik 
országbeli vállalkozásoknak ténylegesen megtiltanák, hogy információt nyújtsanak és kutatást 
végezzenek meglévő ügyfeleik számára. Egyértelművé kell tenni továbbá, hogy uniós polgár 
kérésére a harmadik országbeli vállalkozások információkat vagy marketing anyagokat 
nyújthatnak számára.

Módosítás 328
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
74 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(74) Ezen irányelvnek azon rendelkezése, 
amely a harmadik országbeli vállalkozások 
által az Unióban biztosított szolgáltatásokat 
szabályozza, nem lehet hatással annak 
lehetőségére, hogy az Unióban lakóhellyel 

(74) Ezen irányelvnek azon rendelkezése, 
amely a harmadik országbeli vállalkozások 
által az Unióban biztosított szolgáltatásokat 
szabályozza, nem lehet hatással annak 
lehetőségére, hogy az Unióban lakóhellyel 
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vagy székhellyel rendelkező személyek 
egy harmadik országbeli vállalkozás 
befektetési szolgáltatásait kizárólag saját 
kezdeményezésükre vegyék igénybe. 
Amikor egy harmadik országbeli 
vállalkozás egy, az Unióban lakóhellyel 
vagy székhellyel rendelkező személynek 
nyújt szolgáltatásokat, annak kizárólagos
saját kezdeményezésére, a szolgáltatásokat 
az Unió területén nyújtott 
szolgáltatásoknak kell tekinteni. Abban az 
esetben, ha egy harmadik országbeli 
vállalkozás ügyfeleket vagy potenciális 
ügyfeleket keres az Unióban, vagy 
befektetési szolgáltatásokat vagy 
tevékenységeket reklámoz vagy hirdet, az 
Unióban biztosított kiegészítő 
szolgáltatásokkal, az nem tekinthető az 
ügyfél saját kizárólagos kezdeményezésére 
biztosított szolgáltatásnak.

vagy székhellyel rendelkező személyek 
egy harmadik országbeli vállalkozás 
befektetési szolgáltatásait saját 
kezdeményezésükre vegyék igénybe. 
Amikor egy harmadik országbeli 
vállalkozás egy, az Unióban lakóhellyel 
vagy székhellyel rendelkező személynek 
nyújt szolgáltatásokat, annak saját 
kezdeményezésére, a szolgáltatásokat az 
Unió területén nyújtott szolgáltatásoknak 
kell tekinteni. Abban az esetben, ha egy 
harmadik országbeli vállalkozás ügyfeleket 
vagy potenciális ügyfeleket keres az 
Unióban, vagy befektetési szolgáltatásokat 
vagy tevékenységeket reklámoz vagy 
hirdet, az Unióban biztosított kiegészítő 
szolgáltatásokkal – a vállalkozás által az 
ügyfelének biztosított folyamatos 
szolgáltatásnyújtást igénylő, meglévő 
kapcsolattól eltérő módon –, az nem 
tekinthető az ügyfél saját 
kezdeményezésére biztosított 
szolgáltatásnak.

Or. en

Indokolás

Számos befektetési szolgáltatás és tevékenység elvégzésére a vállalkozás és az ügyfél között 
meglévő kapcsolat keretében kerül sor. Indokolatlanul korlátozná az uniós befektetőknek és 
szerződő feleknek a harmadik országbeli vállalkozások által nyújtott szolgáltatásokhoz való 
hozzáférését, ha például a harmadik országbeli vállalkozásoknak ténylegesen megtiltanák, 
hogy információt nyújtsanak és kutatást végezzenek meglévő ügyfeleik számára.

Módosítás 329
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
74 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(74) Ezen irányelvnek azon rendelkezése, 
amely a harmadik országbeli vállalkozások 
által az Unióban biztosított szolgáltatásokat 
szabályozza, nem lehet hatással annak 

(74) Ezen irányelvnek azon rendelkezése, 
amely azon harmadik országok
vállalkozásai által az Unióban biztosított 
szolgáltatásokat szabályozza, amelyek nem 



PE489.463v01-00 112/142 AM\901763HU.doc

HU

lehetőségére, hogy az Unióban lakóhellyel 
vagy székhellyel rendelkező személyek egy 
harmadik országbeli vállalkozás befektetési 
szolgáltatásait kizárólag saját 
kezdeményezésükre vegyék igénybe. 
Amikor egy harmadik országbeli 
vállalkozás egy, az Unióban lakóhellyel 
vagy székhellyel rendelkező személynek
nyújt szolgáltatásokat, annak kizárólagos 
saját kezdeményezésére, a szolgáltatásokat 
az Unió területén nyújtott 
szolgáltatásoknak kell tekinteni. Abban az 
esetben, ha egy harmadik országbeli 
vállalkozás ügyfeleket vagy potenciális 
ügyfeleket keres az Unióban, vagy 
befektetési szolgáltatásokat vagy 
tevékenységeket reklámoz vagy hirdet, az 
Unióban biztosított kiegészítő 
szolgáltatásokkal, az nem tekinthető az 
ügyfél saját kizárólagos kezdeményezésére 
biztosított szolgáltatásnak.

felelnek meg az egyenértékűségi 
kritériumoknak, nem lehet hatással annak 
lehetőségére, hogy az Unióban lakóhellyel 
vagy székhellyel rendelkező lakossági 
ügyfelek egy harmadik országbeli 
vállalkozás befektetési szolgáltatásait 
kizárólag saját kezdeményezésükre vegyék 
igénybe. Amikor egy harmadik országbeli 
vállalkozás egy, az Unióban lakóhellyel 
vagy székhellyel rendelkező lakossági 
ügyfélnek nyújt szolgáltatásokat, annak 
kizárólagos saját kezdeményezésére, a 
szolgáltatások nem tekinthetők az Unió 
területén nyújtott szolgáltatásoknak. Abban 
az esetben, ha egy harmadik országbeli 
vállalkozás ügyfeleket vagy potenciális 
ügyfeleket keres az Unióban, vagy 
befektetési szolgáltatásokat vagy 
tevékenységeket reklámoz vagy hirdet, az 
Unióban biztosított kiegészítő 
szolgáltatásokkal, az nem tekinthető az 
ügyfél saját kizárólagos kezdeményezésére 
biztosított szolgáltatásnak.

Or. en

Módosítás 330
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
74 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(74a) A harmadik országbeli rendszerekre 
vonatkozó tényleges egyenértékűség 
megállapításakor a nemzetközi 
fórumokon – például a G20-ak által –
elfogadott rendelkezésekre kell 
szorítkozni. Míg a származtatott 
ügyletekkel való kereskedéssel kapcsolatos 
kötelezettségre vonatkozó szabályoknak 
minél összehangoltabbnak kell lenniük 
a(z) …/…/EU rendelettel [EMIR] 
összhangban, ezen irányelv számos része 
kívül esik a G20-ak 
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kötelezettségvállalásain, és nem a 
pénzügyi stabilitásra irányulnak, 
ennélfogva valószínűleg nem megfelelőek 
ahhoz, hogy a harmadik országok 
közvetlenül elfogadják azokat.

Or. en

Módosítás 331
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
74 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(74b) A harmadik országok 
egyenértékűség-értékelésének 
elvégzésekor a Bizottságnak biztosítania 
kell, hogy olyan megközelítést alkalmaz, 
amely előtérbe helyezi az Unió nagyobb 
kereskedelmi partnereit, és azon országok, 
ahonnan kevés vállalkozás rendelkezik 
hozzáféréssel az Unió piacaihoz, csak 
azután kerülnek sorra, amikor a 
jelentősebb piacok értékelését már 
elvégezte.

Or. en

Indokolás

Összhangban áll az előadó azzal kapcsolatos módosításával, hogy átmeneti rendelkezéseket 
kell alkalmazni a harmadik országokra, amíg az egyenértékűség-értékelés elvégzésére várnak.

Módosítás 332
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
74 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(74c) Harmadik országbeli vállalkozás 
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nem kérhet uniós engedélyezést vagy 
nyilvántartásba vételt, ha uniós ügyfél 
kezdeményezésére nyújt szolgáltatást, csak 
akkor, ha a MiFID szerint engedélyezett 
vállalkozások számára nyújt 
szolgáltatásokat, vagy ha a 
szolgáltatásnyújtásra kizárólag az Unió 
területén kívül kerül sor.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében van szükség e rendelkezésre, hogy az uniós vállalkozások 
hozzáférhessenek a harmadik országbeli piacokhoz, mivel egyes országok soha nem fogják 
elérni az uniós egyenértékűségi szintet, sőt bizonyos tevékenységek elvégzéséhez helyi 
jogalanyok alkalmazására van szükségük.

Módosítás 333
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
75 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(75) A szabályozott piac működtetésére 
vonatkozó engedélynek ki kell terjednie 
mindazon tevékenységekre, amelyek 
közvetlenül kapcsolódnak a megbízások 
megjelenítéséhez, feldolgozásához, 
végrehajtásához, megerősítéséhez és 
jelentéséhez attól a ponttól, amikor az ilyen 
megbízásokat a szabályozott piac fogadja, 
addig a pontig, amikor azokat átadják 
rákövetkező véglegesítésre, valamint a 
pénzügyi eszközök tőzsdei bevezetéséhez 
kapcsolódó tevékenységekre. Ennek 
magában kell foglalnia a szabályozott piac 
által kinevezett, kijelölt árjegyző 
közvetítésével végrehajtott ügyleteket, 
amelyeket a szabályozott piac rendszerei 
alapján és az ilyen rendszerekre irányadó 
szabályokkal összhangban vállalnak. A 
szabályozott piac, az MTF vagy az OTF
tagjai vagy résztvevői által megkötött nem 

(75) A szabályozott piac működtetésére 
vonatkozó engedélynek ki kell terjednie 
mindazon tevékenységekre, amelyek 
közvetlenül kapcsolódnak a megbízások 
megjelenítéséhez, feldolgozásához, 
végrehajtásához, megerősítéséhez és 
jelentéséhez attól a ponttól, amikor az ilyen 
megbízásokat a szabályozott piac fogadja, 
addig a pontig, amikor azokat átadják 
rákövetkező véglegesítésre, valamint a 
pénzügyi eszközök tőzsdei bevezetéséhez 
kapcsolódó tevékenységekre. Ennek 
magában kell foglalnia a szabályozott piac 
által kinevezett, kijelölt árjegyző 
közvetítésével végrehajtott ügyleteket, 
amelyeket a szabályozott piac rendszerei 
alapján és az ilyen rendszerekre irányadó 
szabályokkal összhangban vállalnak. A 
szabályozott piac vagy az MTF tagjai vagy 
résztvevői által megkötött nem minden 
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minden ügyletet kell úgy tekinteni, mint 
amit a szabályozott piac, az MTF vagy az 
OTF rendszerein belül kötöttek meg. Azon 
ügyleteket, amelyeket a tagok vagy 
résztvevők bilaterális alapon kötnek meg, 
és amelyek nem felelnek meg a 
szabályozott piacra, az MTF-re vagy az 
OTF-re ezen irányelv alapján megállapított 
minden kötelezettségnek, a szabályozott 
piacon, az MTF-en vagy az OTF-en kívül 
megkötött ügyletnek kell tekinteni a 
rendszeres internalizáló meghatározásának 
alkalmazásában. Ebben az esetben a 
befektetési vállalkozásoknak a kötelező 
érvényű jegyzés közzétételére vonatkozó 
kötelezettségét alkalmazni kell, ha az ezen 
irányelvben megállapított feltételek 
teljesülnek.

ügyletet kell úgy tekinteni, mint amit a 
szabályozott piac vagy MTF rendszerein 
belül kötöttek meg. Azon ügyleteket, 
amelyeket a tagok vagy résztvevők 
bilaterális alapon kötnek meg, és amelyek 
nem felelnek meg a szabályozott piacra 
vagy valamely MTF-re ezen irányelv 
alapján megállapított minden 
kötelezettségnek, a szabályozott piacon 
vagy az MTF-en kívül megkötött ügyletnek 
kell tekinteni a rendszeres internalizáló 
meghatározásának alkalmazásában. Ebben 
az esetben a befektetési vállalkozásoknak a 
kötelező érvényű jegyzés közzétételére 
vonatkozó kötelezettségét alkalmazni kell, 
ha az ezen irányelvben megállapított 
feltételek teljesülnek.

Or. en

Módosítás 334
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
78 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(78) Az összevont adattárolás egy üzleti 
megoldásának bevezetése a részvényeknél 
hozzá fog járulni egy integráltabb európai 
piac megteremtéséhez, és könnyebbé teszi 
a piaci szereplők számára, hogy 
hozzáférjenek a kereskedés rendelkezésre 
álló átláthatósági információihoz. A 
tervezett megoldás azon alapul, hogy erre 
engedélyt kapnának az előre 
meghatározott és felügyelt paraméterekkel 
dolgozó szolgáltatók, akik egymással 
versenyben lennének a technikai 
szempontból nagyon kifinomult és 
innovatív megoldások elérése, a piac lehető 
legjobb kiszolgálása érdekében.

(78) Az összevont adattárolás egy üzleti 
megoldásának bevezetése a részvényeknél 
hozzá fog járulni egy integráltabb európai 
piac megteremtéséhez, és könnyebbé teszi 
a piaci szereplők számára, hogy 
hozzáférjenek a piaci adatokhoz. A 
tervezett megoldás azon alapul, hogy a 
jóváhagyott közzétételi mechanizmusok 
(APA-k) engedélyt kapnának annak 
biztosítása érdekében, hogy a szabályozott 
piacok, az MTF-ek, az OTF-ek, az SI-k és 
a tőzsdén kívüli kereskedést folytató 
vállalkozások következetes és pontos 
adatokat bocsássanak a végfelhasználók 
és a kereskedelmi adatszolgáltatók 
rendelkezésére, akik aztán kereskedelmi 
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versenyt folytathatnak egymással a 
technikai szempontból nagyon kifinomult 
és innovatív megoldások elérése, a piac 
lehető legjobb kiszolgálása érdekében.

Or. en

Indokolás

A piaci adatokra vonatkozóan javasolt üzleti megoldás csak akkor vezet pontos és 
megfizethető adatokhoz, ha az EÉPH az adatokra vonatkozó, közös európai standardokat ad 
ki, és ha aztán az adatminőséget és -következetességet szabályozott, jóváhagyott közzétételi 
mechanizmusok (APA-k) biztosítják, amelyek nyilvánossá teszik a piaci adatokat.

Módosítás 335
Anne E. Jensen

Irányelvre irányuló javaslat
78 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(78) Az összevont adattárolás egy üzleti 
megoldásának bevezetése a részvényeknél 
hozzá fog járulni egy integráltabb európai 
piac megteremtéséhez, és könnyebbé teszi 
a piaci szereplők számára, hogy 
hozzáférjenek a kereskedés rendelkezésre 
álló átláthatósági információihoz. A 
tervezett megoldás azon alapul, hogy erre 
engedélyt kapnának az előre 
meghatározott és felügyelt paraméterekkel 
dolgozó szolgáltatók, akik egymással 
versenyben lennének a technikai 
szempontból nagyon kifinomult és 
innovatív megoldások elérése, a piac 
lehető legjobb kiszolgálása érdekében.

(78) Az összevont adattárolás bevezetése a 
részvényeknél hozzá fog járulni egy 
integráltabb európai piac megteremtéséhez, 
és könnyebbé teszi a piaci szereplők 
számára, hogy az előállítási költségekhez 
képest ésszerű áron hozzáférjenek a 
kereskedés rendelkezésre álló átláthatósági 
információihoz. A tervezett megoldást 
egyetlen jogalany valósítaná meg. Ez a 
jogalany mindazonáltal egy kereskedelmi 
vállalkozás lenne, amelyet háromévenként 
pályázati eljárás keretében az Európai 
Bizottsághoz benyújtott árajánlata alapján 
jelölnek ki.

Or. en

Módosítás 336
Kay Swinburne
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Irányelvre irányuló javaslat
78 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(78) Az összevont adattárolás egy üzleti 
megoldásának bevezetése a részvényeknél 
hozzá fog járulni egy integráltabb európai 
piac megteremtéséhez, és könnyebbé teszi 
a piaci szereplők számára, hogy 
hozzáférjenek a kereskedés rendelkezésre 
álló átláthatósági információihoz. A 
tervezett megoldás azon alapul, hogy erre 
engedélyt kapnának az előre meghatározott 
és felügyelt paraméterekkel dolgozó 
szolgáltatók, akik egymással versenyben 
lennének a technikai szempontból nagyon 
kifinomult és innovatív megoldások 
elérése, a piac lehető legjobb kiszolgálása 
érdekében.

(78) Az összevont adattárolás átfogó
megoldásának bevezetése a részvényeknél 
hozzá fog járulni egy integráltabb európai 
piac megteremtéséhez, és könnyebbé teszi 
a piaci szereplők számára, hogy 
hozzáférjenek a kereskedés rendelkezésre 
álló átláthatósági információihoz. A 
tervezett megoldás azon alapul, hogy erre 
engedélyt kapnának az előre meghatározott 
és felügyelt paraméterekkel dolgozó 
szolgáltatók, akik egymással versenyben 
lennének a technikai szempontból nagyon 
kifinomult és innovatív megoldások 
elérése, a piac lehető legjobb kiszolgálása 
érdekében. Az összes összevont 
adattárolási szolgáltató arra való felkérése 
által, hogy a jóváhagyott közzétételi 
mechanizmusokra (APA-k) vonatkozó 
valamennyi adatot összesítsék, biztosított 
lesz, hogy a versenyre az ügyfeleknek 
nyújtandó szolgáltatások terén kerül sor, 
nem pedig a feldolgozott adatmennyiség 
alapján.

Or. en

Módosítás 337
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
78 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(78) Az összevont adattárolás egy üzleti 
megoldásának bevezetése a részvényeknél 
hozzá fog járulni egy integráltabb európai 
piac megteremtéséhez, és könnyebbé teszi 
a piaci szereplők számára, hogy 
hozzáférjenek a kereskedés rendelkezésre 

(78) Az összevont adattárolás egy üzleti 
megoldásának bevezetése a részvényeknél 
hozzá fog járulni egy integráltabb európai 
piac megteremtéséhez, és könnyebbé teszi 
a piaci szereplők számára, hogy 
hozzáférjenek a kereskedés rendelkezésre 
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álló átláthatósági információihoz. A 
tervezett megoldás azon alapul, hogy erre 
engedélyt kapnának az előre meghatározott 
és felügyelt paraméterekkel dolgozó 
szolgáltatók, akik egymással versenyben 
lennének a technikai szempontból nagyon 
kifinomult és innovatív megoldások 
elérése, a piac lehető legjobb kiszolgálása 
érdekében.

álló átláthatósági információihoz. A 
tervezett megoldás azon alapul, hogy erre 
engedélyt kapnának az előre meghatározott 
és felügyelt paraméterekkel dolgozó 
szolgáltatók, akik egymással versenyben 
lennének a technikai szempontból nagyon 
kifinomult és innovatív megoldások 
elérése, a piac lehető legjobb kiszolgálása 
érdekében. Amennyiben a kereskedelmi 
megoldások nem biztosítják a 
részvényekre vonatkozó, hatékony 
összevont adattárolást, az Európai 
Bizottságnak olyan általános megoldást 
kell előterjesztenie a részvényekre 
vonatkozó összevont adattárolás 
tekintetében, amely képes megvalósítani a 
kereskedés utáni tényleges átláthatóságot.

Or. en

Módosítás 338
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
78 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(78a) Tekintettel különösen a tőzsdén 
jegyzett összetett alapok rendszerszintű 
kockázatának következményeire, valamint 
az alapok lakossági ügyfelek általi 
alkalmazására, rendkívül fontos, hogy e 
termékekkel kapcsolatban nagyobb 
átláthatóság legyen biztosított a befektetők 
számára. Az összevont adattárolásra 
vonatkozó rendelkezéseket a 
részvényjellegű eszközökre, különösen a 
tőzsdén jegyzett alapokra is alkalmazni 
kell. 

Or. en

Indokolás

Bár az összevont adattárolásra vonatkozó rendelkezések nyilvánvalóan kiterjednek a 
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részvényektől egészen a részvényjellegű eszközökig, ezt világosan ki kell mondani, különösen 
mivel az utóbbi években sok lakossági befektető alkalmazza a tőzsdén jegyzett összetett 
alapokat.

Módosítás 339
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
83 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(83) A G20 2009. szeptember 25-én 
Pittsburghben rendezett csúcstalálkozóján 
megállapodás született a pénzügyi és 
árupiacok szabályozásának, működésének 
és átláthatóságának javításáról, az árupiaci 
cikkek túlzott volatilitása miatt. A 
Bizottság „Hatékonyabban működő 
élelmiszerellátási lánc Európában” című 
2009. október 28-i közleménye és „Az 
árupiacok és a nyersanyagok kihívásai” 
című, 2011. február 2-i közleménye vázolta 
a 2004/39/EK irányelv felülvizsgálata 
kapcsán meghozandó intézkedéseket.

(83) A G20 2009. szeptember 25-én 
Pittsburghben rendezett csúcstalálkozóján 
megállapodás született a pénzügyi és 
árupiacok szabályozásának, működésének 
és átláthatóságának javításáról, az árupiaci 
cikkek túlzott volatilitása miatt. A 
Bizottság „Hatékonyabban működő 
élelmiszerellátási lánc Európában” című 
2009. október 28-i közleménye és „Az 
árupiacok és a nyersanyagok kihívásai” 
című, 2011. február 2-i közleménye vázolta 
a 2004/39/EK irányelv felülvizsgálata 
kapcsán meghozandó intézkedéseket. Az 
Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi 
Szervezetének (IOSCO) az árualapú 
származtatott piacok szabályozására és 
felügyeletére vonatkozó alapelvekről szóló 
2011. szeptemberi jelentése célul tűzte ki, 
hogy elősegíti annak biztosítását, hogy a 
fizikai árualapú származtatott piacok az 
alapvető árfeltáró és fedezeti funkcióikra 
szolgáljanak, miközben manipulációtól és 
visszaéléstől mentes kereskedési 
rendszereket működtetnek, továbbá az 
IOSCO hangsúlyozza az átláthatóság 
kulcsfontosságát.

Or. en

Indokolás

Mivel az árupiacok bizonyos mértékben globális szinten kapcsolódnak össze, fontos 
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figyelembe venni az IOSCO által végzett munkát és közzétett ajánlásokat. E jelentés 
ajánlásokat foglal magában, hogy elősegítse annak biztosítását, hogy a fizikai árualapú 
származtatott piacok az alapvető árfeltáró és fedezeti funkcióikra szolgáljanak, miközben 
manipulációtól és visszaéléstől mentes kereskedési rendszereket működtetnek. Az alapelvek 
segítséget nyújtanak a hatóságok számára egy megfelelő szabályozási és felügyeleti módszer 
kialakításához.

Módosítás 340
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
83 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(83a) 2011 áprilisában az IOSCO az 
árualapú határidős piacokkal foglalkozó 
munkacsoportja hivatalosan beszámolt a 
Pénzügyi Stabilitási Tanácsnak, és a 
következőket állapította meg: „A 
beavatkozási jogkörnek magában kell 
foglalnia a formális pozíciókezelési 
jogkört, beleértve azt is, hogy adott 
esetben a hatóság előzetes pozíciólimiteket 
állapít meg, hogy fellépjen azon 
pozíciókkal szemben, amelyek a szerződés 
bármely szakaszában nagy 
valószínűséggel sérthetik a piac szabályos 
működését; az ármozgás-limitek egy adott 
időszakra (pl. napközben) történő 
elrendelésére vonatkozó jogkört; vagy a 
kereskedés leállításának, vagy türelmi 
időszakok elrendelése, mindezt gondosan 
kell megtervezni és alkalmazni minden 
egyes árualapú határidős piac 
vonatkozásában.”

Or. en

Indokolás

Az IOSCO és a G20-ak is alapos munkát végzett az árualapú származtatott ügyletek terén, és 
ezt el kell ismerni, és bele kell foglalni a MiFID-be az e területtel foglalkozó szakértők 
ajánlásainak követése érdekében, és hogy globális szinten minél nagyobb legyen az összhang.
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Módosítás 341
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
83 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(83b) 2011. június 23-i, párizsi 
nyilatkozatukban a G20-ak 
mezőgazdasági miniszterei hivatalosan 
jóváhagyták ezt a megközelítést: 
„Támogatjuk a G20-ak 
pénzügyminisztereit és jegybankelnökeit, 
akik 2011. április 14–15-i washingtoni 
ülésükön hangsúlyozták, hogy az 
árualapú származtatott ügyletek piacainak 
résztvevőit megfelelő szabályozás és 
felügyelet alá kell vonni, fokozott 
átláthatóságra szólítottak fel a 
készpénzpiacok és a származtatott 
ügyletek piacai tekintetében is, amint az 
előzőleg már az IOSCO ajánlásaiban is 
szerepelt, és örömmel tekintenek az 
IOSCO e területtel kapcsolatos 
szabályozásról és felügyeletről szóló 
ajánlásainak 2011. szeptemberi 
véglegesítése elé, amelyek különösen a 
piaci visszaélések és manipuláció elleni
küzdelemre irányulnak, egyéb 
beavatkozási jogkörök mellett például 
formális pozíciókezelési jogkör biztosítása 
révén, beleértve azt is, hogy adott esetben 
a hatóság előzetes pozíciólimiteket állapít 
meg.”

Or. en

Indokolás

Az IOSCO és a G20-ak is alapos munkát végzett az árualapú származtatott ügyletek terén, és 
ezt el kell ismerni, és bele kell foglalni a MiFID-be az e területtel foglalkozó szakértők 
ajánlásainak követése érdekében, és hogy globális szinten minél nagyobb legyen az összhang.

Módosítás 342
Kay Swinburne
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Irányelvre irányuló javaslat
83 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(83c) 2011 szeptemberében az IOSCO 
megállapította az árualapú származtatott 
piacok szabályozására és felügyeletére 
vonatkozó alapelveit, amelyek a 
következőket foglalják magukban: 
szerződéstervezési alapelvek; az árualapú 
származtatott piacok felügyeletére 
vonatkozó alapelvek; a rendellenesen 
működő árualapú származtatott piacok 
kezelésére vonatkozó alapelvek, beleértve 
a pozíciólimitek megállapítására 
vonatkozó jogkört; a végrehajtásra és 
információ-megosztásra vonatkozó 
alapelvek; az árualapú származtatott 
piacokon az árfeltáró funkció erősítése.

Or. en

Indokolás

Az IOSCO és a G20-ak is alapos munkát végzett az árualapú származtatott ügyletek terén, és 
ezt el kell ismerni, és bele kell foglalni a MiFID-be az e területtel foglalkozó szakértők 
ajánlásainak követése érdekében, és hogy globális szinten minél nagyobb legyen az összhang.

Módosítás 343
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
83 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(83d) Később az IOSCO alapelveit 
jóváhagyták a G20-ak 2011. november 4-i 
cannes-i csúcstalálkozóján, kijelentve a 
következőket: „pénzügyi szabályozási 
programunk részeként támogatjuk az 
IOSCO-nak az árualapú származtatott 
piacok szabályozásának és felügyeletének 
javítására irányuló ajánlásait. 
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Egyetértünk azzal, hogy a 
piacszabályozóknak tényleges 
beavatkozási jogkört kell biztosítani a 
piaci visszaélések megelőzéséhez. A 
piacszabályozóknak – más beavatkozási 
jogkörök mellett – elsősorban formális 
pozíciókezelési jogkörrel kell 
rendelkezniük, és azt alkalmazniuk is kell, 
beleértve adott esetben az előzetes 
pozíciólimitek megállapítására vonatkozó 
jogkört is.”

Or. en

Indokolás

Az IOSCO és a G20-ak is alapos munkát végzett az árualapú származtatott ügyletek terén, és 
ezt el kell ismerni, és bele kell foglalni a MiFID-be az e területtel foglalkozó szakértők 
ajánlásainak követése érdekében, és hogy globális szinten minél nagyobb legyen az összhang.

Módosítás 344
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
84 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84) Az illetékes hatóságoknak juttatott 
jogköröket ki kell egészíteni explicit 
felhatalmazásokkal arra, hogy bármely 
személytől kérhessenek információkat az 
árucikkekkel kapcsolatos származtatott 
szerződésekben felvett pozícióik méretéről 
és rendeltetéséről, és kérhetik azt a 
személyt, hogy tegyen lépéseket a 
származtatott szerződésekben felvett 
pozíció méretének csökkentésére.

(84) Az illetékes hatóságoknak juttatott 
jogköröket ki kell egészíteni explicit 
felhatalmazásokkal arra, hogy bármely 
személytől rendszeresen információkat 
szerezhessenek az árucikkekkel 
kapcsolatos származtatott szerződésekben 
felvett pozícióik méretéről és 
rendeltetéséről, és kérhetik azt a személyt, 
hogy tegyen lépéseket a származtatott 
szerződésekben felvett pozíció méretének 
csökkentésére.

Or. en
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Módosítás 345
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
85 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(85) Explicit jogköröket kell adni az 
illetékes hatóságoknak arra, hogy 
korlátozhassák bármely személy vagy 
személyek egy osztályának arra való 
képességét, hogy egy árucikkel kapcsolatos 
származtatott szerződést kössön. A limit 
alkalmazásának lehetségesnek kell lennie 
mind az egyedi ügyletek, mind az idők 
folyamán felépített pozíciók esetében. 
Különösen az utóbbi esetben, az illetékes 
hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
ezek a pozíciólimitek
megkülönböztetésmentesek, világosan 
meghatározottak legyenek, kellő figyelmet 
fordítsanak a kérdéses piac sajátosságaira, 
és szükségesek legyenek a piac 
integritásának és szabályszerű 
működésének megőrzéséhez.

(85) Explicit jogköröket kell adni az 
illetékes hatóságoknak arra, hogy 
kezelhessék bármely személy vagy 
személyek egy osztályának pozícióit 
valamely árucikkel kapcsolatos 
származtatott szerződésekben. Az illetékes 
hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
az e pozíciókezelés végrehajtásához 
szükséges jogkörök
megkülönböztetésmentesek, világosan 
meghatározottak legyenek, kellő figyelmet 
fordítsanak a kérdéses piac sajátosságaira, 
és szükségesek legyenek a piac 
integritásának és szabályszerű 
működésének megőrzéséhez. A 
pozíciólimitek csak szükség esetén és 
kizárólag a teljesítési hónapban 
alkalmazhatók, mivel jelentős káros hatást 
gyakorolhatnak a likviditásra.

Or. en

Módosítás 346
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
85 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(85) Explicit jogköröket kell adni az 
illetékes hatóságoknak arra, hogy 
korlátozhassák bármely személy vagy 
személyek egy osztályának arra való 
képességét, hogy egy árucikkel kapcsolatos 
származtatott szerződés kössön. A limit 
alkalmazásának lehetségesnek kell lennie 

(85) Explicit jogköröket kell adni az 
illetékes hatóságoknak arra, hogy 
korlátozhassák bármely személy vagy 
személyek egy osztályának arra való 
képességét, hogy egy árucikkel kapcsolatos 
származtatott szerződés kössön. A limit 
alkalmazásának lehetségesnek kell lennie 
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mind az egyedi ügyletek, mind az idők 
folyamán felépített pozíciók esetében. 
Különösen az utóbbi esetben, az illetékes 
hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
ezek a pozíciólimitek 
megkülönböztetésmentesek, világosan 
meghatározottak legyenek, kellő figyelmet 
fordítsanak a kérdéses piac sajátosságaira, 
és szükségesek legyenek a piac 
integritásának és szabályszerű 
működésének megőrzéséhez.

mind az egyedi ügyletek, mind az idők 
folyamán felépített pozíciók esetében. 
Különösen az utóbbi esetben, az illetékes 
hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
ezek a pozíciólimitek 
megkülönböztetésmentesek, világosan 
meghatározottak legyenek, kellő figyelmet 
fordítsanak a kérdéses piac sajátosságaira, 
és szükségesek legyenek a piac 
integritásának és szabályszerű 
működésének megőrzéséhez, amit az 
EÉPH által szabályozástechnikai 
standardok segítségével meghatározott 
helyzet indokol.

Or. en

Indokolás

Az EÉPH számára jogköröket kell biztosítani az árupiac volatilitásának mérsékléséhez és a 
piaci rendellenességek megakadályozásához.

Módosítás 347
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
85 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(85) Explicit jogköröket kell adni az 
illetékes hatóságoknak arra, hogy 
korlátozhassák bármely személy vagy 
személyek egy osztályának arra való 
képességét, hogy egy árucikkel kapcsolatos 
származtatott szerződés kössön. A limit 
alkalmazásának lehetségesnek kell lennie 
mind az egyedi ügyletek, mind az idők 
folyamán felépített pozíciók esetében. 
Különösen az utóbbi esetben, az illetékes 
hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
ezek a pozíciólimitek 
megkülönböztetésmentesek, világosan 
meghatározottak legyenek, kellő figyelmet 
fordítsanak a kérdéses piac sajátosságaira, 

(85) Explicit jogköröket kell adni az 
illetékes hatóságoknak arra, hogy 
korlátozhassák bármely személy vagy 
személyek egy osztályának arra való 
képességét, hogy egy árucikkel kapcsolatos 
származtatott szerződés kössön. A limit 
alkalmazásának lehetségesnek kell lennie 
mind az egyedi ügyletek, mind az idők 
folyamán felépített pozíciók esetében. 
Különösen az utóbbi esetben, az illetékes 
hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
ezek a pozíciólimitek 
megkülönböztetésmentesek, világosan 
meghatározottak legyenek, kellő figyelmet 
fordítsanak a kérdéses piac sajátosságaira, 
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és szükségesek legyenek a piac 
integritásának és szabályszerű 
működésének megőrzéséhez.

és szükségesek legyenek a piac 
integritásának és szabályszerű 
működésének megőrzéséhez, valamint a 
túlzott spekuláció felszámolásához.

Or. en

Módosítás 348
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
86 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(86) Minden olyan helyszínnek, ahol 
árualapú származtatott termékek 
kereskedését kínálják, rendelkeznie kell 
megfelelő limitekkel és alkalmas 
alternatív mechanizmusokkal a likviditás 
alátámasztására, a piaci visszaélés 
megakadályozására és a szabályszerű 
árazási és elszámolási feltételek 
biztosítására. Az EÉPH-nak jegyzéket kell 
vezetnie és azt közzé kell tennie az összes 
ilyen hatályos intézkedés 
összefoglalójával. Ezeket a limiteket és
mechanizmusokat következetesen kell 
alkalmazni, és figyelembe kell venni az 
adott piac sajátos jellemzőit. Egyértelművé 
kell tenni, hogy a limitek és 
mechanizmusok kire vonatkoznak, és hogy 
van-e azok alól mentesség, illetve 
ismertetni kell a megfelelő mennyiségi 
küszöböket is, amelyekből a határértékek 
összetevődnek, vagy amelyek egyéb 
kötelezettségeket eredményezhetnek. A 
Bizottságot fel kell hatalmazni a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására, ezenkívül ügyelni kell a 
különböző helyszíneken a hasonló 
szerződésekre vonatkozó limitek és
mechanizmusok eltérő hatásainak 

(86) Az illetékes hatóságok számára 
pozíciólimitek előírásához rendelkezésére 
bocsátott jogkörök mellett minden olyan 
helyszínnek, ahol árualapú származtatott 
termékek kereskedését kínálják, 
rendelkeznie kell megfelelő pozíciókezelési
mechanizmusokkal a likviditás 
alátámasztására, a piaci visszaélés 
megakadályozására és a szabályszerű 
árazási és elszámolási feltételek 
biztosítására. Az ilyen mechanizmusok 
magukban foglalhatják például a 
hatalmas pozíciókoncentrációk 
létrehozásának meghatározását, 
különösen az elszámolási limitekhez, 
pozíciólimitekhez, ármozgáslimitekhez, a 
felszámolás elrendeléséhez vagy a nyitott 
pozíciók átruházásához, a kereskedés 
felfüggesztéséhez, a teljesítési feltételek 
megváltoztatásához, a kereskedések 
törléséhez és a teljesítési célok 
megköveteléséhez hasonlókat. El kell 
azonban ismerni, hogy egyetlen 
kereskedési helyszín nem képes 
ellenőrizni a tagjai vagy résztvevői 
összesített pozícióit a teljes piac 
viszonylatában. Az EÉPH-nak 
szabályozástechnikai standardok 
segítségével meg kell határoznia egy 
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kiküszöbölésére. pozíciókezelési rendszer alapvető 
sajátosságait, és jegyzéket kell vezetnie és 
azt közzé kell tennie az összes ilyen 
hatályos intézkedés összefoglalójával. 
Ezeket a mechanizmusokat következetesen 
kell alkalmazni, és figyelembe kell venni 
az adott piac sajátos jellemzőit. 
Egyértelművé kell tenni, hogy a limitek és 
mechanizmusok kire vonatkoznak, és hogy 
van-e azok alól mentesség, illetve 
ismertetni kell a megfelelő mennyiségi 
küszöböket is, amelyekből a határértékek 
összetevődnek, vagy amelyek egyéb 
kötelezettségeket eredményezhetnek. A 
Bizottságot fel kell hatalmazni a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására, ezenkívül ügyelni kell a 
különböző helyszíneken a hasonló 
szerződésekre vonatkozó mechanizmusok 
eltérő hatásainak kiküszöbölésére.

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy a MiFID II jogköröket javasol az illetékes hatóságok számára 
pozíciólimitek előírásához, valamint bizonyos intézkedéseket javasol, amelyeket a kereskedési 
helyszíneknek meg kell tenniük. Ezen intézkedéseknek kiegészítő jellegűnek kell lenniük, nem 
idézhetnek elő átfedéseket. Számos módja van annak, ahogy a kereskedési helyszínek 
intézkedéseket tehetnek és tesznek a piacok rendezett működésének biztosítása érdekében. Ezt 
el kell ismerni, és a pozíciólimiteket példának kell tekinteni az olyan intézkedések 
vonatkozásában, amelyeket a kereskedési helyszínek bevezetnek, amelyek azonban nem 
lehetnek kötelező jellegűek.

Módosítás 349
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
86 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(86) Minden olyan helyszínnek, ahol 
árualapú származtatott termékek 
kereskedését kínálják, rendelkeznie kell 

(86) Minden olyan helyszínnek, ahol 
árualapú származtatott termékek 
kereskedését kínálják, rendelkeznie kell 
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megfelelő limitekkel és alkalmas alternatív
mechanizmusokkal a likviditás 
alátámasztására, a piaci visszaélés 
megakadályozására és a szabályszerű 
árazási és elszámolási feltételek 
biztosítására. Az EÉPH-nak jegyzéket kell 
vezetnie és azt közzé kell tennie az összes 
ilyen hatályos intézkedés 
összefoglalójával. Ezeket a limiteket és 
mechanizmusokat következetesen kell 
alkalmazni, és figyelembe kell venni az 
adott piac sajátos jellemzőit. Egyértelművé 
kell tenni, hogy a limitek és 
mechanizmusok kire vonatkoznak, és hogy 
van-e azok alól mentesség, illetve 
ismertetni kell a megfelelő mennyiségi 
küszöböket is, amelyekből a határértékek 
összetevődnek, vagy amelyek egyéb 
kötelezettségeket eredményezhetnek. A 
Bizottságot fel kell hatalmazni a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus
elfogadására, ezenkívül ügyelni kell a 
különböző helyszíneken a hasonló 
szerződésekre vonatkozó limitek és 
mechanizmusok eltérő hatásainak 
kiküszöbölésére.

megfelelő limitekkel és alkalmas kiegészítő
mechanizmusokkal a likviditás 
alátámasztására, a piaci visszaélés 
megakadályozására és a szabályszerű 
árfeltáró funkció és elszámolási feltételek 
biztosítására, valamint a túlzott spekuláció 
felszámolására. Az EÉPH-nak jegyzéket 
kell vezetnie és azt közzé kell tennie az 
összes ilyen hatályos intézkedés 
összefoglalójával. Ezeket a limiteket és 
mechanizmusokat következetesen kell 
alkalmazni, és figyelembe kell venni az 
adott piac sajátos jellemzőit. Egyértelművé 
kell tenni, hogy a limitek és 
mechanizmusok kire vonatkoznak, és hogy 
van-e azok alól mentesség, illetve 
ismertetni kell a megfelelő mennyiségi és 
minőségi küszöböket is, amelyekből a 
határértékek összetevődnek, vagy amelyek 
egyéb kötelezettségeket 
eredményezhetnek. A Bizottságot fel kell 
hatalmazni szabályozástechnikai 
standardok elfogadására, ezenkívül 
ügyelni kell a különböző helyszíneken a 
hasonló szerződésekre vonatkozó limitek 
és mechanizmusok eltérő hatásainak 
kiküszöbölésére.

Or. en

Módosítás 350
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
87 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(87) Azok a helyszínek, ahol a leglikvidebb 
árualapú származtatott termékekkel 
kereskednek, összesített heti bontást 
tesznek közzé a piaci szereplők különféle 
típusai által tartott pozíciókról, ideértve 
azoknak az ügyfeleit, akik nem saját 
nevükben kereskednek. Az illetékes 

(87) Azok a helyszínek, ahol a leglikvidebb 
árualapú származtatott termékekkel 
kereskednek, összesített heti bontást 
tesznek közzé a piaci szereplők különféle 
típusai által tartott pozíciókról, ideértve 
azoknak az ügyfeleit, akik nem saját 
nevükben kereskednek. Az illetékes 
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hatóság számára, kérésre, egy átfogó és 
részletes bontást kell hozzáférhetővé tenni
mind a piaci szereplők típusa, mind 
identitása szerint.

hatósággal rendszeresen átfogó és 
részletes bontást kell közölni mind a piaci 
szereplők típusa, mind identitása szerint.

Or. en

Módosítás 351
Robert Goebbels, Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) Figyelembe véve a G20-ak 
pénzügyminisztereinek és 
jegybankelnökeinek 2011. április 15-i 
közleményét, amely azzal foglalkozott az 
árualapú származtatott termékek 
piacának résztvevőit megfelelő 
szabályozás és felügyelet alá kell helyezni, 
a 2004/39/EK irányelv által az árualapú 
származtatott piacok különféle szereplői 
számára adott felmentéseket úgy kell 
módosítani, hogy a felmentés 
megmaradjon azoknak a 
vállalkozásoknak a tevékenységeire, 
amelyek nem egy pénzügyi csoport tagjai, 
ha a termeléssel kapcsolatos és más 
kockázatok fedezetét jelentik, valamint az 
árualapú vagy egzotikus származtatott 
termékeket érintő befektetési 
szolgáltatásokra, kiegészítő jelleggel, a 
főtevékenység szerinti ügyfelek számára, 
de azok a vállalkozások, amelyek az 
árucikkekkel és árualapú származtatott 
termékekkel való kereskedésre 
szakosodnak, visszakerülnének ennek az 
irányelvnek a hatálya alá.

törölve

Or. en

Indokolás

A preambulumbekezdés nem veszi figyelembe a 2. cikkben foglalt korlátozott kivételeket és 
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félreérthetőséget idéz elő.

Módosítás 352
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) Figyelembe véve a G20-ak 
pénzügyminisztereinek és 
jegybankelnökeinek 2011. április 15-i 
közleményét, amely azzal foglalkozott az 
árualapú származtatott termékek piacának 
résztvevőit megfelelő szabályozás és 
felügyelet alá kell helyezni, a 2004/39/EK 
irányelv által az árualapú származtatott 
piacok különféle szereplői számára adott 
felmentéseket úgy kell módosítani, hogy a 
felmentés megmaradjon azoknak a 
vállalkozásoknak a tevékenységeire, 
amelyek nem egy pénzügyi csoport tagjai, 
ha a termeléssel kapcsolatos és más 
kockázatok fedezetét jelentik, valamint az 
árualapú vagy egzotikus származtatott 
termékeket érintő befektetési 
szolgáltatásokra, kiegészítő jelleggel, a 
főtevékenység szerinti ügyfelek számára, 
de azok a vállalkozások, amelyek az 
árucikkekkel és árualapú származtatott 
termékekkel való kereskedésre 
szakosodnak, visszakerülnének ennek az 
irányelvnek a hatálya alá.

(88) Figyelembe véve a G20-ak 
pénzügyminisztereinek és 
jegybankelnökeinek 2011. április 15-i 
közleményét, amely azzal foglalkozott az 
árualapú származtatott termékek piacának 
résztvevőit megfelelő szabályozás és 
felügyelet alá kell helyezni, a 2004/39/EK 
irányelv által az árualapú származtatott 
piacok különféle szereplői számára adott 
felmentéseket úgy kell módosítani, hogy a 
felmentés megmaradjon azoknak a 
vállalkozásoknak a tevékenységeire, 
amelyek nem egy pénzügyi csoport tagjai, 
ha a termeléssel kapcsolatos és más 
kockázatok fedezetét jelentik, valamint az 
árualapú vagy egzotikus származtatott 
termékeket érintő befektetési 
szolgáltatásokra, kiegészítő jelleggel, a 
főtevékenység szerinti ügyfelek számára. 
Ennek során figyelembe kell venni, hogy 
azok a vállalkozások, amelyek 
főtevékenysége a gyártás vagy 
nyersanyagok szállítása, és amelyek 
kiegészítő tevékenységként saját számlára 
nyersanyagszármazékok kereskedelmével 
foglalkoznak, ágazatspecifikus 
szabályozások, mint például a 
nagykereskedelmi energiapiacok 
integritásáról és átláthatóságáról szóló, 
2011. október 25-i 1227/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (REMIT) 
szerint már különösképpen az azonnali és 
határidős ügyletekre vonatkozóan külön 
felügyelet és jelentési kötelezettség, 
továbbá az …/…/EU [EMIR]  rendelet 
szerint a szabványos tőzsdén kívüli 
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származtatott ügyletekre vonatkozóan 
jelentési kötelezettség és felügyelet hatálya 
alá tartoznak. Ugyanakkor azoknak a 
vállalkozásoknak, amelyek az 
árucikkekkel és árualapú származtatott 
termékekkel való kereskedésre 
szakosodnak, vissza kell kerülniük ennek 
az irányelvnek a hatálya alá.

Or. de

Indokolás

Unternehmen, die bereits unter die EMIR-Verordnung und sektorspezifische Regulierungen 
(wie z.B. die Verordnung 2011/1227/EG, REMIT) fallen, sollten vom Anwendungsbereich der 
MiFID ausgenommen werden, soweit ihre Aktivitäten eine Nebentätigkeit zu ihrer 3 
Haupttätigkeit darstellen. Die REMIT-Verordnung sieht eine effektive und angemessene 
Marktüberwachung sowie Transaktionsmeldepflichten vor, die sich ausdrücklich auf 
Transaktionen beziehen, die nicht in den Anwendungsbereich der MiFID fallen. Zudem wird 
die EMIR-Verordnung u.a. einen Rahmen für die Meldung von Transaktionen, zentrales 
Clearing sowie weitere Anforderungen an das Risikomanagement enthalten.

Módosítás 353
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) Figyelembe véve a G20-ak 
pénzügyminisztereinek és 
jegybankelnökeinek 2011. április 15-i 
közleményét, amely azzal foglalkozot, 
hogy az árualapú származtatott termékek 
piacának résztvevőit megfelelő szabályozás 
és felügyelet alá kell helyezni, a 
2004/39/EK irányelv által az árualapú 
származtatott piacok különféle szereplői 
számára adott felmentéseket úgy kell 
módosítani, hogy a felmentés 
megmaradjon azoknak a vállalkozásoknak 
a tevékenységeire, amelyek nem egy 
pénzügyi csoport tagjai, ha a termeléssel 
kapcsolatos és más kockázatok fedezetét 
jelentik, valamint az árualapú vagy 

(88) Figyelembe véve a G20-ak 
pénzügyminisztereinek és 
jegybankelnökeinek 2011. április 15-i 
közleményét, amely azzal foglalkozott, 
hogy az árualapú származtatott termékek 
piacának résztvevőit megfelelő szabályozás 
és felügyelet alá kell helyezni, a 
2004/39/EK irányelv által az árualapú 
származtatott piacok különféle szereplői 
számára adott felmentéseket úgy kell 
módosítani, hogy a felmentés 
megmaradjon azoknak a vállalkozásoknak 
a tevékenységeire – amennyiben a 
tevékenység nagyságrendje és hatása nem 
tekinthető jelentősnek a piacon –, amelyek 
nem egy pénzügyi csoport tagjai, ha a 
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egzotikus származtatott termékeket érintő 
befektetési szolgáltatásokra, kiegészítő 
jelleggel, a főtevékenység szerinti ügyfelek 
számára, de azok a vállalkozások, amelyek 
az árucikkekkel és árualapú származtatott 
termékekkel való kereskedésre 
szakosodnak, visszakerülnének ennek az 
irányelvnek a hatálya alá.

termeléssel kapcsolatos és más kockázatok 
fedezetét jelentik, valamint az árualapú 
vagy egzotikus származtatott termékeket 
érintő befektetési szolgáltatásokra, 
kiegészítő jelleggel, a főtevékenység 
szerinti ügyfelek számára, de azok a 
vállalkozások, amelyek az árucikkekkel és 
árualapú származtatott termékekkel való 
kereskedésre szakosodnak, 
visszakerülnének ennek az irányelvnek a 
hatálya alá.

Or. en

Módosítás 354
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
88 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88a) A G20-ak közleményével 
összhangban, valamint a globális 
harmonizáció előmozdítása és a 
szabályozási arbitrázs elkerülése 
érdekében a származtatott pénzügyi eszköz 
fogalommeghatározásának 
egyértelműbben ki kell zárnia a határidős 
teljesítésre, illetve a halasztott szállításra 
vonatkozó áru-adásvételi szerződéseket.

Or. en

Indokolás

A fizikailag a jövőben szállítandó áruk kifejezett kizárására azért van szükség, hogy 
végérvényesen egyértelművé váljon, hogy e termékek – a teljesítés helyétől függetlenül – nem 
tekinthetők „egyéb származtatott pénzügyi eszköznek”. E javaslat összehangolná az uniós 
jogszabályt a swapügyleteknek a „Dodd-Frank Act”, az amerikai pénzügyi piacokat 
szabályozó törvény szerinti meghatározásával, ahol a jövőbeni, alapul szolgáló áruszállítási 
szerződéseket nem tekintik „swapügyletnek”.
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Módosítás 355
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
89 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(89) Kívánatos a kisebb és közepes méretű 
vállalkozások tőkéhez jutásának 
megkönnyítése és a kisebb és közepes 
kibocsátók szükségleteinek kielégítésére 
szakosodott piacok további fejlesztésének 
megkönnyítése. Ezek a piacok rendszerint 
ezen irányelv hatálya alatt működnek, 
mivel az MTF-eket általános kkv-
piacokként, növekedési piacokként vagy 
fiatalkorú piacokként ismerik. Az MTF 
kategórián belül egy új alkategória, a 
gyorsan növekvő kkv-k piacának 
létrehozása és ezeknek a piacoknak a 
nyilvántartásba vétele megnövelheti 
láthatóságukat és ismertségüket, valamint 
segítheti a közös páneurópai szabályozási 
standardok kialakítását azokra a piacokra.

(89) Kívánatos a kisebb és közepes méretű 
vállalkozások tőkéhez jutásának 
megkönnyítése és a kisebb és közepes 
kibocsátók szükségleteinek kielégítésére 
szakosodott piacok további fejlesztésének 
megkönnyítése. Ezek a piacok rendszerint 
ezen irányelv hatálya alatt működnek, 
mivel az MTF-eket általános kkv-
piacokként, növekedési piacokként vagy 
fiatalkorú piacokként ismerik. Az MTF 
kategórián belül egy új alkategória, a 
gyorsan növekvő kkv-k piacának 
létrehozása és ezeknek a piacoknak a 
nyilvántartásba vétele megnövelheti 
láthatóságukat és ismertségüket, valamint 
segítheti a közös páneurópai szabályozási 
standardok kialakítását azokra a piacokra.
Figyelmet kell fordítani arra, hogy miként 
lehet előírni – a befektetők számára vonzó 
új eszközosztályként – az említett piac 
alkalmazásának további előmozdítására és 
támogatására vonatkozó jövőbeni 
jogszabályt. Az összes többi uniós 
piacszabályozást aktualizálni kell az 
adminisztratív terhek csökkentésének és a 
kkv-knak a gyorsan növekvő kkv-piacokra 
történő bevezetésére irányuló további 
ösztönzők biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 356
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
94 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(94) Tekintettel a különféle MTF-ek 
jelentős hatására és az általuk megszerzett 
piaci részesedésre, gondoskodni kellene 
megfelelő együttműködési mechanizmusok 
kialakításáról az MTF illetékes hatósága és 
annak a jogrendnek az illetékes hatósága 
között, ahol az MTF a szolgáltatásokat 
nyújtja. Ahhoz, hogy bármiféle hasonló 
fejleményekre számítani lehessen, ezt ki 
kell terjeszteni az OTF-ekre.

(94) Tekintettel a különféle MTF-ek 
jelentős hatására és az általuk megszerzett 
piaci részesedésre, gondoskodni kellene 
megfelelő együttműködési mechanizmusok 
kialakításáról az MTF illetékes hatósága és 
annak a jogrendnek az illetékes hatósága 
között, ahol az MTF a szolgáltatásokat 
nyújtja.

Or. en

Módosítás 357
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
99 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(99) A potenciális jogsértések felfedése 
érdekében az illetékes hatóságoknak 
rendelkezniük kell a szükséges vizsgálati 
hatáskörökkel, és hatékony 
mechanizmusokat kell létrehozniuk, 
amelyekkel ösztönzik a potenciális vagy 
tényleges jogsértések bejelentését. Ezek a 
mechanizmusok nem sérthetik a megvádolt 
személyek megfelelő védelmét. Ki kell 
alakítani a megfelelő eljárásokat a 
feljelentett személy védelemhez való joga 
és a rá vonatkozó végleges döntés 
meghozatala előtti meghallgatásának joga 
biztosítva legyen, valamint a róla hozott 
döntés ellen bíróság előtt jogorvoslatot 
keressen.

(99) A potenciális jogsértések felfedése 
érdekében az illetékes hatóságoknak 
rendelkezniük kell a szükséges vizsgálati 
hatáskörökkel, és hatékony és megbízható
mechanizmusokat kell létrehozniuk, 
amelyekkel ösztönzik a potenciális vagy 
tényleges jogsértések bejelentését. A saját 
intézményükön belüli jogsértésekről 
beszámoló munkavállalókat alapos 
védelemben kell részesíteni, és biztosítani 
kell teljes anonimitásukat. Ezek a 
mechanizmusok nem sérthetik a megvádolt 
személyek megfelelő védelmét. Ki kell 
alakítani a megfelelő eljárásokat a 
feljelentett személy védelemhez való joga 
és a rá vonatkozó végleges döntés 
meghozatala előtti meghallgatásának joga 
biztosítva legyen, valamint a róla hozott 
döntés ellen bíróság előtt jogorvoslatot 
keressen.

Or. en
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Módosítás 358
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
101 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(101) Ez az irányelv nem sértheti a 
tagállamok büntetőjogi szankciókkal 
kapcsolatos jogának rendelkezéseit.

(101) Ez az irányelv nem sérti a 
tagállamok büntetőjogi szankciókkal 
kapcsolatos jogának rendelkezéseit.

Or. en

Indokolás

Pontosabb megfogalmazás

Módosítás 359
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy, Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
108 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(108) A pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó technikai standardok biztosítják 
a következetes harmonizálást, valamint a 
betétesek, befektetők és fogyasztók 
megfelelő védelmét az egész Unióban. A 
hatékonyság érdekében célszerű, hogy az 
EÉPH, mint nagyon jelentős 
szakértelemmel rendelkező szerv, olyan 
szabályozás- és végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket dolgozzon ki, 
amelyek nem igényelnek szakpolitikai 
döntéseket, és benyújtsa azokat a 
Bizottsághoz.

(108) A pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó technikai standardok biztosítják 
a következetes harmonizálást, valamint a 
betétesek, befektetők és fogyasztók 
megfelelő védelmét az egész Unióban. A 
hatékonyság érdekében célszerű, hogy az 
EÉPH, mint nagyon jelentős 
szakértelemmel rendelkező szerv, olyan 
szabályozás- és végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket dolgozzon ki, 
amelyek nem igényelnek szakpolitikai 
döntéseket, és benyújtsa azokat a 
Bizottsághoz. A következetes befektető- és 
fogyasztóvédelem pénzügyi szolgáltatási 
ágazatokon belüli biztosítása érdekében az 
EÉPH-nak lehetőség szerint a másik két 
EFH-val szoros együttműködésben, a 
vegyes bizottság keretében kell elvégeznie 
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feladatait.

Or. en

Indokolás

A következetes befektető- és fogyasztóvédelem pénzügyi szolgáltatási ágazatokon belüli 
biztosítása érdekében az EÉPH-nak lehetőség szerint szorosan együtt kell működnie a másik 
két EFH-val a vegyes bizottság keretében. (Az EKB javaslata).

Módosítás 360
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
108 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(108) A pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó technikai standardok biztosítják 
a következetes harmonizálást, valamint a 
betétesek, befektetők és fogyasztók 
megfelelő védelmét az egész Unióban. A 
hatékonyság érdekében célszerű, hogy az 
EÉPH, mint nagyon jelentős 
szakértelemmel rendelkező szerv, olyan 
szabályozás- és végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket dolgozzon ki, 
amelyek nem igényelnek szakpolitikai 
döntéseket, és benyújtsa azokat a 
Bizottsághoz.

(108) A pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó technikai standardok biztosítják 
a következetes harmonizálást, valamint a 
betétesek, befektetők és fogyasztók 
megfelelő védelmét az egész Unióban. A 
hatékonyság érdekében célszerű, hogy az 
EÉPH, mint nagyon jelentős 
szakértelemmel rendelkező szerv, olyan 
szabályozás- és végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket dolgozzon ki, 
amelyek nem igényelnek szakpolitikai 
döntéseket, és benyújtsa azokat a 
Bizottsághoz. A következetes befektető- és 
fogyasztóvédelem pénzügyi szolgáltatási
ágazatokon belüli biztosítása érdekében az 
EÉPH-nak lehetőség szerint a másik két 
EFH-val szoros együttműködésben, a 
vegyes bizottság keretében kell elvégeznie 
feladatait.

Or. en

Indokolás

A következetes befektető- és fogyasztóvédelem pénzügyi szolgáltatási ágazatokon belüli 
biztosítása érdekében az EÉPH-nak lehetőség szerint szorosan együtt kell működnie a másik 
két EFH-val a vegyes bizottság keretében.
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Módosítás 361
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
109 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(109) A Bizottságnak el kellene fogadnia 
az EÉPH által kialakított 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
a 7. cikkben a engedélyének megadására és 
elutasítására érvényes eljárásokról, a 9. és 
48. cikkben a vezető testületekkel 
szembeni követelményekről, a 12. cikkben 
a befolyásoló részesedés megszerzéséről, a 
27. cikkben a megbízásoknak az ügyfelek 
számára legkedvezőbb feltételek szerinti 
végrehajtásáról, a 34. és az 54. cikkben az 
együttműködésről és az 
információcseréről, a 36. cikkben a 
befektetési szolgáltatások és tevékenységek 
biztosításának szabadságáról, a 37. cikkben 
a fióktelep létesítéséről, a 44. cikkben a 
harmadik országbeli vállalkozások 
szolgáltatásnyújtásáról, a 63. cikkben az 
adatjelentési szolgáltatók engedély iránti 
kérelmének megadásáról és elutasításáról, 
a 66. és a 67. cikkben az APA-kkal és 
CTP-kkel szembeni szervezeti 
követelményekről és a 84. cikkben az 
illetékes hatóságok közötti 
együttműködésről. A Bizottságnak az 
EUMSZ 290. cikke alapján, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
kell elfogadnia, az 1093/2010/EU rendelet 
10–14. cikkével összhangban.

(109) A Bizottságnak el kellene fogadnia 
az EÉPH által kialakított 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
a 7. cikkben a engedélyének megadására és 
elutasítására érvényes eljárásokról, a 9. és 
48. cikkben a vezető testületekkel 
szembeni követelményekről, a 12. cikkben 
a befolyásoló részesedés megszerzéséről, a 
27. cikkben a megbízásoknak az ügyfelek 
számára legkedvezőbb feltételek szerinti 
végrehajtásáról, a 34. és az 54. cikkben az 
együttműködésről és az 
információcseréről, a 36. cikkben a 
befektetési szolgáltatások és tevékenységek 
biztosításának szabadságáról, a 37. cikkben 
a fióktelep létesítéséről, a 44. cikkben a 
harmadik országbeli vállalkozások 
szolgáltatásnyújtásáról, az 59. cikkben a 
pozíciókezelésnek az árualapú 
származtatott piacokon való 
alkalmazásáról, a 63. cikkben az 
adatjelentési szolgáltatók engedély iránti 
kérelmének megadásáról és elutasításáról,
a 66. és a 67. cikkben az APA-kkal és 
CTP-kkel szembeni szervezeti 
követelményekről és a 84. cikkben az 
illetékes hatóságok közötti 
együttműködésről. A Bizottságnak az 
EUMSZ 290. cikke alapján, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
kell elfogadnia, az 1093/2010/EU rendelet 
10–14. cikkével összhangban.

Or. en
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Módosítás 362
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
110 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(110) A Bizottságot arra is fel kell 
hatalmazni, hogy az EUMSZ 291. cikke 
alapján, végrehajtási aktusokban 
végrehajtás-technikai standardokat 
fogadjon el, az 1095/2010/EU rendelet 15. 
cikkével összhangban. Az EÉPH-ra kellene 
rábízni a végrehajtás-technikai 
standardtervezetek kidolgozását, a 
Bizottságnak történő benyújtásra, a 7. 
cikkben a befektetési vállalkozások 
engedélyének megadására és elutasítására 
érvényes eljárásokról, a 12. cikkben a 
befolyásoló részesedés megszerzéséről, a 
18. cikkben az MTF-ek és az OTF-ek
ügyleteinek véglegesítésére vonatkozó 
kereskedési folyamatról, a 32., 33. és az 
53. cikkben az eszközök kereskedésének 
felfüggesztéséről és beszüntetéséről, a 36. 
cikkben a befektetési szolgáltatások és 
tevékenységek biztosításának 
szabadságáról, a 37. cikkben a fióktelep 
létesítéséről, a 44. cikkben a harmadik 
országbeli vállalkozások 
szolgáltatásnyújtásáról, a 60. cikkben a 
kereskedők kategóriái szerinti 
pozíciójelentésekről, a 78. cikkben az 
EÉPH-nak benyújtandó információkról, a 
83. cikkben az együttműködés kötelméről, 
a 84. cikkben az illetékes hatóságok közötti 
együttműködésről, a 85. cikkben az 
információcseréről és a 88. cikkben az 
engedélyezést megelőző egyeztetésről.

(110) A Bizottságot arra is fel kell 
hatalmazni, hogy az EUMSZ 291. cikke 
alapján, végrehajtási aktusokban 
végrehajtás-technikai standardokat 
fogadjon el, az 1095/2010/EU rendelet 15. 
cikkével összhangban. Az EÉPH-ra kellene 
rábízni a végrehajtás-technikai 
standardtervezetek kidolgozását, a 
Bizottságnak történő benyújtásra, a 7. 
cikkben a befektetési vállalkozások 
engedélyének megadására és elutasítására 
érvényes eljárásokról, a 12. cikkben a 
befolyásoló részesedés megszerzéséről, a 
18. cikkben az MTF-ek ügyleteinek 
véglegesítésére vonatkozó kereskedési 
folyamatról, a 32., 33. és az 53. cikkben az 
eszközök kereskedésének felfüggesztéséről 
és beszüntetéséről, a 36. cikkben a 
befektetési szolgáltatások és tevékenységek 
biztosításának szabadságáról, a 37. cikkben 
a fióktelep létesítéséről, a 44. cikkben a 
harmadik országbeli vállalkozások 
szolgáltatásnyújtásáról, a 60. cikkben a 
kereskedők kategóriái szerinti 
pozíciójelentésekről, a 78. cikkben az 
EÉPH-nak benyújtandó információkról, a 
83. cikkben az együttműködés kötelméről, 
a 84. cikkben az illetékes hatóságok közötti 
együttműködésről, a 85. cikkben az 
információcseréről és a 88. cikkben az 
engedélyezést megelőző egyeztetésről.

Or. en
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Módosítás 363
Anne E. Jensen

Irányelvre irányuló javaslat
111 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(111) A Bizottságnak jelentést kellene 
benyújtania az Európai Parlament és a 
Tanács számára, amelyben értékeli a 
szervezett kereskedési rendszerek 
működését, a gyorsan növekvő kkv-k 
piacainak működését, az automatizált és 
nagyfrekvenciájú kereskedéssel szembeni 
követelmények hatását, az egyes termékek 
vagy gyakorlatok kitiltásának 
mechanizmusával kapcsolatos 
tapasztalatokat és az intézkedések által az 
árualapú származtatott piacokra gyakorolt 
hatást.

(111) A Bizottságnak jelentést kellene 
benyújtania az Európai Parlament és a 
Tanács számára, amelyben értékeli a 
szervezett kereskedési rendszerek 
működését, a gyorsan növekvő kkv-k 
piacainak működését, az automatizált és 
nagyfrekvenciájú kereskedéssel szembeni 
követelmények hatását, az egyes termékek 
vagy gyakorlatok kitiltásának 
mechanizmusával kapcsolatos 
tapasztalatokat, a részvényekre vonatkozó 
összevont adattárolás bevezetésének 
hatását, beleértve általánosságban a piaci 
adatok árainak alakulását, és az 
intézkedések által az árualapú 
származtatott piacokra gyakorolt hatást.

Or. en

Módosítás 364
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
113 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(113) A nem-tőkeinstrumentumokra 
vonatkozó összevont adattárolást sokkal 
bonyolultabb végrehajtani, mint a 
tőkeinstrumentumokra vonatkozó 
összevont adattárolást, és a lehetséges 
szolgáltatóknak képesnek kell lenniük arra, 
hogy a létrehozás előtt az utóbbival 
szerezzenek tapasztalatot. A nem-
tőkeinstrumentumokra vonatkozó 
összevont adattárolás megfelelő 

(113) A nem-tőkeinstrumentumokra 
vonatkozó összevont adattárolást sokkal 
bonyolultabb végrehajtani, mint a 
tőkeinstrumentumokra vonatkozó 
összevont adattárolást, és a lehetséges 
szolgáltatóknak képesnek kell lenniük arra, 
hogy a létrehozás előtt az utóbbival 
szerezzenek tapasztalatot. A nem-
tőkeinstrumentumokra vonatkozó 
összevont adattárolás megfelelő 
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létrehozásának megkönnyítése érdekében 
tehát helyénvaló meghosszabbítani a 
megfelelő rendelkezést átültető nemzeti 
intézkedések alkalmazásának időpontját.

létrehozásának megkönnyítése érdekében 
tehát helyénvaló meghosszabbítani a 
megfelelő rendelkezést átültető nemzeti 
intézkedések alkalmazásának időpontját.
Amennyiben az üzleti megoldások nem 
biztosítják a nem-tőkeinstrumentumokra 
vonatkozó, hatékony összevont 
adattárolást, az Európai Bizottságnak 
olyan általános megoldást kell 
előterjesztenie a nem-
tőkeinstrumentumokra vonatkozó 
összevont adattárolás tekintetében, amely 
képes megvalósítani a kereskedés utáni 
tényleges átláthatóságot.

Or. en

Módosítás 365
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
113 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(113a) Az értékpapírok sértetlenségének, a 
teljes átláthatóságnak a garantálása és a 
végső befektető jogainak védelme 
érdekében az Európai Bizottságnak az 
értékpapírjogról szóló jövőbeni 
rendeletben konkrét jogalkotási 
javaslatokat kell előterjesztenie az I. 
melléklet B. szakaszának első francia 
bekezdésében felsorolt pénzügyi eszközök 
megóvásának és kezelésének 
meghatározására, az e szolgáltatás 
végzésére feljogosítható uniós és nem 
uniós jogalanyok típusára, valamint e 
jogalanyok jogaira és kötelezettségeire 
vonatkozóan.

Or. en
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Módosítás 366
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
113 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(113a) A hosszú távú stabilitás, a 
felügyeleti ellenőrzés és az összesített 
pénzáramlások megértése érdekében 
előnyös maximálisan kihasználni az 
ügyletek valós idejű vagy közel valós idejű 
feltérképezését és az automatizált elemzési 
eljárásokat. Ezt szem előtt tartva az 
azonosítók és bizonyos adatközlési 
szegmensek egységesítését tárgyilagos, 
ésszerű és megkülönböztetésmentes, 
valamennyi szellemi tulajdonjogra 
alkalmazandó engedélyezési 
rendelkezésekkel kell előmozdítani.

Or. en

Módosítás 367
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
113 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(113b) A Bizottságnak – az EÉPH-val, az 
EBH-val és az ERKT-val együtt –
támogatnia kell az azonosítókkal 
kapcsolatos munkát, amelyek jelzik a 
strukturált és összetett termékek jellegét, 
eszköztartalmának típusát és 
összetettségének mértékét.

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni az azonosítók számára, hogy jelezzék például, hogy a termék magában 
foglal-e származtatott ügyleteket vagy repóügyleteket.
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