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Módosítás 368
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv a befektetési 
vállalkozásokra, a szabályozott piacokra, 
valamint az Unión belül befektetési
szolgáltatásokat nyújtó vagy befektetési 
tevékenységet végző adatszolgáltatókra és 
harmadik országokbeli vállalkozásokra 
vonatkozik.

(1) Ez az irányelv a befektetési 
vállalkozásokra, a pénzügyi eszközökre 
(ideértve a befektetéssel kapcsolatos 
eszközöket is), a szabályozott piacokra, 
valamint az Unión belül befektetési 
szolgáltatásokat nyújtó vagy befektetési 
tevékenységet végző adatszolgáltatókra és 
harmadik országokbeli vállalkozásokra 
vonatkozik.

Or. nl

Módosítás 369
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv a befektetési 
vállalkozásokra, a szabályozott piacokra, 
valamint az Unión belül befektetési 
szolgáltatásokat nyújtó vagy befektetési 
tevékenységet végző adatszolgáltatókra és 
harmadik országokbeli vállalkozásokra 
vonatkozik.

(1) Ez az irányelv a befektetési 
vállalkozásokra, a munkavállalói 
részvénytulajdonra, a szabályozott 
piacokra, valamint az Unión belül 
befektetési szolgáltatásokat nyújtó vagy 
befektetési tevékenységet végző 
adatszolgáltatókra és harmadik 
országokbeli vállalkozásokra vonatkozik.

Or. en

Módosítás 370
Syed Kamall, Kay Swinburne
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A következő rendelkezéseket a 
2006/48/EK irányelv alapján engedélyezett 
hitelintézetekre is alkalmazni kell, 
amennyiben azok egy vagy több 
befektetési szolgáltatást nyújtanak és/vagy 
befektetési tevékenységeket végeznek, 
illetve – a kamatlábhoz viszonyítva 
meghatározott megtérülési rátával 
jellemezhető letétek kivételével – letéteket 
értékesítenek vagy azokkal kapcsolatban 
ügyfeleknek nyújtanak tanácsadást.

(3) A következő rendelkezéseket a 
2006/48/EK irányelv alapján engedélyezett 
hitelintézetekre is alkalmazni kell, 
amennyiben azok egy vagy több
befektetési szolgáltatást nyújtanak és/vagy 
befektetési tevékenységeket végeznek, 
illetve – azon letétek kivételével, amelyek 
kizárólag és közvetlenül egy tagállami 
vagy uniós szintű irányadó kamatlábhoz, 
vagy egy harmadik ország általánosan 
elfogadott, nemzetközi 
referenciakamatához kötöttek – letéteket 
értékesítenek vagy azokkal kapcsolatban 
ügyfeleknek nyújtanak tanácsadást.

– a 2. cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (6) 
bekezdése,  a 14., 16., 17. és 18. cikk,
– a II. cím II. fejezete, kivéve a 29. cikk 
(2) bekezdésének  második albekezdését,
– a II. cím III. fejezete, kivéve a 36. cikk 
(2), (3) és  (4) bekezdését, valamint a 37. 
cikk (2), (3), (4), (5),  (6), (9) és (10) 
bekezdését
– a 69.–80. cikk, és  a 84., 89. és 90. cikk

Or. en

Indokolás

A kamatlábak fenti meghatározása biztosítja, hogy a legfontosabb referenciakamatokat – mint 
például az EURLIBOR, LIBOR vagy a Federal Reserve Bank kamatlábai, legyen szó rögzített 
vagy változó kamatlábakról – tekintsék alapnak. A valamilyen képlet alapján kiszámított 
egyéb kamatokat strukturáltnak tekinthetik, így azokra a MiFID szerinti megfelelő 
szabályozás vonatkozhat.

Módosítás 371
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A következő rendelkezéseket a 
2006/48/EK irányelv alapján engedélyezett 
hitelintézetekre is alkalmazni kell, 
amennyiben azok egy vagy több 
befektetési szolgáltatást nyújtanak és/vagy 
befektetési tevékenységeket végeznek, 
illetve – a kamatlábhoz viszonyítva 
meghatározott megtérülési rátával 
jellemezhető letétek kivételével – letéteket 
értékesítenek vagy azokkal kapcsolatban 
ügyfeleknek nyújtanak tanácsadást.

(3) Ezt az irányelvet a 
2006/48/EK irányelv alapján engedélyezett 
hitelintézetek engedélyezési és működési 
feltételeire is alkalmazni kell, amennyiben 
azok egy vagy több befektetési 
szolgáltatást nyújtanak és/vagy befektetési 
tevékenységeket végeznek, illetve – a 
kamatlábhoz viszonyítva meghatározott 
megtérülési rátával jellemezhető letétek 
kivételével – letéteket értékesítenek vagy 
azokkal kapcsolatban ügyfeleknek 
nyújtanak tanácsadást.

– a 2. cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (6) 
bekezdése,  a 14., 16., 17. és 18. cikk,
– a II. cím II. fejezete, kivéve a 29. cikk 
(2) bekezdésének második albekezdését,
– a II. cím III. fejezete, kivéve a 36. cikk 
(2), (3) és  (4) bekezdését, valamint a 37. 
cikk (2), (3), (4), (5),  (6), (9) és (10) 
bekezdését
– a 69–80. cikk, és  a 84., 89. és 90. cikk

Or. en

Módosítás 372
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A következő rendelkezéseket a 
2006/48/EK irányelv alapján engedélyezett 
hitelintézetekre is alkalmazni kell, 
amennyiben azok egy vagy több 
befektetési szolgáltatást nyújtanak és/vagy 
befektetési tevékenységeket végeznek, 
illetve – a kamatlábhoz viszonyítva 

(3) A következő rendelkezéseket a 
2006/48/EK irányelv alapján engedélyezett 
hitelintézetekre is alkalmazni kell, 
amennyiben azok egy vagy több 
befektetési szolgáltatást nyújtanak és/vagy 
befektetési tevékenységeket végeznek, 
illetve – a kamatlábhoz viszonyítva 
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meghatározott megtérülési rátával 
jellemezhető letétek kivételével – letéteket 
értékesítenek vagy azokkal kapcsolatban 
ügyfeleknek nyújtanak tanácsadást.

meghatározott megtérülési rátával 
jellemezhető letétek kivételével – letéteket 
értékesítenek vagy azokkal kapcsolatban 
ügyfeleknek nyújtanak tanácsadást, 
valamint minden egyéb olyan 
vállalkozásra, amely egy vagy több 
befektetési szolgáltatást nyújt és/vagy 
befektetési tevékenységeket végez, illetve 
befektetéssel kapcsolatos eszközöket kínál.

Or. nl

Módosítás 373
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A következő rendelkezéseket a 
2006/48/EK irányelv alapján engedélyezett 
hitelintézetekre is alkalmazni kell, 
amennyiben azok egy vagy több 
befektetési szolgáltatást nyújtanak és/vagy 
befektetési tevékenységeket végeznek, 
illetve – a kamatlábhoz viszonyítva 
meghatározott megtérülési rátával 
jellemezhető letétek kivételével – letéteket
értékesítenek vagy azokkal kapcsolatban 
ügyfeleknek nyújtanak tanácsadást.

(3) A következő rendelkezéseket a 
2006/48/EK irányelv alapján engedélyezett 
hitelintézetekre is alkalmazni kell, 
amennyiben azok egy vagy több 
befektetési szolgáltatást nyújtanak és/vagy 
befektetési tevékenységeket végeznek, 
illetve strukturált betéteket értékesítenek 
vagy azokkal kapcsolatban ügyfeleknek 
nyújtanak tanácsadást.

Or. en

Indokolás

Az olyan tiszta betétek, mint például a takarékbetétkönyvek, illetve a rögzített vagy változó 
kamatú betétek a MiFID hatályán kívül maradnak, és csak a strukturált betétek tartoznak 
annak hatálya alá.

Módosítás 374
Markus Ferber
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A következő rendelkezéseket a 
2006/48/EK irányelv alapján engedélyezett 
hitelintézetekre is alkalmazni kell, 
amennyiben azok egy vagy több 
befektetési szolgáltatást nyújtanak és/vagy 
befektetési tevékenységeket végeznek, 
illetve – a kamatlábhoz viszonyítva 
meghatározott megtérülési rátával 
jellemezhető letétek kivételével – letéteket 
értékesítenek vagy azokkal kapcsolatban 
ügyfeleknek nyújtanak tanácsadást.

(3) A következő rendelkezéseket a 
2006/48/EK irányelv alapján engedélyezett 
hitelintézetekre is alkalmazni kell, 
amennyiben azok egy vagy több 
befektetési szolgáltatást nyújtanak és/vagy 
befektetési tevékenységeket végeznek, 
illetve azon hitelintézetekre és befektetési 
vállalkozásokra, amelyek – a kamatlábhoz 
viszonyítva meghatározott megtérülési 
rátával jellemezhető letétek kivételével –
letéteket értékesítenek vagy azokkal 
kapcsolatban ügyfeleknek nyújtanak 
tanácsadást.

Or. en

Módosítás 375
Syed Kamall, Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A következő rendelkezéseket a 
2002/83/EK, a 2009/138/EK, illetve a 
2002/92/EK irányelv értelmében 
engedélyezett vagy bejegyzett 
biztosítóintézetekre és biztosítási 
közvetítőkre – köztük a meghatalmazott 
biztosítási közvetítőkre – is alkalmazni 
kell, amennyiben azok biztosításhoz 
kapcsolódó befektetéseket értékesítenek 
vagy azokkal kapcsolatban ügyfeleknek 
nyújtanak tanácsadást:
– 16. cikk (3) bekezdés;
– 23–26. cikk; és
– 69–80. cikk, illetve a 83–91. cikk, 
amennyiben az illetékes hatóságoknak a 
biztosításhoz kapcsolódó befektetések 
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tekintetében érvényesíteniük kell a fenti 
cikkeket.

Or. en

Indokolás

Ez az új bekezdés a MiFID egyes üzletviteli szakaszait a biztosításhoz kapcsolódó 
befektetésekre vonatkoztatja, miközben nem alkalmaz egyetlen olyan felesleges cikket sem, 
amely előre nem látható hatásokat gyakorolhat a biztosításhoz kapcsolódó befektetésekre 
vagy a biztosítóintézetekre.

Módosítás 376
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv nem vonatkozik a 
következőkre:

(1) A IV. címben említett jelentéstételi 
kötelezettség sérelme nélkül, ez az irányelv 
nem vonatkozik a következőkre:

Or. en

Indokolás

Az árupiacokon végzett pozíciójelentésre nem vonatkozhatnak mentességek.

Módosítás 377
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) biztosítóintézetek, valamint a 
2009/138/EK irányelvben említett 
viszontbiztosítási és visszaengedményezési 
tevékenységeket végző vállalkozások;

a) biztosítóintézetek, valamint a 
2009/138/EK irányelvben említett 
viszontbiztosítási és visszaengedményezési 
tevékenységeket végző vállalkozások, 
amennyiben azok nem kínálnak 
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befektetéssel kapcsolatos eszközöket;

Or. nl

Módosítás 378
Syed Kamall, Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) biztosítóintézetek, valamint a 
2009/138/EK irányelvben említett 
viszontbiztosítási és visszaengedményezési 
tevékenységeket végző vállalkozások;

a) biztosítóintézetek, valamint a 
2009/138/EK irányelvben említett 
viszontbiztosítási és visszaengedményezési 
tevékenységeket végző vállalkozások, az 1. 
cikk (4) bekezdésében foglaltak 
kivételével;

Or. en

Indokolás

E mentesség célja annak biztosítása, hogy a MiFID vonatkozó üzletviteli szakaszainak a 
biztosításhoz kapcsolódó befektetésekre történő alkalmazásakor az 1. cikk (4) bekezdését 
érvényesítik.

Módosítás 379
Kay Swinburne

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) azonnali devizapiacok;

Or. en

Módosítás 380
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a befektetési szolgáltatást nyújtó 
személyek, ha a szolgáltatást eseti 
jelleggel, szakmai tevékenységük 
keretében nyújtják, és az e tevékenységet 
szabályozó jogszabályok, rendelkezések 
vagy szakmai etikai kódex nem zárják ki 
az ilyen szolgáltatás nyújtását;

c) a befektetési szolgáltatást nyújtó 
személyek, ha a szolgáltatást eseti 
jelleggel, szakmai tevékenységük 
keretében nyújtják, és e tevékenységet 
jogszabályi vagy szabályozási 
rendelkezések szabályozzák;

Or. en

Indokolás

Az etikai kódex sosem lesz egyenrangú a jogszabályi vagy szabályozási rendelkezésekkel.

Módosítás 381
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. szabályozott piac vagy MTF tagjai vagy 
résztvevői; vagy

ii. szabályozott piac vagy MTF tagjai vagy 
résztvevői, vagy közvetlen elektronikus 
hozzáféréssel rendelkeznek egy 
szabályozott piacon vagy MTF-ben; vagy

Or. en

Módosítás 382
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. szabályozott piac vagy MTF tagjai vagy 
résztvevői; vagy

ii. szabályozott piac vagy MTF tagjai vagy 
résztvevői, és tevékenységük 
nagyfrekvenciájú kereskedésnek minősül; 



AM\901764HU.doc 11/174 PE489.464v01-00

HU

vagy

Or. en

Indokolás

A mentességek korlátozását pontosabban meg kell határozni olyan tevékenységek MiFID-be 
történő beillesztése céljából, amelyek nagyfrekvenciájú kereskedésnek minősülnek, anélkül, 
hogy mindez befolyásolná azon vállalkozások működését, amelyek a MiFID szempontjából 
kevésbé lényegesek.

Módosítás 383
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. szabályozott piac vagy MTF tagjai vagy 
résztvevői; vagy

ii. szabályozott piac vagy MTF tagjai vagy 
résztvevői, és tevékenységük – a 4. 
cikkben meghatározottak szerint –
nagyfrekvenciájú kereskedésnek minősül; 
vagy

Or. en

Módosítás 384
Robert Goebbels, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arlene McCarthy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. algoritmusos kereskedést folytatnak;

Or. en

Indokolás

Az algoritmusos kereskedést és a nagyfrekvenciájú kereskedést folytató vállalkozásokra 
vonatkozó követelményeket attól függetlenül kell meghatározni, hogy ügyfelek nevében vagy 
saját számlára kereskednek, mivel a saját számlára való kereskedés nem enyhíti az 
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algoritmusos kereskedés szabályozásának és felügyeletének szükségességével kapcsolatos 
aggályokat, figyelembe véve az ilyen típusú kereskedéshez kapcsolódó kockázatok és 
problémák összetettségét, érzékenységét és komolyságát. (az EKB javaslata)

Módosítás 385
Sylvie Goulard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. algoritmusos kereskedést folytatnak; 
vagy

Or. en

Indokolás

Az algoritmusos kereskedést és a nagyfrekvenciájú kereskedést folytató vállalkozásokra 
vonatkozó követelményeket attól függetlenül kell meghatározni, hogy ügyfelek nevében vagy 
saját számlára kereskednek, mivel a saját számlára való kereskedés nem enyhíti az 
algoritmusos kereskedés szabályozásának és felügyeletének szükségességével kapcsolatos 
aggályokat, figyelembe véve az ilyen típusú kereskedéshez kapcsolódó kockázatok és 
problémák összetettségét, érzékenységét és komolyságát.

Módosítás 386
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. saját számlára kereskednek 
algoritmusos kereskedéssel; vagy

Or. en

Indokolás

A módosítás a nagyfrekvenciájú kereskedésre vonatkozó, nem írásos bizottsági javaslaton 
alapul. Biztosítani kell, hogy minden nagyfrekvenciájú kereskedő az irányelv hatálya alá 
tartozzon.
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Módosítás 387
Kay Swinburne

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. az illetékes hatóságok szerint jelentős 
piaci jelenléttel bírnak;

Or. en

Módosítás 388
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. ügyfélmegbízások végrehajtásával
végeznek saját számlára üzletkötési 
tevékenységet.

iii. ügyfélmegbízások végrehajtásakor
saját számlára végeznek üzletkötési 
tevékenységet; vagy

Or. en

Módosítás 389
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. ügyfélmegbízások végrehajtásával
végeznek saját számlára üzletkötési 
tevékenységet.

iii. ügyfélmegbízások végrehajtásakor
saját számlára végeznek üzletkötési 
tevékenységet a szabályozott piacon vagy 
MTF-en kívül, szervezett, gyakori és 
rendszeres alapon, hozzáférhető rendszert 
biztosítva harmadik felek számára a velük 
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való kereskedés érdekében.

Or. en

Módosítás 390
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a kibocsátási egységek esetében nem 
a 2003/87/EK irányelv 
(kibocsátáskereskedelmi rendszer) szerinti 
megfelelési kötelezettséggel rendelkező 
működtetők;

Or. en

Indokolás

A kibocsátáskereskedelmi rendszer egyéb szereplői a MiFID hatálya alá tartoznak.

Módosítás 391
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a kivétel nem vonatkozik a 2. cikk (1) 
bekezdésének i) pontja szerinti 
mentességet élvező azon személyekre, akik 
szabályozott piac vagy MTF tagjaként 
vagy résztvevőjeként pénzügyi eszközökkel 
saját számlára kereskednek, beleértve az 
árjegyzőként tevékenykedő személyeket is 
az árualapú származtatott ügyletek, 
kibocsátási egységek, illetve azok 
származékai vonatkozásában;

törölve
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Or. en

Indokolás

Minden árjegyzőt és a szabályozott piacok vagy MTF-ek tagjait befektetési vállalkozásként 
kell engedélyezni, függetlenül attól, hogy milyen típusú pénzügyi eszközzel kereskednek.

Módosítás 392
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a kivétel nem vonatkozik a 2. cikk (1) 
bekezdésének i) pontja szerinti 
mentességet élvező azon személyekre, akik 
szabályozott piac vagy MTF tagjaként 
vagy résztvevőjeként pénzügyi eszközökkel 
saját számlára kereskednek, beleértve az 
árjegyzőként tevékenykedő személyeket is 
az árualapú származtatott ügyletek, 
kibocsátási egységek, illetve azok 
származékai vonatkozásában;

törölve

Or. en

Módosítás 393
Sylvie Goulard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a kivétel nem vonatkozik a 2. cikk (1) 
bekezdésének i) pontja szerinti 
mentességet élvező azon személyekre, akik 
szabályozott piac vagy MTF tagjaként 
vagy résztvevőjeként pénzügyi eszközökkel 
saját számlára kereskednek, beleértve az 
árjegyzőként tevékenykedő személyeket is 
az árualapú származtatott ügyletek, 

törölve
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kibocsátási egységek, illetve azok 
származékai vonatkozásában;

Or. en

Módosítás 394
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a kivétel nem vonatkozik a 2. cikk (1) 
bekezdésének i) pontja szerinti 
mentességet élvező azon személyekre, akik 
szabályozott piac vagy MTF tagjaként 
vagy résztvevőjeként pénzügyi 
eszközökkel saját számlára kereskednek, 
beleértve az árjegyzőként tevékenykedő 
személyeket is az árualapú származtatott 
ügyletek, kibocsátási egységek, illetve 
azok származékai vonatkozásában;

A 2. cikk (1) bekezdésének i) pontja 
szerinti mentességet élvező személyeknek, 
akik szabályozott piac vagy MTF tagjaként 
vagy résztvevőjeként pénzügyi 
eszközökkel saját számlára kereskednek, 
beleértve az árjegyzőként tevékenykedő 
személyeket is az árualapú származtatott 
ügyletek, kibocsátási egységek, illetve 
azok származékai vonatkozásában, szintén 
nem kell teljesíteniük e mentesség 
feltételeit;

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni a d) és az i) pont alatt meghatározott mentességek közötti kapcsolatot.

Módosítás 395
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a kivétel nem vonatkozik a 2. cikk (1) 
bekezdésének i) pontja szerinti 
mentességet élvező azon személyekre, akik 
szabályozott piac vagy MTF tagjaként 

Ez a kivétel nem vonatkozik a 2. cikk (1) 
bekezdésének i) pontja szerinti 
mentességet élvező azon személyekre, akik 
szabályozott piac vagy MTF tagjaként 
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vagy résztvevőjeként pénzügyi 
eszközökkel saját számlára kereskednek, 
beleértve az árjegyzőként tevékenykedő 
személyeket is az árualapú származtatott 
ügyletek, kibocsátási egységek, illetve 
azok származékai vonatkozásában;

vagy résztvevőjeként pénzügyi 
eszközökkel saját számlára kereskednek, 
beleértve az árjegyzőként tevékenykedő 
személyeket is az árualapú származtatott 
ügyletek, kibocsátási egységek, illetve 
azok származékai vonatkozásában, hogy 
ezek a személyek a 2. cikkben foglalt más 
alkalmazandó mentességi körülmény 
alapján mentességet élvezzenek;

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg nem egyértelmű, ezért azt pontosítani kell.

Módosítás 396
Pablo Zalba Bidegain

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a kivétel nem vonatkozik a 2. cikk (1) 
bekezdésének i) pontja szerinti 
mentességet élvező azon személyekre, akik 
szabályozott piac vagy MTF tagjaként 
vagy résztvevőjeként pénzügyi 
eszközökkel saját számlára kereskednek, 
beleértve az árjegyzőként tevékenykedő 
személyeket is az árualapú származtatott 
ügyletek, kibocsátási egységek, illetve 
azok származékai vonatkozásában;

Ez a kivétel nem akadálya annak, hogy 
azon személyek, akik szabályozott piac 
vagy MTF tagjaként vagy résztvevőjeként 
pénzügyi eszközökkel saját számlára 
kereskednek – beleértve az árjegyzőként 
tevékenykedő személyeket is az árualapú 
származtatott ügyletek, kibocsátási 
egységek, illetve azok származékai 
vonatkozásában – a 2. cikkben 
meghatározott más alkalmazható 
mentességi körülmény alapján 
mentességet élvezzenek;

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslatban foglalt szöveg, miszerint „ez a kivétel nem vonatkozik a 2. cikk (1) 
bekezdésének i) pontja szerinti mentességet élvező azon személyekre…” nem egyértelmű, ezért 
pontosításra szorul. A mentességek korlátozását pontosabban meg kell határozni olyan 
tevékenységek MiFID-be történő beillesztése céljából, amelyek nagyfrekvenciájú 
kereskedésnek minősülnek, anélkül, hogy mindez befolyásolná azon vállalkozások működését, 
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amelyek a MiFID szempontjából kevésbé lényegesek.

Módosítás 397
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) azon személyek, akik kizárólag a 
munkavállalói részesedési programok 
kezeléséből álló befektetési 
szolgáltatásokat nyújtanak;

törölve

Or. en

Indokolás

A pénzügyi válság idején a munkavállalók és családjaik a munkavállalói részvényeik 
értékének drámai mértékű csökkenése miatt elveszítették megtakarításaikat. A kockázatok 
elfogadhatatlan koncentrálódását jelenti a befektetési kockázat és az azzal kapcsolatos 
kockázat együttese, hogy valaki ugyanazon vállalatnál elveszíti a fizetését. Azt, hogy a 
munkáltató részvényeket kínál fel, befektetési tanácsadásnak kell kísérnie.

Módosítás 398
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) azon személyek, akik kizárólag a 
munkavállalói részesedési programok 
kezeléséből álló befektetési 
szolgáltatásokat nyújtanak;

törölve

Or. en
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Módosítás 399
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) azon személyek, akik olyan befektetési 
szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek 
kizárólag a munkavállalói részesedési 
programok kezeléséből, illetve a kizárólag
anyavállalataik, leányvállalataik vagy 
anyavállalataik más leányvállalatai 
számára nyújtott befektetési 
szolgáltatásokból állnak;

f) azon személyek, akik olyan befektetési 
szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek 
kizárólag anyavállalataik, leányvállalataik 
vagy anyavállalataik más leányvállalatai 
számára nyújtott befektetési 
szolgáltatásokból állnak;

Or. en

Indokolás

A fogyasztókat nem szabad kevésbé védeni akkor, ha a munkáltató is érintett, mint akkor, ha a 
befektetési tanácsot befektetési vállalkozás adja.

Módosítás 400
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) azok a közintézmények, amelyek a 
törvényben rájuk ruházott közérdekű 
feladat ellátása értelmében harmadik 
személyektől pénzeszközöket vesznek át 
vagy harmadik személyek értékpapírjait 
őrzik meg, és amelyek ennek 
következtében egy vagy több befektetési 
szolgáltatást látnak el;

Or. fr
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Módosítás 401
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– pénzügyi eszközökkel saját számlára 
kereskednek, kivéve, ha ügyfélmegbízások 
végrehajtásával végeznek saját számlára 
üzletkötési tevékenységet, vagy

– pénzügyi eszközökkel saját számlára 
kereskednek, kivéve, ha ügyfélmegbízások 
végrehajtásakor saját számlára végeznek
üzletkötési tevékenységet, vagy 
algoritmusos kereskedéssel, vagy

Or. en

Módosítás 402
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– pénzügyi eszközökkel saját számlára 
kereskednek, kivéve, ha ügyfélmegbízások 
végrehajtásával végeznek saját számlára 
üzletkötési tevékenységet, vagy

– pénzügyi eszközökkel saját számlára 
kereskednek, vagy

Or. de

Módosítás 403
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– pénzügyi eszközökkel saját számlára 
kereskednek, kivéve, ha ügyfélmegbízások 
végrehajtásával végeznek saját számlára 
üzletkötési tevékenységet, vagy

– pénzügyi eszközökkel saját számlára 
kereskednek, kivéve, ha ügyfélmegbízások 
végrehajtásakor saját számlára végeznek
üzletkötési tevékenységet, vagy
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Or. en

Módosítás 404
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i pont – 1 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– pénzügyi eszközökkel saját számlára 
kereskednek azáltal, hogy – közösen 
vezetett vállalkozások esetében –
tulajdonosaik és leányvállalataik 
megbízásait végrehajtják;

Or. de

Indokolás

Az anyavállalat és a leányvállalat javasolt fogalommeghatározásai nem vesznek figyelembe 
bizonyos vállalati struktúrákat. Az energiagazdaságban a kis- és középvállalkozások közös 
kereskedőházakat hoztak létre annak érdekében, hogy folytassák piaci tevékenységüket vagy a 
piacra belépjenek. Ezeket a struktúrákat egy kiegyensúlyozott és méltányos szabályozás 
biztosítása érdekében figyelembe kell venni a MiFID felülvizsgálata során.

Módosítás 405
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i pont – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kibocsátási egységekkel saját számlára 
kereskednek, kivéve azokat, akik nem a 
2003/87/EK irányelv 
(kibocsátáskereskedelmi rendszer) szerinti 
megfelelési kötelezettséggel rendelkező 
működtetők;

Or. en
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Módosítás 406
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a saját számlára végzett kereskedés 
kivételével főtevékenységük szerinti 
ügyfeleik számára nyújtanak befektetési 
szolgáltatásokat árualapú származtatott 
ügyletekben vagy az I. melléklet C. 
szakaszának 10. pontjában felsorolt 
származtatott ügyletekben, illetve 
kibocsátási egységek vagy azok 
származtatott ügyletei vonatkozásában,

– a saját számlára végzett kereskedés 
kivételével főtevékenységük szerinti 
ügyfeleik számára nyújtanak befektetési 
szolgáltatásokat árualapú származtatott 
ügyletekben vagy az I. melléklet C. 
szakaszának 10. pontjában felsorolt 
származtatott ügyletekben, illetve 
kibocsátási egységek vagy azok 
származtatott ügyletei vonatkozásában,
amilyen mértékben a biztosított befektetési 
szolgáltatásokban érintett ügyletek 
közvetlenül kapcsolódnak üzleti vagy 
fizikai főtevékenységük fedezéséhez,

Or. en

Módosítás 407
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

feltéve, hogy ez minden esetben –
csoportalapon figyelembe véve –
főtevékenységükhöz képest kiegészítő 
jellegű tevékenység, és főtevékenységük 
nem az ezen irányelv szerinti befektetési 
szolgáltatások vagy a 2006/48/EK irányelv
szerinti banki szolgáltatások nyújtása;

feltéve, hogy ez minden esetben –
konszolidált vagy nem konszolidált 
csoportalapon figyelembe véve –
főtevékenységükhöz képest, vagy közösen 
igazgatott vállalatok esetében a 
tulajdonosok és leányvállalataik fő 
tevékenységéhez képest kiegészítő jellegű 
tevékenység, és főtevékenységük nem az 
ezen irányelv szerinti befektetési 
szolgáltatások vagy a 2006/48/EK irányelv 
szerinti banki szolgáltatások nyújtása;
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Or. en

Indokolás

The provision of an obligation for persons to report annually the basis on which they consider 
their activity ancillary to the main business is burdensome and disproportionate. This 
provision would put the burden of proof on continuous basis on persons that should 
demonstrate that they do not perform activities subject to the legislation. Moreover for the 
other exemptions a self-assessment applies.The amendment proposed is instead intended to 
avoid discriminations towards small and medium commercial companies that cannot afford to 
participate directly in traded markets to manage the risks related to their main business. This 
type of business model is widely used in the energy sector.

Módosítás 408
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

feltéve, hogy ez minden esetben –
csoportalapon figyelembe véve –
főtevékenységükhöz képest kiegészítő 
jellegű tevékenység, és főtevékenységük 
nem az ezen irányelv szerinti befektetési 
szolgáltatások vagy a 2006/48/EK irányelv
szerinti banki szolgáltatások nyújtása;

feltéve, hogy ez minden esetben –
csoportalapon figyelembe véve –
főtevékenységükhöz képest kiegészítő 
jellegű tevékenység, és a kiegészítő 
tevékenység mérete és jellemzői nem 
képviselnek jelentős arányt és nem 
gyakorolnak jelentős hatást az érintett 
piacra, és főtevékenységük nem az ezen 
irányelv szerinti befektetési szolgáltatások 
vagy a 2006/48/EK irányelv szerinti banki 
szolgáltatások nyújtása;

Or. en

Módosítás 409
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

feltéve, hogy ez minden esetben – feltéve, hogy ez minden esetben –
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csoportalapon figyelembe véve –
főtevékenységükhöz képest kiegészítő 
jellegű tevékenység, és főtevékenységük 
nem az ezen irányelv szerinti befektetési 
szolgáltatások vagy a 2006/48/EK irányelv
szerinti banki szolgáltatások nyújtása;

csoportalapon figyelembe véve –
főtevékenységükhöz képest kiegészítő 
jellegű tevékenység, és főtevékenységük 
nem az ezen irányelv szerinti befektetési 
szolgáltatások vagy a 2006/48/EK irányelv 
szerinti banki szolgáltatások nyújtása, vagy 
árualapú származtatott ügyletek 
vonatkozásában végzett árjegyzői 
tevékenység;

Or. en

Indokolás

A „főtevékenységükhöz képest kiegészítő jellegű tevékenység”-et szűken kell meghatározni, 
hogy minimalizáljuk a kiegyensúlyozatlan szabályozási keret lehetőségét, amelyben az azonos 
tevékenységet folytató jogalanyokra eltérő szabályok vonatkoznak. Az azonos szabályozási 
feltételek védenék a résztvevőket, a végfelhasználókat és a piac integritását, és megszüntetnék 
a szabályozási arbitrázs lehetőségét azáltal, hogy azonos tevékenységek esetében azonos 
bánásmódot írnak elő.

Módosítás 410
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

feltéve, hogy ez minden esetben –
csoportalapon figyelembe véve –
főtevékenységükhöz képest kiegészítő 
jellegű tevékenység, és főtevékenységük 
nem az ezen irányelv szerinti befektetési 
szolgáltatások vagy a 2006/48/EK irányelv
szerinti banki szolgáltatások nyújtása;

feltéve, hogy – csoportalapon figyelembe 
véve – az ilyen befektetési szolgáltatások 
nyújtása minden esetben korlátozott 
jelentőségű és főtevékenységükhöz képest 
kiegészítő jellegű tevékenység, és 
főtevékenységük nem az ezen irányelv 
szerinti befektetési szolgáltatások vagy a 
2006/48/EK irányelv szerinti banki 
szolgáltatások nyújtása;

Or. en

Módosítás 411
Peter Simon
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

feltéve, hogy ez minden esetben –
csoportalapon figyelembe véve –
főtevékenységükhöz képest kiegészítő 
jellegű tevékenység, és főtevékenységük 
nem az ezen irányelv szerinti befektetési 
szolgáltatások vagy a 2006/48/EK  irányelv 
szerinti banki szolgáltatások nyújtása;

feltéve, hogy ez minden esetben –
konszolidált vagy nem konszolidált 
csoportalapon figyelembe véve –
főtevékenységükhöz képest kiegészítő 
jellegű tevékenység, és főtevékenységük 
nem az ezen irányelv szerinti befektetési 
szolgáltatások vagy a 2006/48/EK  irányelv 
szerinti banki szolgáltatások nyújtása;

Or. de

Módosítás 412
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kivéve, ha egy kereskedési helyszínen 
tagok vagy résztvevők;

Or. en

Indokolás

Minden olyan szereplőre, aki – főtevékenységétől függetlenül – egy kereskedési helyszínen 
résztvevő, azonos szabályozási keretnek kell vonatkoznia.

Módosítás 413
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) azon vállalkozások, amelyek olyan 
befektetési szolgáltatásokat nyújtanak 

törölve
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és/vagy olyan befektetési tevékenységeket 
végeznek kizárólag származtatott piaci 
pozícióik fedezésére, amelyek kizárólag 
saját számlára végzett tőzsdei határidős 
ügyletekből vagy opciós ügyletekből vagy 
más származtatott ügyletekből, vagy 
azonnali piaci tevékenységekből állnak, 
vagy amelyek az ilyen piacok más tagjai 
számláira kereskednek, vagy számukra 
árakat jegyeznek, és amelyeket ugyanezen 
piacok klíringtagjai garantálnak, ha az 
ilyen vállalkozások által megkötött 
szerződések teljesítésével kapcsolatos 
felelősséget ugyanezen piacok 
klíringtagjai vállalják;

Or. en

Indokolás

Ez a mentesség a jelenlegi piacokon már nem tűnik relevánsnak.

Módosítás 414
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) azon vállalkozások, amelyek olyan 
befektetési szolgáltatásokat nyújtanak 
és/vagy olyan befektetési tevékenységeket 
végeznek kizárólag származtatott piaci 
pozícióik fedezésére, amelyek kizárólag 
saját számlára végzett tőzsdei határidős 
ügyletekből vagy opciós ügyletekből vagy 
más származtatott ügyletekből, vagy 
azonnali piaci tevékenységekből állnak, 
vagy amelyek az ilyen piacok más tagjai 
számláira kereskednek, vagy számukra 
árakat jegyeznek, és amelyeket ugyanezen 
piacok klíringtagjai garantálnak, ha az 
ilyen vállalkozások által megkötött 
szerződések teljesítésével kapcsolatos 
felelősséget ugyanezen piacok 

törölve
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klíringtagjai vállalják;

Or. en

Módosítás 415
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) a 2009/72/EK irányelv 2. cikkének (4) 
bekezdése, illetve a 2009/73/EK irányelv 2. 
cikkének (4) bekezdése szerinti 
átvitelirendszer-üzemeltetők, az említett 
irányelveknek, a 714/2009/EK rendeletnek 
vagy a 715/2009/EK rendeletnek, illetve a 
rendelet alapján elfogadott kereskedelmi 
szabályzatoknak vagy iránymutatásoknak 
megfelelően végzett tevékenységei során. 

n) a 2009/72/EK irányelv 2. cikkének (4) 
bekezdése és 2. cikkének (6) bekezdése 
szerinti, illetve a 2009/73/EK irányelv 2. 
cikkének (4) bekezdése, 2. cikkének (6) 
bekezdése, illetve 2. cikkének (9) 
bekezdése szerinti átvitelirendszer-, 
elosztórendszer-, illetve tárolásirendszer-
üzemeltetők és az LNG-létesítmények 
rendszerüzemeltetői, az említett 
irányelveknek, a 714/2009/EK rendeletnek 
vagy a 715/2009/EK rendeletnek, illetve a 
rendelet alapján elfogadott kereskedelmi 
szabályzatoknak vagy iránymutatásoknak 
megfelelően végzett tevékenységei során.

Or. en

Indokolás

Az átvitelirendszer-üzemeltetők elismerése lényeges szempont, ezért helyénvaló, hogy az 
megjelenjen a szövegben. Ugyanez vonatkozik azonban az elosztórendszer-üzemeltetőkre, 
illetve a 2009/73/EK irányelv szerinti tárolásirendszer-üzemeltetőkre és az LNG-
létesítmények rendszerüzemeltetőire is.

Módosítás 416
Sari Essayah

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

na) azok a személyek, akik kizárólagosan 
egy másik nem pénzügyi vállalati 
tevékenység részeként vagy egy nem 
pénzügyi árualapú kereskedési 
tevékenység részeként kereskednek saját 
számlára, azon csoport 
termelési/fogyasztási/nem pénzügyi 
tevékenységeinek fedezése céljából, ahová 
az adott személy tartozik.

Or. en

Módosítás 417
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – n a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

na) a nem pénzügyi szerződő felek, 
amelyek nem tartoznak a(z) …/…/EU 
[EMIR] rendelet 10. cikke szerinti 
elszámolási kötelezettség hatálya alá.

Or. de

Indokolás

Nicht-finanzielle Firmen sind von EMIR und MiFID II in vergleichbarer Weise zu behandeln: 
Nach EMIR von der Clearingverpflichtung ausgenommene nicht-finanzielle Firmen dürfen 
nach der MiFID II nicht als Finanzinstitutionen definiert werden, da ansonsten die Ausnahme 
von der Clearingverpflichtung für nicht-finanzielle Firmen nach EMIR unterlaufen würde. 
Daher wird durch die Änderung klargestellt, dass nicht-finanzielle Gegenparteien, die nicht 
der Clearingverpflichtung nach Artikel [7/10] der Verordnung [ ] (EMIR) unterliegen, auch 
keine Wertpapierfirma i.S.d. MiFID II (und damit keine  finanzielle Gegenpartei) sind.

Módosítás 418
Robert Goebbels, Arlene McCarthy
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az i), j) és k) pontban említett személyek 
és vállalkozások csak akkor tekinthetők 
mentesülőnek, ha az adott illetékes 
hatóság megadja a mentességet. 

Or. en

Indokolás

Bizonyos befektetési vállalkozásoknak és/vagy személyeknek maguknak kell megindokolniuk 
az ezen irányelv alóli mentességet.

Módosítás 419
Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az e cikk (1) bekezdésében említett 
intézmények és személyek nem 
mentesülhetnek többek között az alábbi 
követelmények alól:
– jelentéstételi kötelezettség;
– tilalmak;
– pozíciólimitek;
– fogyasztóvédelem; és
– engedélyezési követelmények.

Or. en

Módosítás 420
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
Wolf Klinz
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 94. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el olyan intézkedéseket illetően, 
amelyek a c) és az i) pont szerinti kivételek 
tekintetében egyértelművé teszik, hogy mi 
alapján kell valamely tevékenységet 
csoportszinten a főtevékenységhez képest 
kiegészítőnek tekinteni, valamint annak 
meghatározását, hogy mikor tekinthető 
valamely tevékenység végzése eseti 
jellegűnek

törölve

Or. en

Indokolás

Nincs szükség a konkrét mentességeket, illetve az azt egyértelművé tevő, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokra, hogy mi alapján kell valamely tevékenységet kiegészítőnek tekinteni, 
vagy hogy mikor tekinthető valamely tevékenység végzése eseti jellegűnek, mivel ezek 
tagállamonként eltérőek lehetnek, így ezekkel a nemzeti szintű végrehajtásnak kell 
foglalkoznia.

Módosítás 421
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 94. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el olyan intézkedéseket illetően, 
amelyek a c) és az i) pont szerinti kivételek 
tekintetében egyértelművé teszik, hogy mi 
alapján kell valamely tevékenységet 
csoportszinten a főtevékenységhez képest 
kiegészítőnek tekinteni, valamint annak 
meghatározását, hogy mikor tekinthető 
valamely tevékenység végzése eseti 
jellegűnek

Az EÉPH évente egyszer megvizsgálja,
hogy a vonatkozó piaci szereplők még 
mindig megfelelnek-e az alkalmazott 
mentesség feltételeinek.
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Az EÉPH három munkanapon belül 
tájékoztatja az érintett piaci szereplőt a 
vizsgálat eredményéről.
Amennyiben a piaci szereplő már nem 
teljesíti a feltételeket, nyolc nappal az 
után, hogy az EÉPH-tól kézhez kapta a 
harmadik albekezdésben említett 
információkat, az ezen irányelvben 
meghatározott valamennyi előírást 
teljesítenie kell. A piaci szereplőnek 
minden előírást teljesítnie kell mindaddig, 
amíg bizonyítékkal nem szolgál az EÉPH-
nak arról, hogy ismét megfelel a 
mentesség feltételeinek.

Or. en

Módosítás 422
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 94. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el olyan intézkedéseket illetően, 
amelyek a c) és az i) pont szerinti kivételek 
tekintetében egyértelművé teszik, hogy mi 
alapján kell valamely tevékenységet 
csoportszinten a főtevékenységhez képest 
kiegészítőnek tekinteni, valamint annak 
meghatározását, hogy mikor tekinthető 
valamely tevékenység végzése eseti 
jellegűnek

Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket nyújt be a 
Bizottságnak olyan intézkedéseket illetően, 
amelyek a c) és az i) pont szerinti kivételek 
tekintetében egyértelművé teszik, hogy mi 
alapján kell valamely tevékenységet 
csoportszinten a főtevékenységhez képest 
kiegészítőnek tekinteni, és meghatározzák 
azt a küszöbértéket, amely megállapítja a 
jelentősnek minősülő piaci arányt és 
hatást, valamint annak meghatározására, 
hogy mikor tekinthető valamely 
tevékenység végzése eseti jellegűnek.

Or. en
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Módosítás 423
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 94. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el olyan intézkedéseket illetően, 
amelyek a c) és az i) pont szerinti kivételek 
tekintetében egyértelművé teszik, hogy mi 
alapján kell valamely tevékenységet 
csoportszinten a főtevékenységhez képest 
kiegészítőnek tekinteni, valamint annak 
meghatározását, hogy mikor tekinthető 
valamely tevékenység végzése eseti 
jellegűnek

A Bizottság a 94. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el olyan intézkedéseket illetően, 
amelyek a c) és az i) pont szerinti kivételek 
tekintetében egyértelművé teszik, hogy mi 
alapján kell valamely tevékenységet 
csoportszinten a főtevékenységhez képest 
kiegészítőnek, illetve korlátozott 
jelentőségűnek tekinteni, valamint annak 
meghatározását, hogy mikor tekinthető 
valamely tevékenység végzése eseti 
jellegűnek.

Or. en

Módosítás 424
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 94. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el olyan intézkedéseket illetően, 
amelyek a c) és az i) pont szerinti kivételek 
tekintetében egyértelművé teszik, hogy mi 
alapján kell valamely tevékenységet 
csoportszinten a főtevékenységhez képest 
kiegészítőnek tekinteni, valamint annak 
meghatározását, hogy mikor tekinthető 
valamely tevékenység végzése eseti
jellegűnek

A Bizottság a 94. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el olyan intézkedéseket illetően, 
amelyek a c), a d) és az i) pont szerinti 
kivételek tekintetében egyértelművé teszik, 
hogy mi alapján kell valamely 
tevékenységet csoportszinten a 
főtevékenységhez képest kiegészítőnek 
tekinteni, valamint annak meghatározását, 
hogy mikor tekinthető valamely 
tevékenység végzése eseti jellegűnek.

Or. en
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Módosítás 425
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon ismérveknek, amelyek alapján meg 
lehet állapítani, hogy valamely 
tevékenység csoportszinten a 
főtevékenységhez képest kiegészítő jellegű, 
legalább az alábbi elemeket figyelembe 
kell venniük:

törölve

– mennyire mérhető objektíven a 
tevékenységnek, a kereskedelmi 
tevékenységhez vagy államkincstári
finanszírozási tevékenységhez közvetlenül 
kapcsolódó kockázatok csökkentésére 
gyakorolt mértéke,
– a tevékenység végzéséhez felhasznált 
tőke.

Or. en

Módosítás 426
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon ismérveknek, amelyek alapján meg 
lehet állapítani, hogy valamely 
tevékenység csoportszinten a 
főtevékenységhez képest kiegészítő 
jellegű, legalább az alábbi elemeket 
figyelembe kell venniük:

Azon ismérveknek, amelyek alapján meg 
lehet állapítani, hogy valamely 
tevékenység csoportszinten a 
főtevékenységhez képest kiegészítő 
jellegű, és hogy a kiegészítő tevékenység 
mérete és jellemzői nem képviselnek 
jelentős arányt és nem gyakorolnak 
jelentős hatást az érintett piacra, legalább 
az alábbi elemeket figyelembe kell 
venniük:
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Or. en

Módosítás 427
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– mennyire mérhető objektíven a 
tevékenységnek, a kereskedelmi 
tevékenységhez vagy államkincstári 
finanszírozási tevékenységhez közvetlenül 
kapcsolódó kockázatok csökkentésére 
gyakorolt mértéke,

a) mennyire mérhető objektíven a 
tevékenységnek, a kereskedelmi 
tevékenységhez vagy államkincstári 
finanszírozási tevékenységhez közvetlenül 
kapcsolódó kockázatok csökkentésére 
gyakorolt mértéke,

Or. en

Módosítás 428
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a tevékenység végzéséhez felhasznált 
tőke.

b) a tevékenység végzéséhez felhasznált 
tőke és az ahhoz kapcsolódó kockázat, a 
csoport tevékenységeinek arányában; 

Or. en

Indokolás

Egyértelmű mentességet kell biztosítani a nem pénzügyi vállalkozások tevékenységeire, „ha 
[azok] a termeléssel kapcsolatos és más kockázatok fedezetét jelentik”. A kiegészítő 
tevékenység meghatározásának ezért nem csak azt kell magában foglalnia, hogy a) a 
kiegészítő tevékenység mennyiben csökkenti a kockázatot, hanem b) a kiegészítő jelleget 
indokolni is kell a tevékenység mértékének (a bevont tőkét vagy kockázatot figyelembe véve) a 
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főtevékenység mértékével való összehasonlításával.

Módosítás 429
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a tevékenység végzéséhez felhasznált 
tőke.

– a tevékenység végzéséhez felhasznált 
tőke, vagy a tevékenységből adódó 
kockázat, mindenkor a teljes csoport 
tevékenységeihez mérten, miközben a 
kiegészítő tevékenységet legalább a többi 
tevékenységhez kapcsolódó piacokon 
végzik.

Or. de

Indokolás

Nichtfinanzunternehmen, die in erster Linie handeln um produktionsbezogene und sonstige 
Risiken abzusichern und zu optimieren, sollten von der Nebentätigkeitsausnahme Gebrauch 
machen können und vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen bleiben.  Neben 
dem Kriterium nach Buchstabe a muss die Frage, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, 
mittels eines Vergleichs des Umfangs der Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder 
der eingegangenen Risiken) mit dem Umfang der Haupttätigkeit beantwortet werden und 
dabei sollte sichergestellt werden, dass die Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten 
handeln, die mit der Haupttätigkeit der Unternehmensgruppe zusammenhängen.

Módosítás 430
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a tevékenység végzéséhez felhasznált 
tőke.

– a tevékenység végzéséhez felhasznált 
tőke aránya, a csoportalapon 
meghatározott tőkéhez viszonyítva;

Or. en
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Indokolás

További elemeket kell figyelembe venni a nem pénzügyi vállalkozások esetében a kiegészítő 
tevékenységnek a főtevékenységhez viszonyított meghatározása érdekében. Ez különösen 
fontos az energetikai vállalatok esetében, amelyeknek fejleszteniük kell tevékenységeiket, a 
pénzügyi eszközök tekintetében is, a csoportjuk kereskedelmi tevékenységéhez szükséges áruk 
árváltozásaihoz kapcsoló kockázatok kezelése érdekében.

Módosítás 431
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a tevékenység végzéséhez felhasznált 
tőke.

– a tevékenység végzéséhez felhasznált 
tőke aránya, a csoportalapon 
meghatározott tőkéhez viszonyítva,
– az, hogy a tevékenység az árukockázatok 
vagy a csoport kereskedelmi 
tevékenységéből származó egyéb 
kockázatok kezelésére irányul-e.

Or. en

Indokolás

További elemeket kell figyelembe venni a nem pénzügyi vállalkozások esetében a kiegészítő 
tevékenységnek a főtevékenységhez viszonyított meghatározása érdekében. Ez különösen 
fontos az energetikai vállalatok esetében, amelyeknek fejleszteniük kell tevékenységeiket, a 
pénzügyi eszközök tekintetében is, a csoportjuk kereskedelmi tevékenységéhez szükséges áruk 
árváltozásaihoz kapcsoló kockázatok kezelése érdekében.

Módosítás 432
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a tevékenység végzéséhez felhasznált 
tőke.

– a tevékenység végzéséhez felhasznált 
tőke; és
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– az, hogy a tevékenység csoportszinten 
mennyiben biztosít anyagi bevételi forrást.

Or. en

Indokolás

A „főtevékenységhez képest kiegészítő jellegű tevékenység”-et szűken kell meghatározni, hogy 
minimalizáljuk a kiegyensúlyozatlan szabályozási keret lehetőségét, amelyben az azonos 
tevékenységet folytató jogalanyokra eltérő szabályok vonatkoznak. Az azonos szabályozási 
feltételek védenék a résztvevőket, a végfelhasználókat és a piac integritását, és megszüntetnék 
a szabályozási arbitrázs lehetőségét azáltal, hogy azonos tevékenységek esetében azonos 
bánásmódot írnak elő.

Módosítás 433
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a tevékenységet mennyiben használják 
a főtevékenységhez kapcsolódó üzleti 
kockázatok vagy államkincstári 
finanszírozási kockázatok kezelésére;

Or. en

Indokolás

Harmadik ismérvként c) biztosítani kell, hogy a kereskedelmi vállalkozások csak azon 
vállalatcsoport főtevékenységéhez kapcsolódó pénzügyi eszközökkel kereskedjenek, 
amelyekhez az adott jogalany/személy tartozik.

Módosítás 434
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 2 a francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a tevékenység az árukockázatok vagy a 
csoport kereskedelmi tevékenységéből 
származó egyéb kockázatok kezelésére 
irányul-e.

Or. de

Indokolás

Um die in Erwägung 88 erwähnten Prinzipien anzuwenden, muss eine klare 
Ausnahmeregelung für die Tätigkeiten von Nicht-Finanzunternehmen geschaffen werden, die 
der Absicherung mit der Produktion verbundener und weiterer Risiken dienen. Es sollte auch 
geklärt werden, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, und zwar indem der Umfang der 
Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder der eingegangenen Risiken) mit dem 
Umfang der Haupttätigkeit verglichen wird. Dabei sollte sichergestellt werden, dass die 
Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten handeln, die mit der Haupttätigkeit der 
Unternehmensgruppe zusammenhängen, der das Unternehmen/die Person angehört.

Módosítás 435
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az adott piacon meglévő piaci részesedés 
és a tartott pozíciók mérete.

Or. en

Módosítás 436
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a tevékenység az árukockázatok vagy a 
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csoport kereskedelmi tevékenységéből 
származó egyéb kockázatok kezelésére 
irányul-e.

Or. en

Indokolás

További elemeket kell figyelembe venni a nem pénzügyi vállalkozások esetében a kiegészítő 
tevékenységnek a főtevékenységhez viszonyított meghatározása érdekében. Ez különösen 
fontos az energetikai vállalatok esetében, amelyeknek fejleszteniük kell tevékenységeiket, a 
pénzügyi eszközök tekintetében is, a csoportjuk kereskedelmi tevékenységéhez szükséges áruk 
árváltozásaihoz kapcsoló kockázatok kezelése érdekében.

Módosítás 437
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 2 b francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a vállalkozás teljes nettó pozícióinak és 
kitettségeinek rendszerszempontú 
jelentősége, a(z) …/…/EU rendelet 
[EMIR] 10. cikkében említettek szerint.

Or. en

Indokolás

A negyedik ismérv d) biztosítja, hogy az EMIR-ben a rendszerszempontú jelentőséggel nem 
rendelkező, nem pénzügyi vállalkozásokra vonatkozóan meghatározott mentesség a második 
MiFID-irányelvben is érvényes marad. E kritérium beépítésével a cél azon nem pénzügyi 
vállalkozások kizárása, amelyek nem rendelkeznek rendszerszempontú jelentőséggel, 
ennélfogva pedig nem érik el az EMIR szerinti elszámolási értékhatárt.

Módosítás 438
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 2 b francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– csoporton belüli ügyletek a(z) …/…/EU 
[EMIR] rendelet 3. cikke szerint, amelyek 
a vállalatcsoporton belüli likviditás-
és/vagy kockázatkezelésre szolgálnak,

Or. de

Indokolás

Nicht-finanzielle Firmen sind von EMIR und MiFID II in vergleichbarer Weise zu behandeln: 
Nach EMIR von der Clearingverpflichtung ausgenommene nicht-finanzielle Firmen dürfen 
nach MiFID II nicht als Finanzinstitutionen definiert werden, da ansonsten die Ausnahme von 
der Clearingverpflichtung für nicht-finanzielle Firmen nach EMIR unterlaufen würde.Nach 
EMIR unterliegen interne Transaktionen nicht der Clearingverpflichtung bzw. sind bei der 
Beurteilung, ob ein nicht-finanzielles Unternehmen die Clearingschwellenwert überschreitet, 
außer Betracht zu lassen. Üblicherweise werden die kommerziellen Risiken der verschiedenen 
Unternehmen einer Unternehmensgruppe durch interne Transaktionen zum Zwecke eines 
zentralen, effektiven Risikomanagements auf ein einziges Unternehmen oder eine 
Unternehmenseinheit übertragen, welche(s) dann diese Risken für die gesamte 
Unternehmensgruppe über externe Transaktionen mit Finanzinstrumenten reduzieren soll.

Módosítás 439
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 2 c francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– árjegyzésre vonatkozó kötelezettség a 
szabályozott piacokon, MTF-eken.

Or. de

Indokolás

Az EMIR rendeletnek és a MiFID II. irányelvnek hasonlóképpen kell kezelnie a nem pénzügyi 
vállalatokat. Az EMIR rendelet szerint az elszámolási kötelezettség hatálya alól kivett nem 
pénzügyi vállalatokat a MiFID II. irányelv szerint nem szabad pénzügyi intézményként 
meghatározni, mivel ez máskülönben aláásná a nem pénzügyi vállalatoknak az elszámolási 
kötelezettség alóli, EMIR rendelet szerinti mentességét. Az EMIR alapján a belső ügyletek 
nem tartoznak az elszámolási kötelezettség hatálya alá, illetve a belső ügyleteket figyelmen 
kívül kell hagyni annak értékelésénél, hogy egy nem pénzügyi vállalat túllépi-e az elszámolási 



AM\901764HU.doc 41/174 PE489.464v01-00

HU

értékhatárt.

Módosítás 440
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 2 a és 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezetet [2012. december 31]-ig 
benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő elfogadására.

Or. en

Módosítás 441
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket fogad el annak 
megállapítására szolgáló kritériumok 
meghatározása érdekében, hogy egy 
tevékenység a főtevékenységhez képest 
kiegészítő jellegű-e, legalább a következők 
figyelembevételével:
a) mennyire mérhető objektíven a 
tevékenységnek a kereskedelmi 
tevékenységhez vagy államkincstári 
finanszírozási tevékenységhez közvetlenül 
kapcsolódó kockázatok csökkentésére 
gyakorolt hatása;
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b) a tevékenység végzéséhez felhasznált 
tőke vagy a tevékenységből származó 
kockázat, mindkettő a csoport 
tevékenységeinek arányában;
c) a tevékenység kizárólag az 
árukockázatok vagy a csoport 
kereskedelmi tevékenységéből származó 
egyéb kockázatok kezelésére irányul-e.

Or. en

Módosítás 442
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket fogad el annak 
megállapítására szolgáló kritériumok 
meghatározása érdekében, hogy egy 
tevékenység a főtevékenységhez képest 
kiegészítő jellegű-e, legalább a következők 
figyelembevételével:
a) mennyire mérhető objektíven a 
tevékenységnek a kereskedelmi 
tevékenységhez vagy államkincstári 
finanszírozási tevékenységhez közvetlenül 
kapcsolódó kockázatok csökkentésére 
gyakorolt hatása;
b) annak szükségessége, hogy a kiegészítő 
tevékenységek a csoport és a jogalany 
szintjén végzett tevékenységekhez képest 
kisebb részt képviseljenek, kivéve, ha csak 
egyazon csoport többi tagja számára 
nyújtott szolgáltatásokról van szó;
c) a folytatott kereskedés vagy a nyújtott 
befektetési szolgáltatások azonos 
tevékenységeket folytató vagy azonos 
szolgáltatásokat nyújtó pénzügyi 
intézmények által folytatott kereskedéshez 
vagy szolgáltatáshoz viszonyított mértéke;
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d) mennyire kívánatos a nettó
hitelkockázati kitettség 
rendszerszempontú jelentőséggel nem 
rendelkező szintekre való korlátozása;
e) a tevékenységhez kapcsolódó piaci 
kockázat mértéke, a főtevékenységből 
származó piaci kockázathoz viszonyítva.
Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket [..]-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz.
A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő elfogadására.
__________________
*HL kérjük a dátumot beilleszteni: 12 
hónappal ezen irányelv hatálybalépését 
követően

Or. en

Módosítás 443
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] Cikk törölve

Or. en

Indokolás

A nemzeti szinten bevezetett mentességek csak tovább erősítenék a versenyt a leggyengébb 
szabályozásért, az európai szintű harmonizáció helyett.

Módosítás 444
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok választhatják azt is, hogy 
ezt az irányelvet nem alkalmazzák azon 
személyekre, akik tekintetében az adott 
tagállam a székhely szerinti tagállam, és 
akik:

1. A tagállamok választhatják azt is, hogy 
ezen irányelv 9., 15., 36., 37., 38., 39. és 
41–58. cikkét nem alkalmazzák azon 
személyekre, akik:

Or. en

Módosítás 445
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– nem nyújthatnak befektetési 
szolgáltatásokat, kivéve a befektetési 
tanácsadást, akár magában foglalja az
átruházható értékpapírokkal és a kollektív 
befektetési vállalkozások befektetési 
jegyeivel kapcsolatos megbízások átvételét 
és továbbítását, akár nem, és

– nem nyújthatnak befektetési 
szolgáltatásokat, kivéve a befektetési 
tanácsadást, akár magában foglalja az 
átruházható értékpapírokkal és a kollektív 
befektetési vállalkozások befektetési 
jegyeivel kapcsolatos megbízások átvételét 
és továbbítását, akár nem, és az 
átruházható értékpapírokkal és a kollektív 
befektetési vállalkozások befektetési 
jegyeivel kapcsolatos megbízásoknak az 
ügyfél megbízásából történő átvételét és 
továbbítását, és

Or. en

Módosítás 446
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – befejező rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

feltéve, hogy az ilyen személyek 
tevékenységeit nemzeti szinten 
engedélyezik és szabályozzák. A nemzeti 
rendszereknek azokat a személyeket olyan 
követelményeknek kell alávetniük, 
amelyek legalább hasonlóak a jelenlegi 
irányelvben foglalt alábbi 
követelményekhez:

feltéve, hogy az ilyen személyek 
tevékenységeit nemzeti szinten 
engedélyezik és szabályozzák. A nemzeti 
rendszereknek azokat a személyeket olyan 
követelményeknek kell alávetniük, 
amelyek legalább hasonlóak a jelenlegi 
irányelvben foglalt alábbi 
követelményekhez, figyelembe véve 
méretüket, kockázati profiljukat és jogi 
természetüket:

Or. en

Módosítás 447
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 3 francia bekezdés – v pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az 5. cikk (1) és (3) bekezdésében, és a 
7., 8., 9., 10., 21. és 22. cikkben 
meghatározott engedélyezés, valamint 
folyamatos felügyelet feltételei és eljárásai;

i. az 5. cikk (1) és (3) bekezdésében, és a 
7., 8., 9., 10., 21., 22. és 23. cikkben 
meghatározott engedélyezés, valamint 
folyamatos felügyelet feltételei és eljárásai, 
és a Bizottság által felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén, a 94. cikkel 
összhangban elfogadott vonatkozó 
végrehajtási intézkedések;

Or. en

Indokolás

Összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket is be kell illeszteni.

Módosítás 448
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 3 francia bekezdés – v pont – ii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a 16. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott szervezeti követelmények, 
és a Bizottság által felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén, a 94. cikkel 
összhangban elfogadott vonatkozó 
végrehajtási intézkedések.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a megfelelő szervezéssel hatékonyan megelőzhető legyen az 
összeférhetetlenség.

Módosítás 449
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megkövetelik, hogy az (1) 
bekezdés értelmében ezen irányelv hatálya 
alól kizárt személyek tartozzanak – a 
97/9/EK irányelv értelmében elismert –
befektetőkártalanítási rendszer vagy az 
ügyfelek védelmét hasonlóképpen biztosító 
rendszer hatálya alá.

A tagállamok megkövetelik, hogy az (1) 
bekezdés értelmében ezen irányelv hatálya 
alól kizárt személyek tartozzanak – a 
97/9/EK irányelv értelmében elismert –
befektetőkártalanítási rendszer vagy az 
ügyfelek védelmét hasonlóképpen biztosító 
rendszer hatálya alá. A tagállamok 
alternatív fedezetként elfogadhatják a 
szakmai felelősségbiztosításokat, 
amennyiben ez az (1) bekezdés értelmében 
ezen irányelv hatálya alól kizárt személyek 
méretét, kockázati profiját és jogi 
természetét tekintve megfelelő és arányos.

Or. en



AM\901764HU.doc 47/174 PE489.464v01-00

HU

Módosítás 450
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E követelmény nem alkalmazandó azokra 
a termékekre, amelyekre már egy célzott 
rendszer keretében befektetővédelmi 
követelmények vonatkoznak, mint például 
– de nem kizárólag – az átruházható 
értékpapírokkal foglalkozó kollektív 
befektetések esetében.

Or. en

Indokolás

Az olyan termékekre, mint az átruházható értékpapírokba történő kollektív befektetések, külön 
jogi rendszer vonatkozik, amely már tartalmaz részletes lakossági befektetővédelmi 
követelményeket, illetve azok köré épül; e termékeket a befektetőkártalanítási rendszerekről 
szóló irányelv (ICSD) felülvizsgálatáról folytatott megbeszélések legfrissebb állása szerint 
nem kell e szöveg hatálya alá vonni.

Módosítás 451
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Ezek a nemzeti rendszerek lehetővé 
tehetik az illetékes hatóságok számára az 
engedély megadásához kapcsolódó 
igazgatási, előkészítési vagy kiegészítő 
feladatok átruházását, az előzetes 
engedélyezés feltételeinek felülvizsgálatát, 
valamint az 5., 21. és 22. cikkben említett 
működési követelmények rendszeres 
ellenőrzését, a 69. cikk (2) bekezdésében 
megállapított feltételekkel összhangban.
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Or. en

Módosítás 452
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „befektetési szolgáltatások és 
tevékenységek”: az I. melléklet C. 
szakaszában felsorolt eszközök 
bármelyikéhez kapcsolódó, az I. melléklet 
A. szakaszában felsorolt szolgáltatások és 
tevékenységek bármelyike; 

(1) „befektetési szolgáltatások és 
tevékenységek”: az I. melléklet C. és Ca. 
szakaszában felsorolt eszközök 
bármelyikéhez kapcsolódó, az I. melléklet 
A. szakaszában felsorolt szolgáltatások és 
tevékenységek bármelyike; 

Or. en

Indokolás

A kibocsátási egységekre a MiFID/MAR/MAD vonatkozik, de mivel ezek a pénzügyi 
eszközöktől eltérő jellegűek, külön szakaszba sorolandók.

Módosítás 453
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 94. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el az alábbiakat meghatározó 
intézkedésekről :

Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezetet dolgozhat ki az 
alábbiak pontos meghatározására:

Or. en

Indokolás

EÉPH-t kell írni – technikai jellegű módosítás.
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Módosítás 454
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 pont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket [..]-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz. 
A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő elfogadására.
________________
*HL beillesztendő a dátum: …

Or. en

Módosítás 455
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3) „befektetési tanácsadás”: egy vagy több 
ügylet tekintetében pénzügyi eszközökhöz 
kapcsolódó, személyre szóló ajánlások 
nyújtása valamely ügyfélnek akár az ügyfél 
kérésére, akár a befektetési vállalkozás 
kezdeményezésére;

3) „befektetési tanácsadás”: egy vagy több 
ügylet tekintetében, nem a tanácsadó vagy 
a gazdasági tényezőktől nem függő 
kibocsátó – akit semmiféle díjazás, jutalék 
vagy juttatás nem befolyásol, amelyeket 
valamely harmadik fél vagy egy harmadik 
fél nevében eljáró személy fizet vagy 
biztosít, az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatással összefüggésben – által 
kibocsátott pénzügyi eszközökhöz 
kapcsolódó, személyre szóló ajánlások 
független nyújtása valamely ügyfélnek 
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akár az ügyfél kérésére, akár a befektetési 
vállalkozás kezdeményezésére;

Or. en

Indokolás

A BEUC javaslata nyomán.

Módosítás 456
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) „terméktájékoztató”: egy vagy több
ügylet tekintetében pénzügyi eszközökhöz 
kapcsolódó, személyre szóló ajánlások 
nyújtása valamely ügyfélnek akár az 
ügyfél kérésére, akár a befektetési 
vállalkozás kezdeményezésére.

Or. en

Módosítás 457
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) „független befektetési tanácsadás”: 
mindazon lakossági befektetési termékek 
átfogó és tárgyilagos elemzésén alapuló 
befektetési tanácsadás, amelyek meg 
tudnak felelni a lakossági ügyfelek 
befektetési igényeinek és céljainak, 
valamint pártatlan és nem korlátozott 
tanácsadással szolgálnak az ügyfél által 
közvetlenül nyújtott díjazás fejében, amely 
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nem tartalmazza az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatással összefüggésben valamely 
harmadik fél vagy egy harmadik fél 
nevében eljáró személy által fizetett vagy 
biztosított mindenféle díjazást, jutalékot 
vagy juttatást;

Or. en

Módosítás 458
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4) „megbízások teljesítése az ügyfelek 
nevében”: az ügyfelek nevében egy vagy 
több pénzügyi eszköz vételére vagy 
eladására irányuló megállapodások 
megkötése. A megbízások teljesítése 
magában foglalja a hitelintézetek vagy 
befektetési vállalkozások által kibocsátott 
pénzügyi eszközök értékesítésére 
vonatkozó megállapodások megkötését a 
kibocsátás pillanatában

4) „megbízások teljesítése az ügyfelek 
nevében”: az ügyfelek nevében egy vagy 
több pénzügyi eszköz vételére vagy 
eladására irányuló megállapodások 
megkötése, többek között „back-to-back” 
kereskedelmi modell keretében. A 
megbízások teljesítése magában foglalja a 
hitelintézetek vagy befektetési 
vállalkozások által kibocsátott pénzügyi 
eszközök értékesítésére vonatkozó 
megállapodások megkötését a kibocsátás 
pillanatában;

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt megfogalmazás nem tisztázza, hogy a megbízásoknak a „back-to-
back” alapvető modell alapján történő teljesítését – amelyet széles körben alkalmaznak az 
ügyfelek elszámolásai terén az EU-ban – az ügyfélmegbízás teljesítésének tekintik-e.

Módosítás 459
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 5 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5) „saját számlára történő kereskedés”:
kereskedés saját tőke ellenében, amely egy 
vagy több pénzügyi eszközre irányuló 
ügylet megkötését eredményezi;

5) „saját számlára történő kereskedés”: 
kereskedés saját tőke ellenében, amely egy 
vagy több pénzügyi eszközre irányuló 
ügylet megkötését eredményezi, ideértve a 
„kockázatmentes saját számlás értékpapír-
kereskedést”, amely különböző ügyfelek 
megbízásainak – azok párosításával, 
egyeztetett alapon történő – végrehajtását 
jelenti;

Or. en

Módosítás 460
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6) „árjegyző”: olyan személy, aki a
pénzügyi piacokon folyamatosan jelen van, 
mint aki hajlandó saját számlára kereskedni 
saját tőkéje ellenében, általa meghatározott 
árakon pénzügyi eszközök vételével és 
eladásával;

6) „árjegyző”: olyan személy, aki a 
pénzügyi piacokon folyamatosan jelen van, 
mint aki hajlandó saját számlára kereskedni 
saját tőkéje ellenében, általa meghatározott 
árakon pénzügyi eszközök vételével és 
eladásával, és egyszerre van jelen a piac 
ajánlattevői és eladói oldalán. Ez a 
meghatározás nem foglalja magában 
azokat a személyeket, akik 
kötelezettségekből vagy rendeleti 
előírásból kifolyólag végeznek árjegyzői 
tevékenységet.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a (pl. ágazatspecifikus) szabályozási rendelkezések következményeként árjegyzői 
tevékenységet végző piaci szereplők ne tartozzanak a MiFID hatálya alá.
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Módosítás 461
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6) „árjegyző”: olyan személy, aki a 
pénzügyi piacokon folyamatosan jelen van, 
mint aki hajlandó saját számlára kereskedni 
saját tőkéje ellenében, általa 
meghatározott árakon pénzügyi eszközök 
vételével és eladásával;

6) „árjegyző”: olyan személy, aki a 
pénzügyi piacokon folyamatosan jelen van, 
mint aki hajlandó saját számlára kereskedni 
saját tőkéje ellenében, pénzügyi eszközök 
vételével és eladásával;

Or. en

Indokolás

A SEC/CFTC javaslatával összhangban, az árjegyzőket ösztönözni kell arra, hogy 
„rendszeresen tegyenek közzé elfogadható és a piachoz kapcsolódó eladási és vételi 
árfolyamokat”.

Módosítás 462
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12) „Kis és közepes méretű vállalkozás”: 
ezen irányelv alkalmazásában olyan 
vállalkozás, amelynek az előző három 
naptári évben az év végi jegyzések alapján 
az átlagos tőkepiaci értéke 100 000 000 
eurónál kevesebb volt;

12) „kis és közepes méretű vállalkozás”: 
ezen irányelv alkalmazásában a különböző 
tagállamokban alkalmazott nemzeti 
koncepciókat jelenti.

Or. en

Indokolás

A MiFID-nek tükröznie kell az átláthatósági irányelvet, amennyiben hiányzik a kkv 
fogalmának meghatározása, és a tagállamok belátására bízzák annak értelmezését a nemzeti 
szinten alkalmazott fogalmak alapján. A Bizottság az átláthatósági irányelvről kidolgozott 
hatásvizsgálatában kijelentette: „[…] ami az egyik tagállamban egy kis, tőzsdén jegyzett 
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vállalkozásnak minősül, egy másik tagállamban nagyvállalatnak minősülhet. Ezért amikor ez 
a hatásvizsgálat »kis- és középméretű kibocsátókat« említ, a különböző tagállamokban 
alkalmazott nemzeti koncepciókra hivatkozik”.

Módosítás 463
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12) „Kis és közepes méretű vállalkozás”: 
ezen irányelv alkalmazásában olyan 
vállalkozás, amelynek az előző három 
naptári évben az év végi jegyzések alapján 
az átlagos tőkepiaci értéke 100 000 000
eurónál kevesebb volt;

12) „kis és közepes méretű vállalkozás”: 
ezen irányelv alkalmazásában olyan 
vállalkozás, amelynek az előző három 
naptári évben az év végi jegyzések alapján 
az átlagos tőkepiaci értéke 200 000 000
eurónál kevesebb volt;

Or. en

Módosítás 464
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14) „pénzügyi eszköz”: az I. melléklet C. 
szakaszában meghatározott eszközök;

14) „pénzügyi eszköz”: az I. melléklet C. 
szakaszában és – ezen irányelv kizárólagos 
alkalmazásában – az I. melléklet Ca. 
szakaszában, a(z) …/…/EU rendeletben 
[MiFIR], illetve a(z) …/…EU rendeletben 
[a piaci visszaélésekről szóló rendelet] és 
a(z) …/…EU irányelvben [a piaci 
visszaélésekről szóló irányelv] 
meghatározott eszközök;

Or. en
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Indokolás

A kibocsátási egységek természetüknél fogva nem pénzügyi eszközök, és azokra a 
MIFID/MIFIR és a MAD/MAR alkalmazandó.

Módosítás 465
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 24 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24) „anyavállalat”: az összevont 
(konszolidált) éves beszámolóról szóló, 
1983. június 13-i 83/349/EGK hetedik 
tanácsi irányelv 1. és 2. cikkében 
meghatározott anyavállalat;

24) „anyavállalat”: az összevont 
(konszolidált) éves beszámolóról szóló, 
1983. június 13-i 83/349/EGK hetedik 
tanácsi irányelv 1. és 2. cikkében 
meghatározott anyavállalat, valamint az 
említett irányelv 32. cikke szerinti közösen 
vezetett vállalkozás;

Or. en

Indokolás

Az anyavállalat és a leányvállalatok (a 2. cikk (1) bekezdésének b) pontja, amely a 4. cikk (2) 
bekezdésére hivatkozik) meghatározása hiányos, mivel a több részvénytulajdonos által 
birtokolt leányvállalatok nem tekinthetők jogosultnak. Ezzel a vállalati struktúrával 
foglalkozni kell a jelenlegi javaslatban, a kiegyensúlyozott és méltányos szabályozás 
garantálása érdekében. Ezért ezt a mentességet az 1983. június 13-i 83/349/EGK hetedik 
tanácsi irányelv 32. cikkében meghatározott, közösen vezetett vállalkozásokra is ki kell 
terjeszteni.

Módosítás 466
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 25 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25) „leányvállalat”: a 83/349/EGK irányelv 
1. és 2. cikkében meghatározott 
leányvállalat, ideértve a végső anyavállalat 
leányvállalatának bármely leányvállalatát 

25) „leányvállalat”: a 83/349/EGK irányelv 
1. és 2. cikkében meghatározott 
leányvállalat és az említett irányelv 32. 
cikke szerinti közösen vezetett vállalkozás, 



PE489.464v01-00 56/174 AM\901764HU.doc

HU

is; ideértve a végső anyavállalat 
leányvállalatának bármely leányvállalatát 
is;

Or. en

Indokolás

Az anyavállalat és a leányvállalatok (a 2. cikk (1) bekezdésének b) pontja, amely a 4. cikk (2) 
bekezdésére hivatkozik) meghatározása hiányos, mivel a több részvénytulajdonos által 
birtokolt leányvállalatok nem tekinthetők jogosultnak. Ezzel a vállalati struktúrával 
foglalkozni kell a jelenlegi javaslatban, a kiegyensúlyozott és méltányos szabályozás 
garantálása érdekében. Ezért ezt a mentességet az 1983. június 13-i 83/349/EGK hetedik 
tanácsi irányelv 32. cikkében meghatározott, közösen vezetett vállalkozásokra is ki kell 
terjeszteni.

Módosítás 467
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 25 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a) „csoportalapon”: olyan konszolidált 
vagy nem konszolidált vállalatcsoportok, 
amelyek a kiegészítő tevékenységet 
nyújtják részvényeseik és leányvállalataik 
számára, amikor azok a csoport 
főtevékenységével azonos üzleti 
tevékenységet folytatnak.

Or. en

Indokolás

The term “on a group basis” should be defined. Current definitions of parent un-dertaking 
and subsidiary are not suitable in this context as they do not pay atten-tion especially to the 
characteristics of smaller companies. Trading activities have repeatedly been demerged and 
especially smaller utilities have established joint trading entities to survive on the market. 
They usually have chosen the form of a group with equal members. This company structure 
needs to be addressed in the current proposal to guarantee well-balanced and fair regulation. 
The amendment is intended to avoid discriminations towards commercial companies that 
cannot afford to participate directly in trading markets to manage the risks related to their 
main business. Mostly the concerned firms form with their trading firm a group which is not 
consolidated. They choose this construction in order to create a criti-cal mass to access 
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traded markets. Their common aim is to manage risks related to input/outputs of the assets of 
the group members. Since it is the pre-condition to have a commercial main business to meet 
the requirements of this exemption – no matter whether or not the group is consolidated -
financial institutes are ex-cluded from the exemption.

Módosítás 468
Kay Swinburne, Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 27 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27) „Vezető testület”: egy vállalkozás 
irányító testülete, amely magában foglalja 
a felügyeleti és a vezetési funkciót,
rendelkezik a végső döntéshozatal 
hatáskörével és jogában áll, hogy a 
gazdálkodó egység stratégiáját, 
célkitűzéseit és általános irányultságát 
meghatározza. A vezető testület magában 
foglal olyan személyeket, akik az 
intézmény üzleti tevékenységét 
ténylegesen irányítják;

27) „vezető testület”: valamely 
intézménynek a nemzeti joggal 
összhangban kinevezett testülete vagy 
testületei, amelyek jogosultak az 
intézmény stratégiájának, célkitűzéseinek 
és általános irányultságának 
meghatározására, és amelyek felügyelik és 
ellenőrzik a vezetői döntéshozatalt. Ez
magában foglal olyan személyeket, akik az 
intézmény üzleti tevékenységét 
ténylegesen irányítják.
A vezető testületre történő hivatkozások 
mindenekelőtt magukban foglalják az első 
albekezdésben említett testület vagy 
testületek ügyvezetői és felügyeleti 
funkcióit egyaránt. Ahol a nemzeti jog 
szerint a vezető testület ügyvezetői és 
felügyeleti funkcióit eltérő testületekre 
vagy egyetlen testületen belül eltérő 
tagokra bízzák, a tagállam a nemzeti jog 
szerint különbözteti meg a felelős 
testületeket vagy a vezető testület felelős 
tagjait, kivéve, ha ezt az irányelv 
másképpen határozza meg. Ezen irányelv 
alkalmazásában az „ügyvezetői funkció” 
az intézmény stratégiájának, céljainak és 
általános irányultságának meghatározása, 
a „felügyeleti funkció” pedig a vezetői 
döntéshozatal felügyelete és figyelemmel 
kísérése;

Or. en
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Indokolás

Ami a vállalatirányítást illeti, rendkívül fontos, hogy a MiFID-be bevezessük ugyanazokat a 
követelményeket, amelyek a tőkekövetelményekről szóló negyedik irányelv (CRD IV.) részét 
képezik. Ezek a módosítások tehát megegyeznek azokkal, amelyeket az ECR képviselőcsoport 
a tőkekövetelményekről szóló negyedik irányelvre vonatkozó javaslathoz benyújtott.

Módosítás 469
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 27 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27) „Vezető testület”: egy vállalkozás 
irányító testülete, amely magában foglalja 
a felügyeleti és a vezetési funkciót, 
rendelkezik a végső döntéshozatal 
hatáskörével és jogában áll, hogy a 
gazdálkodó egység stratégiáját, 
célkitűzéseit és általános irányultságát 
meghatározza. A vezető testület magában 
foglal olyan személyeket, akik az 
intézmény üzleti tevékenységét 
ténylegesen irányítják;

27) „vezető testület”: egy befektetési
vállalkozás, piacműködtető vagy 
adatjelentési szolgáltató irányító testülete, 
amely magában foglalja a felügyeleti és a 
vezetési funkciót, rendelkezik a végső 
döntéshozatal hatáskörével és jogában áll, 
hogy a befektetési vállalkozás, a 
piacműködtető vagy az adatjelentési 
szolgáltató stratégiáját, célkitűzéseit és 
általános irányultságát meghatározza, 
ideértve azokat a személyeket, akik a 
jogalany üzleti tevékenységét ténylegesen 
irányítják;

Or. en

Indokolás

A vezető testület meghatározásának összhangban kell állnia a MiFIR-ben és a MiFID-ben 
foglalt meghatározásokkal. Ugyanez a módosítás a MiFIR-ben is megtalálható.

Módosítás 470
Kay Swinburne, Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 28 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28) „A vezető testület felügyeleti 
funkciója”: a vezetői döntéshozatal 
ellenőrzésére és monitoringjára irányuló 
felügyeleti funkciójában eljáró vezető 
testület;

törölve

Or. en

Indokolás

Ami a vállalatirányítást illeti, rendkívül fontos, hogy a MiFID-be bevezessük ugyanazokat a 
követelményeket, amelyek a tőkekövetelményekről szóló negyedik irányelv (CRD IV.) részét 
képezik. Ezek a módosítások tehát megegyeznek azokkal, amelyeket az ECR képviselőcsoport 
a tőkekövetelményekről szóló negyedik irányelvre vonatkozó javaslathoz benyújtott.

Módosítás 471
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 30 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30) „Algoritmikus kereskedés”: kereskedés 
pénzügyi eszközökkel, amikor egy 
számítógépes algoritmus automatikusan –
korlátozott emberi beavatkozással, vagy 
anélkül – meghatározza egy megbízás 
egyedi paramétereit, mint például azt, hogy 
kezdeményezni kell-e egy megbízást, mi 
legyen a megbízás időzítése, ára vagy 
mennyisége és hogyan történjen a 
megbízás kezelése annak benyújtása után. 
Ez a fogalommeghatározás nem foglalja 
magában azokat a rendszereket, amelyeket 
csak a megbízások irányítására szolgálnak, 
egy vagy több kereskedési helyszínre vagy 
amelyeket a megbízások megerősítésére 
használnak;

30) „algoritmikus kereskedés”: kereskedés 
pénzügyi eszközökkel, amikor egy 
számítógépes algoritmus automatikusan –
korlátozott emberi beavatkozással, vagy 
anélkül – meghatározza egy megbízás 
egyedi paramétereinek teljes egészét, 
lényegében egészét vagy jelentős részét, 
mint például azt, hogy kezdeményezni 
kell-e egy megbízást, mi legyen a megbízás 
időzítése, ára vagy mennyisége és hogyan 
történjen a megbízás kezelése annak 
benyújtása után. Ez a 
fogalommeghatározás nem foglalja 
magában azokat a rendszereket, amelyeket 
csak a megbízások irányítására szolgálnak, 
egy vagy több kereskedési helyszínre vagy 
amelyeket a megbízások megerősítésére 
használnak;

Or. en
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Indokolás

Az algoritmikus kereskedés bizottsági meghatározása minden olyan vállalkozást magában 
foglal, amely kereskedelmi stratégiájának részeként algoritmusokat alkalmaz, ideértve a 
végrehajtás utáni automatizált feldolgozást is. A módosítás egyértelműbbé teszi a fogalmat.

Módosítás 472
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 30 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30a) „nagyfrekvenciájú kereskedés”: 
olyan algoritmikus kereskedés, amely a 
következő jellemzőkkel bír:
1. rendkívül nagyszámú megbízás, az 
érintett kereskedési helyszínen 
tevékenykedő résztvevők által adott 
megbízások átlagos számához viszonyítva;
2. a megbízások gyors törlése/új megbízás 
leadása;
3. saját számlás kereskedés;
5. nincs sok nettó pozíció záráskor (flat 
position);
6. nagyon rövid ideig tartott pozíciók;
7. ügyletenként igen alacsony haszon;
8. olyan megbízáskezelő rendszerek 
használata, amelyek sebessége közel 
minimális várakozási időt biztosít a 
kereskedéskor;
9. közös ügyintézési helyről/közelből 
végzett szolgáltatások és egyéni 
adatfolyamok alkalmazása;
10. fokozottan likvid eszközök előtérbe 
helyezése;
11. számítógépes programok vagy 
algoritmusok alkalmazása a megbízások 
kezdeményezésével, generálásával, 
irányításával és végrehajtásával 
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kapcsolatos automatizált döntésekhez.
Az EÉPH évente felülvizsgálja a fenti 
fogalommeghatározás megfelelőségét 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
összhangban álljon a piaci 
fejleményekkel, megfeleljen a különböző 
érintett értékpapírok szempontjából, és 
hogy azt a szabályozott piacok, MTF-ek és 
OTF-ek megfelelően figyelemmel 
kísérjék, valamint jelentést nyújt be az 
Európai Parlamenthez, a Tanácshoz és a 
Bizottsághoz.

Or. en

Indokolás

A nagyfrekvenciájú kereskedés fogalommeghatározásának keretében meg kell állapítani a 
nagyfrekvenciájú kereskedést magában foglaló stratégia minimumkövetelményeit is annak 
biztosítása érdekében, hogy azonosítható legyen, illetve alkalmazható a 17. cikk (3) 
bekezdésének összefüggésében. Az EÉPH-nak rendszeresen felül kell vizsgálnia e 
követelmények megfelelőségét annak garantálása érdekében, hogy azok a piacok alakulásával 
kiállják az idő próbáját.

Módosítás 473
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 30 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30a) „nagyfrekvenciájú kereskedési
stratégia”: egy pénzügyi eszközre 
vonatkozó kereskedési stratégia, amely 
nagyfrekvenciájú kereskedést foglal 
magában, és a következő jellemzők közül 
legalább öttel rendelkezik:
i. közös ügyintézési helyről vagy közelből 
(proximity hosting) végzett szolgáltatások 
igénybevétele;
ii. közvetlen piaci hozzáférés alkalmazása;
iii. legalább 50%-os napi 
portfólióforgalmat érint;
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iv. a megbízások ügyletekhez viszonyított 
aránya több mint 4:1;
v. a törölt megbízások aránya (ideértve a 
részleges törléseket is) meghaladja a 20%-
ot;
vi. a nyitott pozíciók többségét még aznap 
zárják;
vii. a megbízások vagy tranzakciók több 
mint 50%-át olyan kereskedési 
helyszíneken bonyolítják, amelyek 
engedményt vagy visszatérítést kínálnak a 
likviditást biztosító és ilyen visszatérítésre 
jogosult megbízásokra;

Or. en

Indokolás

Meg kell határozni a nagyfrekvenciájú kereskedési stratégiákat, hogy megkülönböztethetők 
legyenek más piaci befektetőktől. Ezért ez a módosítás néhány követelmény szigorítását 
javasolja annak megakadályozása érdekében, hogy a nagyfrekvenciájú kereskedési 
stratégiákat alkalmazó személyek megkerülhessék a szabályokat.

Módosítás 474
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 30 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30a) „nagyfrekvenciájú kereskedés”: 
olyan algoritmikus kereskedés, amelynek 
nyereségessége olyan technológia 
alkalmazásától függ, amely lehetővé teszi 
a megbízások továbbítását, törlését vagy 
módosítását, a megbízások továbbítási, 
törlési vagy módosítási mechanizmusának 
legkisebb várakozási idejét megközelítő 
időközönként.

Or. en
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Indokolás

Fontos megkülönböztetni a nagyfrekvenciájú kereskedést az olyan kereskedelmi stratégiákat 
megtestesítő algoritmusoktól, amelyek nem függnek attól, hogy gyorsabbak legyenek más 
piaci szereplőknél.

Módosítás 475
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 30 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30a) „nagyfrekvenciájú kereskedés”: 
kereskedés pénzügyi eszközökkel, amikor 
egy számítógépes program automatikusan 
meghatározza egy megbízás egyedi 
paramétereit, a végrehajtási helyszínekhez 
való hozzáférést, a piaci adatokhoz való 
hozzáférést és a megbízások irányítását, és 
amely a következő jellemzőkkel bír:
a) nagyon magas a megbízások 
ügyletekhez viszonyított aránya;
b) nagyon rövid ideig tartott pozíciók;
c) közös ügyintézési helyről végzett 
szolgáltatások igénybevétele;
d) legalább 50%-os napi 
portfólióforgalom.
Az illetékes hatóságok az egyes 
kereskedési helyszínek esetében egyedi 
szempontokat határoznak meg, 
tulajdonságaik és likviditásuk alapján.

Or. en

Módosítás 476
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 30 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30a) „nagyfrekvenciájú kereskedési 
stratégia”: egy pénzügyi eszközzel saját 
számlára történő kereskedésre szolgáló 
kereskedési stratégia, amely 
nagyfrekvenciájú kereskedést foglal 
magában, és a következő jellemzők közül 
legalább néggyel rendelkezik:
i. közös ügyintézési helyről végzett 
szolgáltatások vagy közvetlen piaci 
hozzáférés igénybevétele;
ii. legalább 50%-os napi 
portfólióforgalmat érint;
iii. a megbízások ügyletekhez viszonyított 
aránya több mint 4:1;
iv. a törölt megbízások aránya meghaladja 
a 20%-ot;
v. a nyitott pozíciók többségét még aznap 
zárják;
vi. a megbízások vagy tranzakciók több 
mint 50%-át olyan kereskedési 
helyszíneken bonyolítják, amelyek 
engedményt vagy visszatérítést kínálnak a 
likviditást biztosító vagy ilyen 
visszatérítésre jogosult megbízásokra;

Or. en

Módosítás 477
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 30 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30a) „nagyfrekvenciájú algoritmikus 
kereskedési stratégia”: olyan algoritmikus 
kereskedési stratégia, amelynek jellemzői 
a rövid ideig tartott pozíciók, olyan 
megbízáskezelő rendszerek használata, 
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amelyek sebessége közel minimális 
várakozási időt biztosít a kereskedéskor, 
illetve az olyan infrastruktúra, amely a 
hálózati és egyéb várakozási idő 
folyamatos minimálisra csökkentését 
szolgálja, és amely független az ügyfelek 
által a befektetési vállalkozásnak adott 
megbízásoktól.
A fent meghatározott nagyfrekvenciájú 
algoritmikus kereskedési stratégia 
mindenekelőtt magában foglalhat egy 
vagy több elemet az alábbiak közül:
a) a megbízások kezdeményezését, 
generálását, irányítását és végrehajtását a 
rendszer határozza meg emberi 
beavatkozás nélkül, az egyes ügyletek 
vagy megbízások vonatkozásában; 
b) rövid rendelkezésre álló időtartam a 
pozíciók létrehozására és 
megszüntetésére;
c) magas napi portfólióforgalom;
a) magas napközbeni megbízás–ügylet 
arány; és
e) a kereskedési nap végén nincsenek 
vagy alig vannak pozíciók (flat position).

Or. en

Indokolás

A Bizottság nem írásos javaslata alapján.

Módosítás 478
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 30 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30b) „nagyfrekvenciájú kereskedési 
stratégia”: egy pénzügyi eszközzel saját 
számlára történő kereskedésre szolgáló 
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kereskedési stratégia, amely 
nagyfrekvenciájú kereskedést foglal 
magában, és a következő jellemzőkkel bír:
i. közös ügyintézési helyről végzett 
szolgáltatások igénybevétele;
ii. legalább 50%-os napi 
portfólióforgalmat érint;
iii. a megbízások ügyletekhez viszonyított 
aránya napközben több mint 250:1;
iv. a törölt megbízások aránya meghaladja 
a 20%-ot;
v. a nyitott pozíciók többségét még aznap 
zárják.
Az EÉPH évente felülvizsgálja a felsorolt 
kritériumok megfelelőségét annak 
biztosítása érdekében, hogy azok 
összhangban álljanak a piaci 
fejleményekkel, megfeleljenek a 
különböző érintett értékpapírok 
szempontjából, és hogy azokat a 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
megfelelően figyelemmel kísérjék, 
valamint jelentést nyújt be az Európai 
Parlamenthez, a Tanácshoz és a 
Bizottsághoz.

Or. en

Indokolás

A nagyfrekvenciájú kereskedés fogalommeghatározásának keretében meg kell állapítani a 
nagyfrekvenciájú kereskedést magában foglaló stratégia minimumkövetelményeit is annak 
biztosítása érdekében, hogy azonosítható legyen, illetve alkalmazható a 17. cikk (3) 
bekezdésének összefüggésében. Az EÉPH-nak rendszeresen felül kell vizsgálnia e 
követelmények megfelelőségét annak garantálása érdekében, hogy azok a piacok alakulásával 
kiállják az idő próbáját.

Módosítás 479
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 30 b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30b) „nagyfrekvenciájú kereskedési 
stratégia”: olyan algoritmikus kereskedési 
stratégia, amelynek jellemzői a rövid ideig 
tartott pozíciók, olyan megbízáskezelő 
rendszerek használata, amelyek sebessége 
közel minimális várakozási időt biztosít a 
kereskedéskor, illetve az olyan 
infrastruktúra, amely a hálózati és egyéb 
várakozási idő folyamatos minimálisra 
csökkentését szolgálja, és amely független 
az ügyfelek által a befektetési 
vállalkozásnak adott megbízásoktól.
A fent meghatározott nagyfrekvenciájú 
algoritmikus kereskedési stratégia 
mindenekelőtt magában foglal egy vagy 
több elemet az alábbiak közül:
– a megbízások kezdeményezését, 
generálását, irányítását és végrehajtását a 
rendszer határozza meg emberi 
beavatkozás nélkül, az egyes ügyletek 
vagy megbízások vonatkozásában; 
– rövid rendelkezésre álló időtartam a 
pozíciók létrehozására és 
megszüntetésére;
– magas napi portfólióforgalom;
– magas a napközbeni megbízás–ügylet 
arány; és
– a kereskedési nap végén nincsenek vagy 
alig vannak pozíciók (flat position).

Or. en

Indokolás

A Bizottság által nem írásban javasolt meghatározás.

Módosítás 480
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 30 d pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30d) „szponzorált hozzáférés”: olyan 
megállapodás, amelynek hatálya alatt egy 
adott kereskedési platform tagjaként, 
résztvevőjeként vagy felhasználójaként 
egy befektetési vállalkozás lehetővé teszi 
az ügyfelek számára a megbízások 
elektronikus úton, a befektetési 
vállalkozás saját kereskedési azonosítója 
alatt, a befektetési vállalkozás belső 
elektronikus kereskedési rendszerének 
kikerülésével történő közvetlen 
továbbítását egy meghatározott 
kereskedési platformhoz.

Or. en

Indokolás

E javasolt módosítás célja, hogy hangsúlyozza azokat a különféle módszereket, amelyekkel a 
piaci szereplők egy kereskedelmi platformhoz hozzáférhetnek. A módosító szöveg forrása az 
EÉPH 2011. december 22-én közzétett, rendszerekről és kontrollokról szóló iránymutatásai 
(ESMA/2011/456).

Módosítás 481
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 30 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30e) „előzetes kontroll vagy szűrés nélküli 
piaci elérés”: a MiFID-irányelv tiltja a 
szabályozott piacok és MTF-ek előzetes 
kontroll vagy szűrés nélküli piaci elérését, 
ami azt jelenti, hogy az ügyfél megbízásai 
nem mennek keresztül ügyletkötés előtti 
ellenőrzésen, mielőtt azokat a szabályozott 
piachoz vagy MTF-hez továbbítanák. 
Ezért a szponzorált eléréssel rendelkező 
ügyfeleknek soha nem szabadna lehetővé 
tenni, hogy a kereskedési platform felé 
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úgy küldjenek megbízásokat, hogy azok 
nem mentek keresztül a befektetési 
vállalkozás ügyletkötés előtti ellenőrzésén.

Or. en

Indokolás

E javasolt módosítás célja, hogy hangsúlyozza azokat a különféle módszereket, amelyekkel a 
piaci szereplők egy kereskedelmi platformhoz hozzáférhetnek. A módosító szöveg forrása az 
EÉPH 2011. december 22-én közzétett, rendszerekről és kontrollokról szóló iránymutatásai 
(ESMA/2011/456).

Módosítás 482
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 31 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31) „Közvetlen elektronikus hozzáférés”, 
egy kereskedési helyszínnel kapcsolatban: 
olyan mechanizmus, amely szerint egy 
kereskedési helyszín tagja vagy résztvevője 
egy személynek megengedi az ő 
kereskedési kódjának használatát, hogy az 
a személy elektronikusan továbbíthasson 
egy pénzügyi eszközre vonatkozó 
megbízásokat, közvetlenül a kereskedési 
helyszínnek. Ez a fogalommeghatározás 
az ilyen mechanizmust attól függetlenül 
foglalja magában, hogy a tag vagy 
résztvevő infrastruktúráját, vagy 
bármiféle, a tag vagy résztvevő által 
biztosított csatlakozási rendszert használ 
az a személy a megbízások továbbítására;

törölve

Or. en

Módosítás 483
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 31 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31) „Közvetlen elektronikus hozzáférés”, 
egy kereskedési helyszínnel kapcsolatban:
olyan mechanizmus, amely szerint egy 
kereskedési helyszín tagja vagy résztvevője 
egy személynek megengedi az ő 
kereskedési kódjának használatát, hogy az 
a személy elektronikusan továbbíthasson 
egy pénzügyi eszközre vonatkozó 
megbízásokat, közvetlenül a kereskedési 
helyszínnek. Ez a fogalommeghatározás 
az ilyen mechanizmust attól függetlenül 
foglalja magában, hogy a tag vagy 
résztvevő infrastruktúráját, vagy 
bármiféle, a tag vagy résztvevő által 
biztosított csatlakozási rendszert használ 
az a személy a megbízások továbbítására;

31) „közvetlen elektronikus hozzáférés”: 
olyan megállapodás, amelynek hatálya 
alatt egy adott kereskedési platform 
tagjaként, résztvevőjeként vagy 
felhasználójaként egy befektetési 
vállalkozás lehetővé teszi az ügyfelek 
számára a megbízások elektronikus úton,
a befektetési vállalkozás belső 
elektronikus kereskedési rendszerébe 
történő továbbítását, a befektetési 
vállalkozás saját kereskedési azonosítója 
alatt egy meghatározott kereskedési 
platformhoz történő, automatikus és 
folyamatos továbbítás érdekében;

Or. en

Indokolás

E javasolt módosítás célja, hogy hangsúlyozza azokat a különféle módszereket, amelyekkel a 
piaci szereplők egy kereskedelmi platformhoz hozzáférhetnek. A módosító szöveg forrása az 
EÉPH 2011. december 22-én közzétett, rendszerekről és kontrollokról szóló iránymutatásai 
(ESMA/2011/456).

Módosítás 484
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 31 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31) „Közvetlen elektronikus hozzáférés”, 
egy kereskedési helyszínnel kapcsolatban: 
olyan mechanizmus, amely szerint egy 
kereskedési helyszín tagja vagy résztvevője 
egy személynek megengedi az ő 
kereskedési kódjának használatát, hogy az 
a személy elektronikusan továbbíthasson 

31) „közvetlen piaci hozzáférés”, egy 
kereskedési helyszínnel kapcsolatban: 
olyan mechanizmus, amely szerint egy 
kereskedési helyszín tagja vagy résztvevője 
egy személynek megengedi az ő 
kereskedési kódjának használatát, hogy az 
a személy elektronikusan továbbíthasson 
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egy pénzügyi eszközre vonatkozó 
megbízásokat, közvetlenül a kereskedési 
helyszínnek. Ez a fogalommeghatározás az 
ilyen mechanizmust attól függetlenül 
foglalja magában, hogy a tag vagy 
résztvevő infrastruktúráját, vagy bármiféle, 
a tag vagy résztvevő által biztosított 
csatlakozási rendszert használ az a személy 
a megbízások továbbítására;

egy pénzügyi eszközre vonatkozó 
megbízásokat, közvetlenül a kereskedési 
helyszínnek. Ez a fogalommeghatározás az 
ilyen mechanizmust attól függetlenül 
foglalja magában, hogy a tag vagy 
résztvevő infrastruktúráját, vagy bármiféle, 
a tag vagy résztvevő által biztosított 
csatlakozási rendszert használ az a személy 
a megbízások továbbítására;

Or. en

Indokolás

A közvetlen elektronikus hozzáférést „közvetlen piaci hozzáférés”-re kell módosítani, az 
EÉPH 2012 februárjában közzétett technikai iránymutatásaival való összhang biztosítása 
érdekében („Iránymutatások a kereskedési platformok, befektetési vállalkozások és illetékes 
hatóságok által, automatizált kereskedési környezetben alkalmazandó rendszerekről és 
kontrollokról”, ESMA/2012/122 (HU)).

Módosítás 485
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 31 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31) „Közvetlen elektronikus hozzáférés”, 
egy kereskedési helyszínnel kapcsolatban: 
olyan mechanizmus, amely szerint egy 
kereskedési helyszín tagja vagy résztvevője 
egy személynek megengedi az ő 
kereskedési kódjának használatát, hogy az 
a személy elektronikusan továbbíthasson 
egy pénzügyi eszközre vonatkozó 
megbízásokat, közvetlenül a kereskedési 
helyszínnek. Ez a fogalommeghatározás az
ilyen mechanizmust attól függetlenül
foglalja magában, hogy a tag vagy 
résztvevő infrastruktúráját, vagy 
bármiféle, a tag vagy résztvevő által 
biztosított csatlakozási rendszert használ 
az a személy a megbízások továbbítására;

31) „közvetlen elektronikus hozzáférés”, 
egy kereskedési helyszínnel kapcsolatban: 
olyan mechanizmus, amely szerint egy 
kereskedési helyszín tagja vagy résztvevője 
egy személynek megengedi az ő 
kereskedési kódjának használatát, hogy az 
a személy elektronikusan továbbíthasson 
egy pénzügyi eszközre vonatkozó 
megbízásokat, közvetlenül a kereskedési 
helyszínnek. Ez a fogalommeghatározás 
magában foglalja a tag
infrastruktúrájának a személy általi 
használatát;

Or. en
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Módosítás 486
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 31 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31a) „közvetlen piaci hozzáférés”: olyan 
megállapodás, amelynek hatálya alatt egy 
adott kereskedési helyszín tagja vagy 
résztvevője engedélyezi egy személy 
számára a megbízásoknak a befektetési 
vállalkozás belső elektronikus kereskedési 
rendszerébe elektronikus úton való 
továbbítását, a befektetési vállalkozás 
saját kereskedési azonosítója alatt, egy 
meghatározott kereskedési helyszínhez 
történő automatikus és folyamatos 
továbbítás érdekében;

Or. en

Módosítás 487
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 31 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31b) „szponzorált hozzáférés”: olyan 
megállapodás, amelynek hatálya alatt egy 
adott kereskedési helyszín tagja vagy 
résztvevője engedélyezi egy személy 
számára kereskedési azonosítójának 
használatát abból a célból, hogy a személy 
elektronikus úton megbízásokat 
továbbíthasson a befektetési vállalkozás 
kereskedési azonosítója alatt egy 
meghatározott kereskedési helyszínhez 
anélkül, hogy a megbízások a befektetési 
vállalkozás belső elektronikus kereskedési 
rendszerén áthaladnának;
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Or. en

Módosítás 488
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 33 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33a) „egyeztetett sajátszámlás értékpapír-
kereskedés”: két vagy több szakaszból álló 
ügylet, amelyben a befektetési vállalkozás 
vagy a piacműködtető minden egyes 
szakaszban közvetítőként van jelen, egy 
vagy több ügyfélmegbízás elősegítése 
céljából, ami nem eredményezi azt, hogy a 
befektetési vállalkozás elfogadja a piaci 
kockázatot;

Or. en

Indokolás

Ez az egyeztetett sajátszámlás értékpapír-kereskedés meghatározása, amely eltér a saját 
számlás kereskedéstől. Az egyeztetett sajátszámlás értékpapír-kereskedés olyan ügyletet 
jelent, amelyben a vállalkozás/piacműködtető az ügylet közepén helyezkedik el, és az eladó 
vevőjévé, illetve a vevő eladójává válik. Ez segítheti az ügyfelek kereskedését és azt, hogy az 
ügyletek megkötésére anonim módon kerülhessen sor.

Módosítás 489
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 33 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33a) „piactorzító pozíciók”: olyan 
pozíciók, amelyek objektíven nem 
csökkentik az áruhoz fűződő kereskedelmi 
tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó 
kockázatokat, és meghaladják az olyan 
pozíciók megfelelő likviditásának 
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biztosításához szükséges szintet, amelyek 
ténylegesen objektíven csökkentik az 
áruhoz fűződő kereskedelmi 
tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó 
kockázatokat, vagy amelyek más módon 
megzavarják a piac árfeltáró szerepét;

Or. en

Indokolás

Szükségszerű meghatározás, a spekulatív és a fedezeti pozíciók közötti különbségtétel 
érdekében.

Módosítás 490
Syed Kamall, Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 33 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33a) „biztosításhoz kapcsoló 
befektetések”: olyan biztosítási 
szerződések, amelyek esetében az ügyfél 
számára kifizetendő összeg ki van téve egy 
eszköz vagy egy eszközből történő kifizetés 
piaci értékének vagy egy 
referenciaértéknek, és amely esetében az 
ügyfél közvetlenül nem rendelkezik az 
eszközzel;

Or. en

Indokolás

A biztosításhoz kapcsolódó befektetéseket a MiFID hatálya alá kell vonni.

Módosítás 491
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 33 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33a) „túlzott spekuláció”: e rendelet
alkalmazásában eszközök jövőbeni 
szállítással történő eladására érvényes 
szerződéssel történő kereskedés, amely 
kereskedelmi helyszíneken vagy OTC-
piacokon vagy azok szabályai szerint 
valósul meg egy jelentős árfeltáró 
szerződés (SPDC) alapján, amely nagy
kockázatot okoz vagy hordoz magában 
arra vonatkozóan, hogy az ilyen eszköz 
rendes árképzésében volatilitást, 
torzulásokat vagy nem kívánt változásokat 
vált ki vagy az árképzésnek az alapvető 
elvektől való eltérését okozza.

Or. en

Indokolás

A spekulánsokra szükség van az árupiacokon, hogy likviditást biztosítsanak a jóhiszemű 
fedezeti ügyletekhez, amikor egyensúlytalanság tapasztalható a vételi („long”) és az eladási 
(„short”) fedezeti ügyletek alkalmazása között. Egyes árupiacokon azonban a fedezeti 
ügyletkötők kevesebben vannak, mint a spekulánsok, ami azt a veszélyt hordozza magában, 
hogy az árszinteket és az ármozgásokat már nem az alapvető szabályok mozgatják. A „túlzott 
spekuláció” meghatározása további alapot biztosít a felügyeleti szervek és a piacok számára 
ahhoz, hogy a fedezeti ügyletkötők érdekeinek védelmében beavatkozzanak.

Módosítás 492
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 33 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33a) „túlzott spekuláció”: bármely 
személy – ideértve személyek bármely 
csoportját vagy osztályát – által tartott 
olyan pozíciók, amelyek objektíven nem 
csökkentik az adott személynek az áruhoz 
fűződő kereskedelmi tevékenységeihez 
közvetlenül kapcsolódó kockázatokat, és 
amelyekben a másik fél nem csökkenti a 
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kereskedelmi tevékenységeihez 
közvetlenül kapcsolódó kockázatokat.

Or. en

Módosítás 493
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 33 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33a) „a főtevékenység kockázatait 
csökkentő tevékenységek”: a termeléshez 
és az eladáshoz kapcsolódó kockázatok, 
illetve egyéb kockázatok fedezése.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve a fedezeti ügyletek meghatározásának a mentességek szempontjából vett 
fontosságát, a Bizottságnak a (88) preambulumbekezdésben kinyilvánított szándékát 
közvetlenül be kell építeni az irányelv szövegébe. A különböző kockázatok fedezésére folytatott 
kereskedés a biztonságosabb nagybani piacok kulcsa. A nem pénzügyi vállalkozások számára 
a lehető legtöbb kockázat fedezésének lehetővé tétele érdekében a meghatározásba az 
eladáshoz kapcsolódó kockázatok fedezését is be kell építeni.

Módosítás 494
Syed Kamall, Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 33 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33b) „teljes szolgáltatói költség”:
mindazon költségek, amelyeket az 
ügyfélnek befektetési szolgáltatás vagy 
pénzügyi eszköz vásárlásakor meg kell 
fizetnie egy befektetési vállalkozás 
számára, és amely költségek – éves alapon 
számítva – magában foglalják a 
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következőket:
a) éves kezelési díj;
b) letéti és nyilvántartási költségek;
c) teljesítménydíjak, amelyek az utolsó 12 
havi közzétett teljesítménydíjakon vagy 
legfeljebb 3 évi teljesítménydíjak átlagán 
alapulnak, amennyiben ehhez adatok 
állnak rendelkezésre;
d) megbízási díjak, amelyek az utolsó 12 
havi közzétett teljesítménydíjakon vagy 
legfeljebb 3 évi teljesítménydíjak átlagán 
alapulnak, amennyiben ehhez adatok 
állnak rendelkezésre;
e) az összes mögöttes alap teljes költsége a 
kapcsolódó folyó költségeikben kifejezve, 
amikor az alap bármilyen ÁÉKBV-alapba, 
tőzsdén forgó alapba (ETF), zárt végű 
befektetési alapba vagy bármilyen egyéb 
egyesített eszközbe fektet be;
f) minden egyéb, fent nem említett költség.
A teljes szolgáltatói költséget éves alapon, 
százalékos arányban számítják ki.

Or. en

Indokolás

E meghatározás célja, hogy világossá tegye a befektető minden költségét, ezáltal biztosítva a 
közzététel és az átláthatóság magas szintjét.

Módosítás 495
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 33 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33b) a „jóhiszemű fedezeti ügylet” a 
következőket jelentheti:
a) olyan ügylet vagy pozíció, amely
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i. létrejött vagy később megkötni kívánt 
ügyletek, illetve megnyitott vagy később 
megnyitni kívánt pozíciók helyettesítője 
egy fizikai jellegű forgalmazási 
csatornán;
ii. gazdasági szempontból megfelelő a 
kockázatok csökkentésére egy 
kereskedelmi vállalat tevékenységében és 
irányításában;
valamint
iii. az alábbiak értékében bekövetkező 
lehetséges változásból adódik:
– olyan eszközök, amelyek egy személy 
tulajdonában vannak, amelyeket egy 
személy előállít, termel, feldolgoz vagy 
áruba bocsát, vagy amelyek tulajdonának 
megszerzését, előállítását, termelését, 
feldolgozását vagy áruba bocsátását 
tervezi;
– olyan források, amelyek egy személy 
tulajdonában vannak, vagy amelyek 
várhatóan számára felmerülnek; vagy
– egy személy által nyújtott vagy vásárolt 
szolgáltatások, illetve olyan 
szolgáltatások, amelyeket várhatóan 
nyújtani vagy vásárolni fog;
vagy
b) olyan ügylet vagy pozíció, amely 
csökkenti az olyan származtatott pénzügyi 
eszközből eredő pozícióhoz kapcsolódó 
kockázatokat,
i. amelyet egy olyan üzleti partnerrel 
szemben hajtanak végre, amely számára 
az ügylet az a) pont szerinti jóhiszemű 
fedezeti ügyletnek minősül;
ii. vagy amely teljesíti az a) pont feltételeit.

Or. en

Indokolás

Az árupiacok gazdasági előnyeinek előmozdítása érdekében fontos meghatározni a fedezeti 
ügyleteket. A piacfelügyeletnek azon felek érdekeit kell támogatnia, akik az üzleti tevékenység 
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elkerülhetetlen következményeként, nem pedig az árakkal való hazardírozás miatt vannak 
kitéve a termékek árváltozásainak. E meghatározáshoz az EMIR-ben és a Dodd-Frank 
törvényben foglalt mentességekhez hasonló mentességeket kell kapcsolni.

Módosítás 496
Syed Kamall, Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 33 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33c) „teljes befektetési költség”: 
mindazon költségek, amelyeket az 
ügyfélnek befektetési szolgáltatás vagy 
pénzügyi eszköz – értékesítési csatornán 
keresztül történő – megvásárlásakor meg 
kell fizetnie, és amely költségek 
magukban foglalják a teljes szolgáltatói 
költséget és – éves alapon számítva – a 
következőket:
a) a kereskedési platform díjai, ha azokat 
a teljes szolgáltatói költség nem foglalja 
magában;
b) belépési és kilépési költségek, amit öt 
évre számítva számolnak el, ezt az 
időtartamot tekintve a befektetés 
feltételezett időtartamaként, kivéve, ha azt 
másként határozzák meg;
c) ügyfélnek juttatott visszatérítések 
összegével csökkentett tanácsadói díjak, 
amit öt évre számítva számolnak el, ezt az 
időtartamot tekintve a befektetés 
feltételezett időtartamaként, kivéve, ha azt 
másként határozzák meg;
d) minden egyéb, fent nem említett 
költség.
A teljes befektetési költséget éves alapon, 
százalékos arányban számítják ki.

Or. en
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Indokolás

E meghatározás célja, hogy világossá tegye a befektető minden költségét, ezáltal biztosítva a 
közzététel és az átláthatóság magas szintjét.

Módosítás 497
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el olyan intézkedéseket illetően, 
amelyek a piaci fejlemények tükrében 
meghatározzák az e cikk (1) bekezdésében 
megállapított fogalommeghatározások 
bizonyos technikai elemeit.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el olyan intézkedéseket illetően, 
amelyek a piaci fejlemények tükrében 
meghatározzák az e cikk (1) bekezdésében 
megállapított fogalommeghatározások 
bizonyos technikai elemeit, különösen a 
(2) bekezdés 30a. pontjával 
összefüggésben.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a nagyfrekvenciájú kereskedési stratégiák meghatározása túlságosan 
korlátozónak vagy nem elég korlátozónak bizonyul, kiigazítása céljából lehetővé kell tenni 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazását.

Módosítás 498
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el olyan intézkedéseket illetően, 
amelyek a piaci fejlemények tükrében 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el olyan intézkedéseket illetően, 
amelyek meghatározzák az e cikk (1) 
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meghatározzák az e cikk (1) bekezdésében 
megállapított fogalommeghatározások 
bizonyos technikai elemeit.

bekezdésében megállapított 
fogalommeghatározások bizonyos 
technikai elemeit, vagy módosítják azokat, 
a következők figyelembevétele érdekében:
a) a pénzügyi piacok technikai fejlődése;
b) az Európai Parlament és a Tanács …-i 
…/…/EU rendelete [MAR] 34b. cikkének 
b) pontjában említett visszaélésszerű 
gyakorlatok jegyzéke, különös tekintettel a 
nagyfrekvenciájú kereskedésre, és 
ideértve – egyebek mellett – az ún. 
„spoofing”, „quote stuffing„ és 
„layering” stratégiákat.

Or. en

Módosítás 499
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el olyan intézkedéseket illetően, 
amelyek a piaci fejlemények tükrében 
meghatározzák az e cikk (1) bekezdésében 
megállapított fogalommeghatározások 
bizonyos technikai elemeit.

(3) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgozhat ki az e cikk 
(1) bekezdésében megállapított 
fogalommeghatározások bizonyos 
technikai elemeinek a piaci fejlemények 
tükrében történő meghatározására.

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket […]-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz.
A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő elfogadására.
__________________
*HL kérjük a dátumot beilleszteni: …
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Or. en

Indokolás

Annak lehetősége, hogy a MiFID szerint konkretizálják a fogalommeghatározások technikai 
elemeit, lényegében az irányelv alkalmazási körének módosítására irányuló hatáskört jelent. 
Ha ez a hatáskör tisztán technikai jellegű, és célja az, hogy a fogalommeghatározásokat 
összhangba hozza a piaci fejleményekkel, akkor e technikai jellegű hatáskör megítélésében az 
EÉPH rendelkezik nagyobb hozzáértéssel.

Módosítás 500
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el olyan intézkedéseket illetően, 
amelyek a piaci fejlemények tükrében
meghatározzák  az e cikk (1) bekezdésében 
megállapított fogalommeghatározások 
bizonyos technikai elemeit.

(3) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezetet nyújt be a Bizottsághoz 
olyan intézkedéseket illetően, amelyek –
többek között a piaci fejlemények tükrében 
– meghatározzák az e cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
fogalommeghatározások bizonyos 
technikai elemeit.

Az EÉPH [2012. december 31]-ig 
benyújtja a Bizottsághoz a szóban forgó 
szabályozástechnikai standardok 
tervezeteit.
A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő elfogadására.

Or. en

Módosítás 501
Jürgen Klute

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

(1) Valamennyi tagállam megköveteli, 
hogy a befektetési szolgáltatások rendes 
üzleti tevékenységként, szakmai alapon 
történő nyújtása, illetve e tevékenységek 
végzése e fejezet rendelkezéseivel 
összhangban előzetes engedélyezéshez 
legyen kötött. Az ilyen engedélyt a 
székhely szerinti tagállamnak a 69. cikkel 
összhangban kijelölt illetékes hatósága adja 
meg.

(1) Valamennyi tagállam megköveteli, 
hogy a befektetési szolgáltatások rendes 
üzleti tevékenységként, szakmai alapon 
történő nyújtása, illetve e tevékenységek 
végzése e fejezet rendelkezéseivel és a(z) 
…/…/EU rendelet [MiFIR] 31. cikkével 
összhangban előzetes engedélyezéshez 
legyen kötött. Az ilyen engedélyt a 
székhely szerinti tagállamnak a 69. cikkel 
összhangban kijelölt illetékes hatósága adja 
meg.

Or. en

Módosítás 502
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérve 
a tagállamok engedélyezik bármely 
piacműködtetőnek MTF vagy OTF
működtetését, amennyiben az előzetes 
vizsgálat szerint megfelelnek e fejezet 
rendelkezéseinek.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérve 
a tagállamok engedélyezik bármely 
piacműködtetőnek MTF működtetését, 
amennyiben az előzetes vizsgálat szerint 
megfelelnek e fejezet rendelkezéseinek.

Or. en

Módosítás 503
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tagállamok előírják, hogy az 
ügyfelek számára befektetési tanácsadást, 
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független befektetési tanácsadást vagy –
adott esetben – kiegészítő befektetési 
tanácsadást nyújtó egyének megfelelő 
szintű tudással és elismert képesítésen 
alapuló kompetenciákkal rendelkezzenek.

Or. en

Indokolás

A befektetési tanácsadás óriási hatással lehet a polgárok életére. Ezért a befektetési 
tanácsadók esetében elő kell írni, hogy megfelelő szintű képesítéssel rendelkezzenek ahhoz, 
hogy tanácsot adhassanak az ügyfeleknek eszközeik befektetését illetően.

Módosítás 504
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tagállamok előírják, hogy az 
ügyfelek számára befektetési tanácsadást 
vagy – adott esetben – kiegészítő 
tanácsadást nyújtó egyének megfelelő 
szintű tudással és elismert képesítésen 
alapuló kompetenciákkal rendelkezzenek.
A tagállamok egyúttal előírják az ilyen 
egyének szakmai képzésben való 
folyamatos részvételét, hogy frissítsék és 
megerősítsék tudásukat és képességeiket.

Or. en

Indokolás

A befektetési tanácsadás óriási hatást gyakorol a polgárok életére. Ezért a befektetési 
tanácsadók esetében elő kell írni, hogy megfelelő szintű képesítéssel rendelkezzenek ahhoz, 
hogy tanácsot adhassanak az ügyfeleknek eszközeik befektetését illetően.

Módosítás 505
Jürgen Klute
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A székhely szerinti tagállam biztosítja, 
hogy az engedély határozza meg azon 
befektetési szolgáltatásokat vagy 
tevékenységeket, amelyek nyújtására, 
illetve végzésére a befektetési vállalkozás 
jogosult. Az engedély kiterjedhet egy vagy 
több kiegészítő szolgáltatásra az 
I. melléklet B. szakaszában 
meghatározottak közül. Az engedélyt 
azonban semmi esetre sem lehet kiadni 
önmagában kiegészítő szolgáltatások 
nyújtására.

(1) A székhely szerinti tagállam biztosítja, 
hogy az engedély határozza meg azon 
befektetési szolgáltatásokat vagy 
tevékenységeket, amelyek nyújtására, 
illetve végzésére a befektetési vállalkozás 
jogosult. Az engedély kiterjedhet egy vagy 
több kiegészítő szolgáltatásra az 
I. melléklet B. szakaszában 
meghatározottak közül. Az engedélyt 
azonban semmi esetre sem lehet kiadni 
önmagában kiegészítő szolgáltatások 
nyújtására. Az ebben az irányelvben 
foglalt rendelkezések megsértésének 
gyanúja esetén, illetve ha érdekelt 
harmadik felek – megfelelő időn belül –
panaszt nyújtanak be, az EÉPH 
felülvizsgálja az engedélyt, és a pénzügyi 
piac stabilitásának biztosítása érdekében 
visszavonhatja azt.

Or. en

Indokolás

A pénzügyi intézmények számára e cikk (3) bekezdésében biztosított európai „útlevél” 
nyomán az EÉPH-nak európai szinten ki kell vizsgálnia a pénzügyi intézményeket.

Módosítás 506
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezetet dolgoz ki az alábbiak 
pontos meghatározására:

törölve

a) a 7. cikk (2) bekezdése értelmében az 
illetékes hatóságok számára nyújtandó 



PE489.464v01-00 86/174 AM\901764HU.doc

HU

információk pontos meghatározása, az 
üzleti tervet is ideértve;
b) a 9. cikk (2) bekezdése értelmében a 
jelölőbizottságok feladatai;
c) a befektetési vállalkozások irányítására 
vonatkozó, a 9. cikk (8) bekezdése szerinti 
követelmények, valamint a 9. cikk 
(5) bekezdése szerinti értesítés céljára 
szolgáló információk;
d) a befolyásoló részesedéseket birtokló 
részvényesekre és tagokra vonatkozó 
követelmények, valamint azon tényezők, 
amelyek megakadályozhatják a 
hatáskörrel rendelkező hatóságot a 
10. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti 
felügyeleti feladatainak hatékony 
teljesítésében.
Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezetet [2016. december 31]-ig 
benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottságra hatáskört ruháznak az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
történő elfogadására.

Or. en

Indokolás

A standard szükségtelennek tűnik.

Módosítás 507
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH végrehajtás-technikai 
standardtervezetet dolgoz ki a 7 cikk (2) 

Az EÉPH végrehajtás-technikai 
standardtervezetet dolgozhat ki a 7. cikk 
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bekezdésében és a 9. cikk (5) 
bekezdésében  előírt információ nyújtására 
vagy az értesítésre szolgáló egységes 
formanyomtatványok, 
mintadokumentumok és eljárások 
kialakítása céljából.

(2) bekezdésében és a 9. cikk (5) 
bekezdésében előírt információ nyújtására 
vagy az értesítésre szolgáló egységes 
formanyomtatványok, 
mintadokumentumok és eljárások 
kialakítása céljából.

Or. en

Módosítás 508
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az említett végrehajtás-technikai 
standardtervezetet [2016. december 31]-ig
benyújtja a Bizottsághoz. 

Az EÉPH az említett végrehajtás-technikai 
standardtervezetet benyújtja a 
Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 509
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóság visszavonhatja a 
befektetési vállalkozás számára kibocsátott 
engedélyt, amennyiben a befektetési 
vállalkozás:

Az illetékes hatóság vagy az EÉPH 
visszavonhatja a befektetési vállalkozás 
számára kibocsátott engedélyt, amennyiben 
a befektetési vállalkozás:

Or. en

Módosítás 510
Kay Swinburne, Ashley Fox
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Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy bármely 
befektetési vállalkozás vezető testülete
minden tagjának mindenkor kellően jó 
hírnévvel kell rendelkeznie, elegendő 
ismeret, készség és tapasztalat birtokában 
kell lennie és elegendő időt kell feladatai
ellátására fordítania. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a vezető testület 
tagjainak különösen a következő 
követelményeknek kell megfelelniük:

(1) A vezető testület tagjainak mindenkor 
kellően jó hírnévvel kell rendelkezniük, 
elegendő ismeret, készség és tapasztalat 
birtokában kell lenniük és elegendő időt 
kell feladataik ellátására fordítaniuk. A 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
vezető testület tagjainak különösen a 
következő követelményeknek kell 
megfelelniük:

Or. en

Indokolás

Ami a vállalatirányítást illeti, rendkívül fontos, hogy a MiFID-be bevezessük ugyanazokat a 
követelményeket, amelyek a tőkekövetelményekről szóló negyedik irányelvnek (CRD IV.) is 
részét képezik. Ezek a módosítások tehát megegyeznek azokkal, amelyeket az ECR 
képviselőcsoport a tőkekövetelményekről szóló negyedik irányelvre vonatkozó javaslathoz 
benyújtott.

Módosítás 511
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy bármely 
befektetési vállalkozás vezető testülete 
minden tagjának mindenkor kellően jó 
hírnévvel kell rendelkeznie, elegendő 
ismeret, készség és tapasztalat birtokában 
kell lennie és elegendő időt kell feladatai 
ellátására fordítania. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a vezető 
testület tagjainak különösen a következő 
követelményeknek kell megfelelniük:

(1) A tagállamok előírják, hogy bármely 
befektetési vállalkozás vezető testülete 
minden tagjának mindenkor kellően jó 
hírnévvel kell rendelkeznie, elegendő 
ismeret, készség és tapasztalat birtokában 
kell lennie és elegendő időt kell feladatai 
ellátására fordítania. A vezető testület 
tagjainak különösen a következő 
követelményeknek kell megfelelniük:
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Or. en

Módosítás 512
Herbert Dorfmann

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy bármely 
befektetési vállalkozás vezető testülete 
minden tagjának mindenkor kellően jó 
hírnévvel kell rendelkeznie, elegendő 
ismeret, készség és tapasztalat birtokában 
kell lennie és elegendő időt kell feladatai 
ellátására fordítania. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a vezető testület 
tagjainak különösen a következő 
követelményeknek kell megfelelniük:

(1) A tagállamok előírják, hogy bármely 
befektetési vállalkozás vezető testülete
minden tagjának mindenkor kellően jó 
hírnévvel kell rendelkeznie, elegendő 
ismeret, készség és tapasztalat birtokában 
kell lennie és elegendő időt kell feladatai 
ellátására fordítania. Figyelembe véve a 
befektetési vállalkozás és tevékenységei 
természetét és összetettségét, a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a vezető testület 
tagjainak különösen a következő 
követelményeknek kell megfelelniük:

Or. en

Módosítás 513
Kay Swinburne, Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont – 1 és 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A vezető testület tagjainak elegendő 
időt kell fordítaniuk a befektetési 
vállalkozásnál vállalt funkcióik ellátására. 
Az alábbi kombinációk közül nem 
ötvözhetnek egy időben egynél többet:

a) Egy intézmény vezető testülete
tagjának, aki egy időben több intézmény 
vezető testületében kíván pozíciót 
betölteni, figyelembe kell vennie az egyéni 
körülményeket, és az intézmény 
tevékenységeinek jellegét, mértékét és 
összetettségét. Azon intézmények vezető 
testületeinek tagjai, amelyek nagyságukat, 
belső szervezeti felépítésüket és 
tevékenységük jellegét, hatókörét és 
összetettségét tekintve jelentősek, az alábbi 
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kombinációk közül nem ötvözhetnek egy 
időben egynél többet, kivéve, ha azt meg 
tudják indokolni az érintett illetékes 
hatóságnak:

Or. en

Indokolás

Ami a vállalatirányítást illeti, rendkívül fontos, hogy a MiFID-be bevezessük ugyanazokat a 
követelményeket, amelyek a tőkekövetelményekről szóló negyedik irányelvnek (CRD IV.) is 
részét képezik. Ezek a módosítások tehát megegyeznek azokkal, amelyeket az ECR 
képviselőcsoport a tőkekövetelményekről szóló negyedik irányelvre vonatkozó javaslathoz 
benyújtott.

Módosítás 514
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont – 1 és 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A vezető testület tagjainak elegendő időt 
kell fordítaniuk a befektetési vállalkozásnál 
vállalt funkcióik ellátására. Az alábbi 
kombinációk közül nem ötvözhetnek egy 
időben egynél többet:

a) A vezető testület tagjainak elegendő időt 
kell fordítaniuk a befektetési vállalkozásnál 
vállalt funkcióik ellátására. Közszolgálati 
intézmények esetében az alábbi 
kombinációkat nem lehet egyidejűleg 
betölteni:

Or. en

Indokolás

A mennyiségi megszorítások súlyos problémákhoz vezetnek a képzett és kellőképpen 
gyakorlott személyek alkalmazása terén. Ebből adódóan, a javaslatban a vezető testület 
összetételére vonatkozóan foglalt követelmények teljesítése során anyagi jellegű problémák 
merülhetnek fel a kisebb országokban. A lakásszövetkezetekben vagy a korlátolt felelősségű 
társaságokban vállalt igazgatói tisztséget e cikkben nem kellene igazgatói tisztségnek 
tekinteni. A szöveget ezért ki kell egészíteni a „közszolgálati intézmények”-kel.

Módosítás 515
Olle Schmidt
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az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. egy ügyvezető igazgatói tisztséget két
nem ügyvezető igazgatói tisztséggel;

i. egy ügyvezető igazgatói tisztséget három
nem ügyvezető igazgatói tisztséggel;

Or. en

Indokolás

A vezetői testület egy tagja által egy időben betölthető ügyvezető igazgatói pozíciók száma 
figyelembe veszi az egyéni körülményeket, valamint az intézmény tevékenységeinek jellegét, 
mértékét és összetettségét. A túlságosan szigorú megfogalmazás e tekintetben nehézséget 
okozhat a kisebb piacokon, különösen a kisebb intézmények számára.

Módosítás 516
Kay Swinburne, Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. négy nem ügyvezető igazgatói tisztséget. ii. öt nem ügyvezető igazgatói tisztséget.

Or. en

Indokolás

Ami a vállalatirányítást illeti, rendkívül fontos, hogy a MiFID-be bevezessük ugyanazokat a 
követelményeket, amelyek a tőkekövetelményekről szóló negyedik irányelvnek (CRD IV.) is 
részét képezik. Ezek a módosítások tehát megegyeznek azokkal, amelyeket az ECR 
képviselőcsoport a tőkekövetelményekről szóló negyedik irányelvre vonatkozó javaslathoz 
benyújtott.

Módosítás 517
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyazon csoporton belüli ügyvezető 
vagy nem ügyvezető igazgatói tisztségeket 
egyetlen igazgatói tisztségnek kell 
tekinteni.

Az egyazon csoporton belüli ügyvezető 
vagy nem ügyvezető igazgatói tisztségeket 
– többek között az ugyanazon csoport 
valamely tagja által működtetett vagy 
irányított ÁÉKBV-k és/vagy ABA-k 
esetében – egyetlen igazgatói tisztségnek 
kell tekinteni.

Or. en

Indokolás

A tőkekövetelményekről szóló negyedik irányelvvel (CRD IV.) szemben, a vállalatirányítás 
terén a MiFID esetében fontos elismerni, hogy bizonyos alapstruktúrák – a tagállami 
követelményeknek megfelelően – sajátos jogi struktúrákban szerveződnek, ezért esetükben 
némiképp módosított megközelítést kell alkalmazni.

Módosítás 518
Kay Swinburne, Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyazon csoporton belüli ügyvezető 
vagy nem ügyvezető igazgatói tisztségeket
egyetlen igazgatói tisztségnek kell 
tekinteni.

Az olyan intézmények vezető testületeiben 
betöltött igazgatói tisztségeket, amelyek i.
egyazon csoport tagjai, vagy ii. egyazon 
intézményvédelmi rendszer tagjai, 
amennyiben a [CRD IV.] irányelv 108. 
cikkének (7) bekezdésében foglalt 
feltételek teljesülnek, vagy iii. olyan 
vállalkozások (beleértve a nem pénzügyi 
intézményeket is), amelyekben az 
intézmény befolyásoló részesedéssel 
rendelkezik, egyetlen igazgatói tisztségnek 
kell tekinteni.

Or. en

Indokolás

Ami a vállalatirányítást illeti, rendkívül fontos, hogy a MiFID-be bevezessük ugyanazokat a 
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követelményeket, amelyek a tőkekövetelményekről szóló negyedik irányelvnek (CRD IV.) is 
részét képezik. Ezek a módosítások tehát megegyeznek azokkal, amelyeket az ECR 
képviselőcsoport a tőkekövetelményekről szóló negyedik irányelvre vonatkozó javaslathoz 
benyújtott.

Módosítás 519
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyazon csoporton belüli ügyvezető 
vagy nem ügyvezető igazgatói tisztségeket 
egyetlen igazgatói tisztségnek kell 
tekinteni.

Az i. egyazon konszolidált csoporton vagy 
ii. egyazon ipari holdingtársaság 
leányvállalataiból, társult vállalkozásaiból 
vagy tagjaiból álló vállalatcsoportokon 
belüli ügyvezető vagy nem ügyvezető 
igazgatói tisztségeket egyetlen igazgatói 
tisztségnek kell tekinteni.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak tisztázása, hogy ez a mentesség nem csak konszolidált csoportokra 
vonatkozik, hanem egyazon ipari holdingtársasághoz tartozó vállalatcsoportokra is. A cél 
annak biztosítása, hogy az ilyen típusú, hosszú távú ipari tulajdonlás üzleti modelljét ne 
veszélyeztessék a vezetői tisztségre vonatkozó korlátozások. Az ipari holdingtársaságok üzleti 
modellje a hosszú távú tervezésen alapul, és azon, hogy a tulajdonosok igazgatótanácsi 
képviselettel rendelkeznek hosszú távú befektetéseikben.

Módosítás 520
Kay Swinburne, Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok engedélyezhetik 
egy befektetési vállalkozás vezető testülete 
tagjának az előző albekezdés szerint 
engedélyezettnél több igazgatói tisztség 

törölve
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betöltését, ha ez nem akadályozza meg a 
tagot abban, elegendő időt fordítson a 
befektetési vállalkozásban funkciónak 
ellátására, figyelembe véve az egyéni 
körülményeket és a hitelintézet 
tevékenységeinek természetét, méretét és 
összetettségét.

Or. en

Indokolás

Ami a vállalatirányítást illeti, rendkívül fontos, hogy a MiFID-be bevezessük ugyanazokat a 
követelményeket, amelyek a tőkekövetelményekről szóló negyedik irányelvnek (CRD IV.) is 
részét képezik. Ezek a módosítások tehát megegyeznek azokkal, amelyeket az ECR 
képviselőcsoport a tőkekövetelményekről szóló negyedik irányelvre vonatkozó javaslathoz 
benyújtott.

Módosítás 521
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont – 2 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vezető testület tagjai nem tölthetnek be 
egy időben ügyvezető igazgatói tisztséget 
valamely befektetési vállalkozásban és egy
szabályozott piacon, MTF-ben vagy OTF-
ben, még egyazon csoporton belül sem.

Or. en

Indokolás

A két tisztség egy időben történő betöltése egyértelműen összeférhetetlenséget jelent. Ezért ezt 
a helyzetet el kell kerülni.

Módosítás 522
Kay Swinburne, Ashley Fox
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Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják a befektetési 
vállalkozások számára, hogy megfelelő 
erőforrásokat fordítsanak a vezető testület 
tagjainak beiktatására és képzésére.

A befektetési vállalkozásoknak megfelelő 
erőforrásokat kell fordítaniuk a vezető 
testület tagjainak beiktatására és képzésére.

Or. en

Indokolás

Ami a vállalatirányítást illeti, rendkívül fontos, hogy a MiFID-be bevezessük ugyanazokat a 
követelményeket, amelyek a tőkekövetelményekről szóló negyedik irányelvnek (CRD IV.) is 
részét képezik. Ezek a módosítások tehát megegyeznek azokkal, amelyeket az ECR 
képviselőcsoport a tőkekövetelményekről szóló negyedik irányelvre vonatkozó javaslathoz 
benyújtott.

Módosítás 523
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az MTF vagy OTF
működtetésére engedélyt kérő piaci 
szereplő és az MTF vagy az OTF
üzletvitelét ténylegesen irányító személyek 
megegyeznek a szabályozott piac vezető 
testületének tagjaival, e személyeknek meg 
kell felelniük az első albekezdésben 
megállapított követelményeknek.

Amennyiben az MTF működtetésére 
engedélyt kérő piaci szereplő és az MTF 
üzletvitelét ténylegesen irányító személyek 
megegyeznek a szabályozott piac vezető 
testületének tagjaival, e személyeknek meg 
kell felelniük az első albekezdésben 
megállapított követelményeknek.

Or. en

Módosítás 524
Kay Swinburne, Ashley Fox

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

(2) A tagállamok előírják, hogy a 
befektetési vállalkozások, amennyiben az 
üzleti tevékenységük jellegével, 
nagyságrendjével és összetettségével 
összeillő és arányos, hozzanak létre egy 
jelölő bizottságot, amely értékeli az első 
bekezdésben foglalt rendelkezéseknek való 
megfelelést, és ajánlásokat tesz, szükség 
szerint, értékelésük alapján. A jelölő 
bizottság a vezető testület olyan tagjaiból 
áll, akik az érintett intézményben nem 
látnak el semmilyen vezetői feladatot. Ha a 
nemzeti jog alapján a vezető testületnek 
nincs hatásköre tagjai kinevezési 
folyamatában, ez a bekezdés nem 
alkalmazandó.

(2) A tagállamok előírják, hogy a 
befektetési vállalkozások, amennyiben az 
üzleti tevékenységük jellegével, 
nagyságrendjével és összetettségével 
összeillő és arányos, hozzanak létre egy 
jelölő bizottságot vagy egy azzal 
egyenértékű szervet, amely értékeli az első 
bekezdésben foglalt rendelkezéseknek való 
megfelelést, és ajánlásokat tesz, szükség 
szerint, értékelésük alapján. A jelölő 
bizottság a vezető testület olyan tagjaiból 
áll, akik az érintett intézményben nem 
látnak el semmilyen vezetői feladatot. Ha a 
nemzeti jog alapján a vezető testületnek 
nincs hatásköre tagjai kinevezési 
folyamatában, ez a bekezdés nem 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Ami a vállalatirányítást illeti, rendkívül fontos, hogy a MiFID-be bevezessük ugyanazokat a 
követelményeket, amelyek a tőkekövetelményekről szóló negyedik irányelvnek (CRD IV.) is 
részét képezik. Ezek a módosítások tehát megegyeznek azokkal, amelyeket az ECR 
képviselőcsoport a tőkekövetelményekről szóló negyedik irányelvre vonatkozó javaslathoz 
benyújtott.

Módosítás 525
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok előírják a befektetési 
vállalkozások számára, hogy a vezető 
testület tagjainak kiválasztási kritériumai 
között vegyék figyelembe a 
változatosságot is. A befektetési 
vállalkozások mindenekelőtt, figyelembe 

(3) A tagállamok előírják a befektetési 
vállalkozások és azok jelölő bizottságai
számára, hogy a vezető testület tagjainak 
kiválasztási kritériumai között vegyék 
figyelembe a változatosságot is. A 
befektetési vállalkozások mindenekelőtt, 
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véve a vezető testület méretét, a nemek 
szerinti, a kor szerinti, a képzettségi, a 
szakmai és a földrajzi változatosságot 
előmozdító politikát folytatnak.

figyelembe véve a vezető testület méretét, 
a nemek szerinti, a kor szerinti, a 
képzettségi, a szakmai és a földrajzi 
változatosságot előmozdító politikát 
folytatnak, továbbá konkrét lépéseket 
tesznek a vezető testületeken belül a 
kiegyensúlyozottabb képviselet felé. Az 
ilyen intézkedések között szerepel például 
a jelölő bizottság képzése, a rátermett 
jelöltek jegyzékének összeállítása és olyan 
jelölési folyamat bevezetése, amelyben a 
nemek legalább egy képviselője jelen van.

Or. en

Indokolás

A vezető testületekben a változatosság szélesebb körű kompetenciákat és tágabb perspektívát 
biztosít. Csak nők vagy csak férfiak toborzása leszűkíti a kiválasztást, és magában hordozza a 
potenciálisan kiváló jelöltek elszalasztásának kockázatát. A nők kiválasztási folyamata 
rendszerszintű hibát mutat. A bankokat is arra kell ösztönözni, hogy középtávú tervet 
alkalmazzanak a nők befolyásos pozíciókba történő előléptetésére, hogy növekedjen az ilyen 
pozíciókat betöltő nők száma.

Módosítás 526
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok előírják a befektetési 
vállalkozások számára, hogy a vezető 
testület tagjainak kiválasztási kritériumai 
között vegyék figyelembe a változatosságot 
is. A befektetési vállalkozások 
mindenekelőtt, figyelembe véve a vezető 
testület méretét, a nemek szerinti, a kor 
szerinti, a képzettségi, a szakmai és a 
földrajzi változatosságot előmozdító 
politikát folytatnak.

(3) A tagállamok megfelelő jogszabályokat 
fogadnak el, amelyek a rossz vezetés 
súlyos eseteiben lehetővé teszik a vezető 
testület tagjainak felelősségre vonását.

Or. en
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Indokolás

A rossz vezetés súlyos eseteiben a vezető testületek tagjait bíróság elé kell állítani.

Módosítás 527
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok előírják a befektetési 
vállalkozások számára, hogy a vezető 
testület tagjainak kiválasztási kritériumai 
között vegyék figyelembe a 
változatosságot is. A befektetési 
vállalkozások mindenekelőtt, figyelembe 
véve a vezető testület méretét, a nemek 
szerinti, a kor szerinti, a képzettségi, a 
szakmai és a földrajzi változatosságot 
előmozdító politikát folytatnak.

(3) A tagállamok előírják a befektetési 
vállalkozások számára, hogy a vezető 
testület tagjainak kiválasztási kritériumai 
között vegyék figyelembe a 
változatosságot is. A befektetési 
vállalkozások mindenekelőtt, figyelembe 
véve a vezető testület méretét, a nemek 
szerinti, a kor szerinti, a képzettségi, a 
szakmai és a földrajzi változatosságot 
előmozdító politikát folytatnak. A 
tagállamok egyúttal megfelelő 
jogszabályokat fogadnak el, amelyek a 
rossz vezetés súlyos esetében lehetővé 
teszik a vezető testület tagjainak 
felelősségre vonását.

Or. en

Módosítás 528
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok előírják a befektetési 
vállalkozások számára, hogy a vezető 
testület tagjainak kiválasztási kritériumai 
között vegyék figyelembe a 
változatosságot is. A befektetési 
vállalkozások mindenekelőtt, figyelembe 

(3) A tagállamok előírják a befektetési 
vállalkozások számára, hogy a vezető 
testület tagjainak kiválasztási kritériumai 
között vegyék figyelembe a 
változatosságot is, továbbá vezető 
testületeikben legkésőbb 2015. január 1-
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véve a vezető testület méretét, a nemek 
szerinti, a kor szerinti, a képzettségi, a 
szakmai és a földrajzi változatosságot 
előmozdító politikát folytatnak.

jéig vezessenek be egy 40%-os női kvótát. 
A befektetési vállalkozások mindenekelőtt, 
figyelembe véve a vezető testület méretét, 
a nemek szerinti, a kor szerinti, a 
képzettségi, a szakmai és a földrajzi 
változatosságot előmozdító politikát 
folytatnak, és e stratégiát legalább évente 
egyszer közzéteszik.

Or. en

Módosítás 529
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok előírják a befektetési 
vállalkozások számára, hogy a vezető 
testület tagjainak kiválasztási kritériumai 
között vegyék figyelembe a 
változatosságot is. A befektetési 
vállalkozások mindenekelőtt, figyelembe 
véve a vezető testület méretét, a nemek 
szerinti, a kor szerinti, a képzettségi, a 
szakmai és a földrajzi változatosságot 
előmozdító politikát folytatnak.

(3) A tagállamok előírják a befektetési 
vállalkozások számára, hogy – adott 
esetben és amennyiben ez üzleti 
tevékenységük természetét, mértékét és 
összetettségét tekintve arányos – a vezető 
testület tagjainak kiválasztási kritériumai 
között vegyék figyelembe a 
változatosságot is. A befektetési 
vállalkozások mindenekelőtt, figyelembe 
véve a vezető testület méretét, a nemek 
szerinti, a kor szerinti, a képzettségi, a 
szakmai és a földrajzi változatosságot 
előmozdító politikát folytatnak.

Or. en

Módosítás 530
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok előírják a befektetési (3) A tagállamok előírják a befektetési 
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vállalkozások számára, hogy a vezető 
testület tagjainak kiválasztási kritériumai 
között vegyék figyelembe a 
változatosságot is. A befektetési 
vállalkozások mindenekelőtt, figyelembe 
véve a vezető testület méretét, a nemek 
szerinti, a kor szerinti, a képzettségi, a 
szakmai és a földrajzi változatosságot 
előmozdító politikát folytatnak.

vállalkozások számára, hogy a vezető 
testület tagjainak kiválasztási kritériumai 
között vegyék figyelembe a 
változatosságot is. A befektetési 
vállalkozások mindenekelőtt, figyelembe 
véve a vezető testület méretét, a nemek 
szerinti, a kor szerinti, a képzettségi, a 
szakmai és a földrajzi változatosságot 
előmozdító politikát folytatnak. A vezető 
testületben megvalósuló munkavállalói 
képviseletet – kulcsfontosságú látásmód és 
a vállalkozás belső működésére vonatkozó 
valódi ismeretek hozzáadása révén – a 
sokszínűség növelésére szolgáló pozitív 
megoldások egyikének kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 531
Kerstin Westphal

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Ez a stratégia a következő ütemtervhez 
igazodik:
– 2013-ig a vezető testületben a női tagok 
arányát 30%-ra,
– 2015-ig 40%-ra, és
– 2020-ig 50%-ra kell emelni.

Or. de

Indokolás

A 2008. évi pénzügyi válságban megmutatkozott, hogy kiváltképpen azok a pénzügyi 
intézmények értek el eredményeket, amelyek vezető testületeit nők uralják. Vizsgálatok 
igazolják, hogy a nők felügyeleti testületekben vállalt magasabb részvétele esetén ezek a 
vállalatok jelentősen nyereségesebbek. A sikerek oka, hogy a nők kétségtelenül 
hajlamosabbak arra, hogy hosszabb távon és biztonságosabban tervezzenek. A jövőbeli 
pénzpiaci válságok elkerülése érdekében szükséges, hogy több nő töltsön be vezető pozíciót.
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Módosítás 532
Kerstin Westphal

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. Amennyiben egy befektetési 
vállalkozás nem teljesíti ezeket az 
általános, valamint a (3a) bekezdésben 
közelebbről megnevezett stratégiai 
célkitűzéseket, akkor az illetékes tagállam 
hathónapos határidőt szab az érintett 
befektetési vállalkozás számára e 
célkitűzések teljesítésére, egyúttal pedig 
bejelentést tesz az EÉPH felé. Ha a 
határidő eredménytelenül telik le, akkor 
az illetékes tagállam megszünteti a 
befektetési vállalkozást.  A megszüntetési 
eljárás a tagállam előírásaihoz igazodik.

Or. de

Indokolás

Ahogy Norvégia példája is mutatja, a vezető testületekben a nők magasabb részvételének 
kérdését szabályozó előírások csak abban az esetben járnak eredménnyel, ha elmulasztásukat 
egyúttal szankcionálják is. Az önkéntes kötelezettségvállalás eszköze sikertelennek bizonyult.

Módosítás 533
Kay Swinburne, Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki a 
következők meghatározására:

törölve

a) a vezető testület tagja által funkcióinak 
ellátására fordított elegendő idő fogalma 
az egyéni körülményekkel és a befektetési 
vállalkozás tevékenységeinek 
természetével, méretével és 
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összetettségével kapcsolatban, amelyet az 
illetékes hatóságoknak figyelembe kell 
venniük, amikor egy vezető testület 
tagjának engedélyezik az (1) bekezdés a) 
pontjában említettek szerint az 
engedélyezettnél több igazgatói tisztség 
betöltését;
b) a vezető testület (1) bekezdés b) 
pontjában említett megfelelő kollektív 
tudásának, készségeinek és 
tapasztalatának fogalma;
c) a vezető testület tagja (1) bekezdés b) 
pontjában említett őszinteségének, 
integritásának és független 
gondolkodásának fogalma,
d) a vezető testület tagjainak beiktatására 
és képzésére fordított megfelelő humán- és 
pénzügyi erőforrások fogalma;
e) a vezető testület tagjainak egyik 
kiválasztási kritériumaként figyelembe 
veendő változatosság fogalma.
A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardok 
tervezetének az 1095/2010/EU rendelet 
10–14. cikkének megfelelő elfogadására.
Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezetet [2014. december 31]-ig 
benyújtja a Bizottsághoz.

Or. en

Indokolás

Ami a vállalatirányítást illeti, rendkívül fontos, hogy a MiFID-be bevezessük ugyanazokat a 
követelményeket, amelyek a tőkekövetelményekről szóló negyedik irányelvnek (CRD IV.) is 
részét képezik. Ezek a módosítások tehát megegyeznek azokkal, amelyeket az ECR 
képviselőcsoport a tőkekövetelményekről szóló negyedik irányelvre vonatkozó javaslathoz 
benyújtott.

Módosítás 534
Sharon Bowles
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Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki a 
következők meghatározására:

Az EÉPH iránymutatásokat dolgoz ki 
annak meghatározására, hogy az 
intézmény miként veheti figyelembe a 
következőket:

Or. en

Indokolás

Annak előírása az EÉPH számára, hogy szabályozástechnikai szabványokat dolgozzon ki 
olyan fogalmak meghatározására, mint például a feladatok ellátására fordított idő, a tudás 
vagy a tapasztalat, rugalmatlan megfelelési gyakorlattá válna ahelyett, hogy ténylegesen 
javítaná a vállalatirányítást. Az iránymutatások sokkal inkább megfelelő megoldást jelentenek 
e követelmények teljesülésének biztosítására.

Módosítás 535
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a rossz vezetés súlyos esetei, hogy a 
tagállamok megfelelő jogszabályokat 
fogadhassanak el.

Or. en

Módosítás 536
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH egyúttal mérlegeli a befektetési 
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vállalkozás tevékenységeinek természetét, 
mértékét és összetettségét, amit az illetékes 
hatóságoknak figyelembe kell venniük, 
amikor a vezető testület valamely tagját 
felhatalmazzák az (1) bekezdés a) pontja 
szerint megengedettnél több igazgatói 
tisztség betöltésére.

Or. en

Indokolás

Az arányosság elvét kell alkalmazni annak érdekében, hogy az üzleti ciklusuk különböző 
szakaszaiban lévő vállalatok számára lehetővé tegyék az igényeikhez leginkább illeszkedő 
irányítás meghatározását. A hangsúlyt az igazgatótanácsi irányításra kell helyezni, különösen 
az elnöknek az igazgatók kiválasztásával és ellenőrzésével kapcsolatos szerepére, a MiFID-
irányelv felülvizsgálatához kapcsolódó célkitűzések, azaz a vállalkozások józan és 
körültekintő irányításának megvalósítása érdekében.

Módosítás 537
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardok 
tervezetének az 1095/2010/EU rendelet 
10–14. cikkének megfelelő elfogadására.

A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett iránymutatásoknak
az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkének 
megfelelő elfogadására.

Or. en

Módosítás 538
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai Az EÉPH az említett iránymutatásokat
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standardtervezetet [2014. december 31]-ig 
benyújtja a Bizottsághoz.

[2014. december 31]-ig benyújtja a 
Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 539
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) meghatározza, jóváhagyja és felügyeli a 
vállalkozás stratégiai célkitűzéseit,

a) jóváhagyja és felügyeli a vállalkozás 
stratégiai célkitűzéseit,

Or. en

Indokolás

A vezető testületnek nem feladata, hogy meghatározza a stratégiai célkitűzéseket; feladata 
mindössze az, hogy jóváhagyja és felügyelje azokat a felső vezetés által meghatározott 
javaslatok szerint. 

Módosítás 540
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) meghatározza, jóváhagyja és felügyeli a 
vállalkozás szervezetét, ideértve a 
személyzettől megkövetelt képességeket, 
tudást és tapasztalatot, a vállalkozás 
szolgáltatásainak és tevékenységeinek 
elvégzéséhez szükséges erőforrásokat, 
eljárásokat és mechanizmusokat, 
figyelembe véve üzleti tevékenységének 
jellegét, nagyságrendjét és összetettségét, 
és mindazokat a követelményeket, 

b) jóváhagyja és felügyeli a vállalkozás 
szervezetét, ideértve a személyzettől 
megkövetelt képességeket, tudást és 
tapasztalatot, a vállalkozás 
szolgáltatásainak és tevékenységeinek 
elvégzéséhez szükséges erőforrásokat, 
eljárásokat és mechanizmusokat, 
figyelembe véve üzleti tevékenységének 
jellegét, nagyságrendjét és összetettségét, 
és mindazokat a követelményeket, 
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amelyeknek a vállalkozás köteles 
megfelelni,

amelyeknek a vállalkozás köteles
megfelelni,

Or. en

Indokolás

A vezető testületnek nem feladata, hogy meghatározza a stratégiai célkitűzéseket; feladata 
mindössze az, hogy jóváhagyja és felügyelje azokat a felső vezetés által meghatározott
javaslatok szerint. 

Módosítás 541
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) meghatározza, jóváhagyja és felügyeli a 
vállalkozás által kínált vagy biztosított 
szolgáltatásokra, tevékenységekre, 
termékekre és műveletekre vonatkozó 
szabályozást, a vállalkozás kockázatviselő 
képességével, valamint azon ügyfelek 
jellemzőivel és igényeivel összhangban, 
akik számára azokat kínálják vagy 
biztosítják, ideértve adott esetben a 
megfelelő stressztesztek elvégzését;

c) jóváhagyja és felügyeli a vállalkozás 
által kínált vagy biztosított 
szolgáltatásokra, tevékenységekre, 
termékekre és műveletekre vonatkozó 
szabályozást, a vállalkozás kockázatviselő 
képességével, valamint azon ügyfelek 
jellemzőivel és igényeivel összhangban, 
akik számára azokat kínálják vagy 
biztosítják, ideértve adott esetben a 
megfelelő stressztesztek elvégzését;

Or. en

Indokolás

A vezető testületnek nem feladata, hogy meghatározza a stratégiai célkitűzéseket; feladata 
mindössze az, hogy jóváhagyja és felügyelje azokat a felső vezetés által meghatározott 
javaslatok szerint. 

Módosítás 542
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) meghatározza, jóváhagyja és felügyeli 
a vállalkozás értékesítési munkatársainak 
javadalmazását, azzal a céllal, hogy 
előmozdítsák a felelős üzletvitelt és a 
fogyasztókkal szembeni méltányos 
bánásmódot, továbbá elkerüljék az 
összeférhetetlenséget. A javadalmazási 
struktúrát adott esetben ismertetni kell a 
fogyasztókkal, például ha nem tudják 
kezelni vagy elkerülni a potenciális 
összeférhetetlenséget;

Or. en

Indokolás

The principle contained in the proposed MiFID, regarding the management body’s 
responsibilities for the remuneration of sales staff, should be emphasised. The proposed 
amendment aims at fostering sound corporate governance arrangements for the remuneration 
policies of the institutions that do not solely carry out banking activities. The specificity of 
their activities and the potential harmful effects stemming from inappropriate remuneration 
schemes to consumers, call for common requirements in this area to apply to all investment 
firms with a view to responsible business conduct, fair treatment of consumers and to avoid 
conflict of interests, in a manner which would be coherent with the proposal for a directive of 
the European Parliament and of the Council on the access to the activity of credit institutions 
and the prudential supervision of credit institutions and investment firms and in line with the 
OECD principles. (ECB suggestion)

Módosítás 543
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) biztosítja, hogy az értékesítési 
munkatársakra vonatkozó javadalmazási 
politika – különösen ami a változó 
javadalmazást illeti – ne ösztönözzön 
kockázatos üzletviteli gyakorlatokra, és 
elkerüli az összeférhetetlenséget.
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Or. en

Módosítás 544
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) csalás elleni stratégiát alkalmaz.

Or. en

Módosítás 545
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az érintett természetes személyek 
megfelelően jó hírnévvel, kellő tudással és 
tapasztalattal rendelkezzenek, és
fordítsanak elegendő időt feladataik 
ellátására. 

ii. az érintett természetes személyek 
megfelelően jó hírnévvel, megfelelő szintű
tudással és elismert képesítésen alapuló 
kompetenciákkal rendelkezzenek, és 
elegendő időt kapjanak feladataik 
ellátására, és arra, hogy frissítsék és 
megerősítsék tudásukat és képességeiket.

Or. en

Indokolás

A befektetési tanácsadás óriási hatást gyakorol a polgárok életére. Ezért a befektetési 
tanácsadók esetében elő kell írni, hogy megfelelő szintű képesítéssel rendelkezzenek ahhoz, 
hogy tanácsot adhassanak az ügyfeleknek eszközeik befektetésével kapcsolatban. A 
természetes személy befektetési vállalkozásokra vagy az egyetlen természetes személy által 
irányított, jogi személyiséggel rendelkező befektetési vállalkozásokra a nagyobb befektetési 
vállalkozásokra alkalmazott szabályokkal megegyező szabályokat kell alkalmazni.

Módosítás 546
Robert Goebbels
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Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az érintett természetes személyek 
megfelelően jó hírnévvel, kellő tudással és 
tapasztalattal rendelkezzenek, és 
fordítsanak elegendő időt feladataik 
ellátására.

ii. az érintett természetes személyek 
megfelelően jó hírnévvel, megfelelő szintű
tudással és elismert képesítésen alapuló 
kompetenciákkal rendelkezzenek, és 
fordítsanak elegendő időt feladataik 
ellátására.

Or. en

Indokolás

A befektetési tanácsadás óriási hatást gyakorol a polgárok életére. Ezért a befektetési 
tanácsadók esetében elő kell írni, hogy megfelelő szintű képesítéssel rendelkezzenek ahhoz, 
hogy tanácsot adhassanak az ügyfeleknek eszközeik befektetésével kapcsolatban.

Módosítás 547
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. Ez a cikk nem érinti a 
munkavállalóknak a nemzeti jogszabályok 
vagy gyakorlat szerint a vállalatvezetésben 
való képviseletére vonatkozó 
rendelkezéseket.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy ezen irányelv rendelkezései ne gyengítsék vagy akadályozzák a munkavállalói 
képviseletre vonatkozó nemzeti szabályozást.

Módosítás 548
Jürgen Klute
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Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha az illetékes hatóságok az értékelési 
időszakon belül nem ellenzik írásban az 
(1) bekezdésben említett szándékolt 
részesedésszerzést, akkor a szándékolt 
részesedésszerzést jóváhagyottnak kell 
tekinteni.

(5) Ha az illetékes hatóságok az 
engedélyezés mellett döntenek, legkésőbb 
az értékelési időszak lejártát követően 
tájékoztatják erről az érdekelt 
részesedésszerzőt.

Or. en

Módosítás 549
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) annak kérdése, hogy a javasolt 
részesedésszerzés növeli-e az 
összeférhetetlenség kockázatát;

Or. en

Módosítás 550
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A befektetési vállalkozás megfelelő 
politikákat és hatékony eljárásokat hoz 
létre annak biztosítására, hogy a 
vállalkozás, beleértve annak vezetőit, 
alkalmazottait és meghatalmazottait, 

(2) A befektetési vállalkozás megfelelő 
politikákat és hatékony eljárásokat hoz 
létre annak biztosítására, hogy a 
vállalkozás, beleértve annak vezetőit, 
alkalmazottait és meghatalmazottait, 
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megfeleljen az ezen irányelv rendelkezései 
szerinti kötelezettségeknek, valamint az 
ilyen személyek személyes ügyleteire 
irányadó megfelelő szabályokat is 
megállapít.

megfeleljen az ezen irányelv rendelkezései 
szerinti kötelezettségeknek, valamint az 
ilyen személyek személyes ügyleteire 
irányadó megfelelő szabályokat is 
megállapít. A befektetési vállalkozás 
stratégiával és magatartási kódexszel 
rendelkezik az adott terméknek, 
szolgáltatásnak vagy műveletnek azon 
ügyfelek jellemzőivel és igényeivel való 
összeegyeztethetőségéről szóló értékelés 
elvégzésére, akiknek e termékeket 
felkínálják.

Or. en

Indokolás

A visszaélésszerű értékesítést el kell kerülni az összeférhetetlenségre vonatkozó szigorú belső 
szabályok alkalmazásával.

Módosítás 551
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A befektetési vállalkozás megfelelő 
politikákat és hatékony eljárásokat hoz 
létre annak biztosítására, hogy a 
vállalkozás, beleértve annak vezetőit, 
alkalmazottait és meghatalmazottait, 
megfeleljen az ezen irányelv rendelkezései 
szerinti kötelezettségeknek, valamint az 
ilyen személyek személyes ügyleteire 
irányadó megfelelő szabályokat is 
megállapít.

(2) A befektetési vállalkozás megfelelő 
politikákat és hatékony eljárásokat hoz 
létre annak biztosítására, hogy a 
vállalkozás, beleértve annak vezetőit, 
alkalmazottait és meghatalmazottait, 
megfeleljen az ezen irányelv rendelkezései 
szerinti kötelezettségeknek, és értékeli 
értékesítési céljaiknak, valamint az általuk 
kínált termékek és szolgáltatások körének 
az ügyfélstruktúrájukkal való 
összeegyeztethetőségét, valamint az ilyen 
személyek személyes ügyleteire irányadó 
megfelelő szabályokat is megállapít. E 
stratégiákat és szabályokat közzé kell 
tenni és a befektetők rendelkezésére kell 
bocsátani.
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Or. en

Módosítás 552
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A befektetési vállalkozás hatékony 
szervezeti és igazgatási megoldásokat tart 
fenn és működtet abból a célból, hogy 
minden ésszerű lépést megtehessen annak 
megelőzése érdekében, hogy a 23. cikkben 
meghatározott összeférhetetlenség 
hátrányosan érintse ügyfeleinek érdekeit.

(3) A befektetési vállalkozás hatékony 
szervezeti és igazgatási megoldásokat tart 
fenn és működtet abból a célból, hogy 
minden megfelelő lépést megtehessen 
annak megelőzése érdekében, hogy a 23. 
cikkben meghatározott összeférhetetlenség 
hátrányosan érintse ügyfeleinek érdekeit.

Or. en

Indokolás

Az összeférhetetlenség elkerülését kiemelt célnak kell tekinteni. A fogyasztói bizalommal 
fontos foglalkozni, a szövegnek pedig szigorúbbnak kell lennie.

Módosítás 553
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyilvántartásoknak tartalmazniuk kell 
legalább a sajátszámlás kereskedésben 
megkötött ügyleteket érintő és az olyan 
ügyfélmegbízásokkal kapcsolatos 
telefonbeszélgetések vagy elektronikus 
kommunikáció rögzítését, amikor a 
szolgáltatás a megbízások átvétele és 
továbbítása, valamint a megbízások 

A nyilvántartásoknak tartalmazniuk kell 
minden befektetési tanácsadási 
szolgáltatást, többek között a 
terméktanácsadást, a sajátszámlás 
kereskedésben megkötött ügyleteket érintő 
és az olyan ügyfélmegbízásokkal 
kapcsolatos telefonbeszélgetések vagy 
elektronikus kommunikáció rögzítését, 
amikor a szolgáltatás a megbízások 
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végrehajtása az ügyfél nevében. átvétele és továbbítása, valamint a 
megbízások végrehajtása az ügyfél 
nevében.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók erőteljesebb védelme érdekében ki kell terjeszteni a kommunikáció rögzítésére 
vonatkozó kötelezettséget, és növelni kell a rögzített adatok élettartamát.

Módosítás 554
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyilvántartásoknak tartalmazniuk kell
legalább a sajátszámlás kereskedésben 
megkötött ügyleteket érintő és az olyan 
ügyfélmegbízásokkal kapcsolatos 
telefonbeszélgetések vagy elektronikus 
kommunikáció rögzítését, amikor a 
szolgáltatás a megbízások átvétele és 
továbbítása, valamint a megbízások 
végrehajtása az ügyfél nevében.

A székhely szerinti tagállamok előírják, 
hogy megfelelő adatrögzítésre kerüljön 
sor legalább a sajátszámlás kereskedésben 
megkötött ügyletek és az olyan 
ügyfélmegbízások vonatkozásában, 
amikor a szolgáltatás a megbízások 
átvétele és továbbítása, valamint a 
megbízások végrehajtása az ügyfél 
nevében.

Or. en

Módosítás 555
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyilvántartásoknak tartalmazniuk kell 
legalább a sajátszámlás kereskedésben 
megkötött ügyleteket érintő és az olyan 
ügyfélmegbízásokkal kapcsolatos
telefonbeszélgetések vagy elektronikus 

A nyilvántartásoknak tartalmazniuk kell 
legalább a jogosult szerződő felek közötti
ügyleteket érintő telefonbeszélgetések vagy 
elektronikus kommunikáció rögzítését.
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kommunikáció rögzítését, amikor a 
szolgáltatás a megbízások átvétele és 
továbbítása, valamint a megbízások 
végrehajtása az ügyfél nevében.

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 
szakmai ügyfelek és a lakossági ügyfelek 
esetében azonos követelményeket 
alkalmaznak.

Or. en

Módosítás 556
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyilvántartásoknak tartalmazniuk kell 
legalább a sajátszámlás kereskedésben 
megkötött ügyleteket érintő és az olyan 
ügyfélmegbízásokkal kapcsolatos 
telefonbeszélgetések vagy elektronikus 
kommunikáció rögzítését, amikor a 
szolgáltatás a megbízások átvétele és 
továbbítása, valamint a megbízások 
végrehajtása az ügyfél nevében.

A nyilvántartásoknak tartalmazniuk kell 
legalább a sajátszámlás kereskedésben 
megkötött ügyleteket érintő és az olyan 
ügyfélmegbízásokkal kapcsolatos 
telefonbeszélgetések vagy elektronikus 
kommunikáció rögzítését, amikor 
befektetési tanácsadást nyújtanak 
ügyfelek számára, vagy a szolgáltatás a 
megbízások átvétele és továbbítása, 
valamint a megbízások végrehajtása az 
ügyfél nevében.

Or. en

Indokolás

A befektetési tanácsadást is rögzíteni kell annak megakadályozása érdekében, hogy a 
tanácsadók kijátsszák a fogyasztóvédelmi szabályokat azáltal, hogy az ügyfelek számára a 
megbízásnak a weboldalon keresztül történő megadását javasolják.

Módosítás 557
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyilvántartásoknak tartalmazniuk kell 
legalább a sajátszámlás kereskedésben 
megkötött ügyleteket érintő és az olyan 
ügyfélmegbízásokkal kapcsolatos 
telefonbeszélgetések vagy elektronikus 
kommunikáció rögzítését, amikor a 
szolgáltatás a megbízások átvétele és 
továbbítása, valamint a megbízások 
végrehajtása az ügyfél nevében.

A tagállamok legalább a sajátszámlás 
kereskedésben megkötött ügyletek és az 
olyan ügyfélmegbízások vonatkozásában, 
amikor a szolgáltatás a megbízások 
átvétele és továbbítása, valamint a 
megbízások végrehajtása az ügyfél 
nevében, megfelelő nyilvántartásként 
előírják a telefonbeszélgetések vagy 
elektronikus kommunikáció rögzítését.
A pénzügyi intézmények és a lakossági 
ügyfelek közötti kommunikáció 
tekintetében a tagállamok ehelyett 
elismerhetik az ilyen telefonbeszélgetések 
vagy elektronikus kommunikáció 
tartalmának megfelelő – például 
jegyzőkönyv formájában történő –
dokumentálását.

Or. en

Módosítás 558
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) albekezdéssel összhangban rögzített
telefonbeszélgetések és elektronikus 
kommunikáció felvételeit az érintett 
ügyfeleknek kérésre át kell adni, és azokat 
három évig meg kell őrizni.

A székhely szerinti tagállam lehetővé 
teheti:

a) telefonbeszélgetések és elektronikus 
kommunikáció rögzítését; vagy
b) az ilyen telefonbeszélgetések vagy 
elektronikus kommunikáció tartalmának 
megfelelő, írásos dokumentálását, az 
ügyfél és az ügyfél számára szolgáltatást 
nyújtó személy aláírásával.
A tagállamok előírják ezen 
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nyilvántartások három évig tartó 
megőrzését.

Or. en

Módosítás 559
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyilvántartásoknak tartalmazniuk kell 
legalább a sajátszámlás kereskedésben 
megkötött ügyleteket érintő és az olyan 
ügyfélmegbízásokkal kapcsolatos 
telefonbeszélgetések vagy elektronikus 
kommunikáció rögzítését, amikor a 
szolgáltatás a megbízások átvétele és 
továbbítása, valamint a megbízások 
végrehajtása az ügyfél nevében.

A nyilvántartásoknak tartalmazniuk kell 
azon telefonbeszélgetések vagy 
elektronikus kommunikáció rögzítését, 
amelyek legalább a sajátszámlás 
kereskedésben megkötött ügyleteket, az 
olyan ügyfélmegbízásokat, amikor a 
szolgáltatás a megbízások átvétele és 
továbbítása, valamint a megbízások 
végrehajtása az ügyfél nevében, továbbá 
portfóliókezelési szolgáltatás esetében az 
ügyfelek megbízásait érintik.

Or. en

Módosítás 560
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyilvántartásoknak tartalmazniuk kell 
legalább a sajátszámlás kereskedésben 
megkötött ügyleteket érintő és az olyan 
ügyfélmegbízásokkal kapcsolatos 
telefonbeszélgetések vagy elektronikus 
kommunikáció rögzítését, amikor a 
szolgáltatás a megbízások átvétele és 
továbbítása, valamint a megbízások 

A nyilvántartásoknak tartalmazniuk kell a 
sajátszámlás kereskedésben megkötött 
ügyletek tényleges továbbításával és az 
olyan ügyfélmegbízásokkal kapcsolatos 
telefonbeszélgetések vagy elektronikus 
kommunikáció rögzítését, amikor a 
szolgáltatás a megbízások átvétele és 
továbbítása, valamint a megbízások 
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végrehajtása az ügyfél nevében. végrehajtása az ügyfél nevében.

Or. fr

Módosítás 561
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) albekezdéssel összhangban rögzített 
telefonbeszélgetések és elektronikus 
kommunikáció felvételeit az érintett 
ügyfeleknek kérésre át kell adni, és azokat 
három évig meg kell őrizni.

Az (1) albekezdéssel összhangban rögzített 
telefonbeszélgetések és elektronikus 
kommunikáció felvételeit az érintett 
ügyfeleknek kérésre át kell adni, és azokat
az ügyfél befektetési időszakával 
megegyező, plusz egy évvel 
meghosszabbított – de legfeljebb ötéves –
időtartamra meg kell őrizni.

Or. en

Indokolás

Az lenne logikus, hogy legalább a befektetés időtartamára megőrizzék a rögzített adatokat. Az 
európai adatvédelmi biztos ötéves megőrzési időszakot tart megfelelőnek.

Módosítás 562
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) albekezdéssel összhangban rögzített 
telefonbeszélgetések és elektronikus 
kommunikáció felvételeit az érintett 
ügyfeleknek kérésre át kell adni, és azokat 
három évig meg kell őrizni.

Az (1) albekezdéssel összhangban rögzített 
telefonbeszélgetések és elektronikus 
kommunikáció felvételeit az érintett 
ügyfeleknek kérésre át kell adni, és azokat 
a befektetés időtartamának lejártát 
követően egy évig meg kell őrizni.

Or. en
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Indokolás

A felvételeket és dokumentumokat legalább addig meg kell őrizni, amíg a fogyasztó számára 
ki nem derül a számára tanácsolt beruházás valódi végeredménye.

Módosítás 563
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) albekezdéssel összhangban rögzített 
telefonbeszélgetések és elektronikus 
kommunikáció felvételeit az érintett 
ügyfeleknek kérésre át kell adni, és azokat
három évig meg kell őrizni.

Az (1) és (2) albekezdéssel összhangban 
rögzített telefonbeszélgetések és 
elektronikus kommunikáció felvételeit 
három évig meg kell őrizni.

Or. en

Indokolás

A telefonbeszélgetések rögzítése elsősorban kulturális szokás kérdése, ezért ezt a döntést 
tagállami szinten kell meghozni.

Módosítás 564
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 7 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a befektetési vállalkozás és a lakossági 
ügyfél közötti telefonbeszélgetések nem 
csak a befektetési szolgáltatásra 
korlátozódnak, a tagállamok azonos 
hatású, alternatív szabályok alkalmazását 
tehetik lehetővé a befektetési vállalkozás 
és a lakossági ügyfél között, az 1000 EUR 
összeget nem meghaladó ügyletekkel 
kapcsolatosan folytatott 
telefonbeszélgetések felvételeire 
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vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 565
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 7 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A befektetési vállalkozás illetékes 
munkatársai csak a befektetési vállalkozás 
tulajdonában lévő berendezések 
használata mellett folytathatják az első 
albekezdésben említett beszélgetéseket és 
kommunikációt, amelyekről nyilvántartást 
őriznek meg.

Or. en

Módosítás 566
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 8 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják a befektetési 
vállalkozás számára, hogy csak akkor 
foglalkozhat értékpapír-finanszírozási 
ügyletekkel az ügyfél nevében nála tárolt 
pénzügyi eszközöket illetően, és csak 
akkor használhatja ezeket a pénzügyi 
eszközöket a saját számlájára vagy a 
vállalkozás egy másik ügyfele számlájára, 
ha a következő feltételek teljesülnek:
a) az ügyfél előzetesen kifejezett 
beleegyezését adta az eszközök konkrét 
feltételek mellett történő használatához, 
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ezt a lakossági ügyfél aláírásával vagy –
egy külön hozzájárulási dokumentummal 
– azzal egyenértékű egyéb módon 
igazolta;
b) az ügyfél pénzügyi eszközei kizárólag 
azon konkrétan meghatározott feltételek 
mellett használhatók fel, amelyekhez az 
ügyfél beleegyezését adja, és az ügyfelet 
minden esetben értesíteni kell arról, ha 
eszközeit felhasználják;
c) az ügyfél eszközeinek felhasználásával 
szerzett jövedelem jelentős része az 
ügyfelet illeti.
A befektetési vállalkozás lehetővé teszi 
ügyfelei számára, hogy eseti alapon ne 
engedélyezzék pénzügyi eszközeik 
felhasználását.

Or. en

Módosítás 567
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A befektetési vállalkozásnak az 
ügyfelek tulajdonát képező pénzeszközök 
tartásakor megfelelő megoldásokkal kell 
óvnia az ügyfelek jogait, és a hitelintézetek
esetének kivételével meg kell előznie az 
ügyfelek pénzeszközeinek saját számlára 
történő felhasználását.

(9) A befektetési vállalkozásnak az 
ügyfelek tulajdonát képező pénzeszközök 
tartásakor megfelelő megoldásokkal kell 
óvnia az ügyfelek jogait, és a hitelintézetek 
tevékenységének megkezdéséről és 
folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 
2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (átdolgozott szöveg) értelmében a 
pénzeszközöket betéteként elfogadó 
hitelintézetek esetének kivételével meg kell 
előznie az ügyfelek pénzeszközeinek saját 
számlára történő felhasználását. Az ebben 
a bekezdésben meghatározott működési 
követelmények abban az esetben 
alkalmazandók valamely hitelintézetre, ha 
az a hitelintézet beleegyezik az ügyfél 
jogainak oly módon történő védelmébe, 
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hogy az eszközöket harmadik személynél 
kihelyezik, vagy az adott ügyfél eszközeit 
harmadik félen keresztül tartják, ezen 
alap betétként történő elfogadása helyett.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy megoldja az 1. szintű és a 2. szintű irányelvek közötti zavaró 
következetlenséget, amely közvetlen hatást gyakorol azon hitelintézetekre, amelyek valamely 
más tagállamban nyújtanak befektetési szolgáltatásokat.

Módosítás 568
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A befektetési vállalkozás nem köthet
lakossági ügyfelekkel tulajdonjog-
átruházásos biztosítékokról szóló 
megállapodásokat az ügyfél jelenlegi vagy 
jövőbeli, tényleges vagy függő vagy 
várható kötelmeinek biztosítékaként vagy 
fedezeteként.

(10) A befektetési vállalkozás nem köthet 
lakossági ügyfelekkel tulajdonjog-
átruházásos biztosítékokról szóló 
megállapodásokat az ügyfél jelenlegi vagy 
jövőbeli, tényleges vagy függő vagy 
várható kötelmeinek biztosítékaként vagy 
fedezeteként, kivéve, ha előzetesen írásban 
kifejezett beleegyezését adta a 
megállapodások jellemzőit tartalmazó 
egyértelmű, teljes körű és pontos 
tájékoztatás alapján.

Or. en

Módosítás 569
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A befektetési vállalkozás nem köthet (10) A befektetési vállalkozás tulajdonjog-
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lakossági ügyfelekkel tulajdonjog-
átruházásos biztosítékokról szóló 
megállapodásokat az ügyfél jelenlegi vagy 
jövőbeli, tényleges vagy függő vagy 
várható kötelmeinek biztosítékaként vagy 
fedezeteként.

átruházásos biztosítékokról szóló 
megállapodásokat köt az ügyfél jelenlegi 
vagy jövőbeli, tényleges vagy függő vagy 
várható kötelmeinek biztosítékaként vagy 
fedezeteként.

Or. de

Indokolás

A MiFID tiltja a lakossági ügyfelek biztosítékainak átruházását. Az EMIR ennél rugalmasabb 
megközelítést irányoz elő. A biztosítékok átruházásnak mindkét esetben megengedettnek 
kellene lennie, lakossági ügyfelek és intézményi befektetők részére egyaránt.

Módosítás 570
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A befektetési vállalkozás nem köthet 
lakossági ügyfelekkel tulajdonjog-
átruházásos biztosítékokról szóló 
megállapodásokat az ügyfél jelenlegi vagy 
jövőbeli, tényleges vagy függő vagy 
várható kötelmeinek biztosítékaként vagy 
fedezeteként.

(10) A befektetési vállalkozás nem köthet 
lakossági ügyfelekkel tulajdonjog-
átruházásos biztosítékokról szóló 
megállapodásokat az ügyfél jelenlegi vagy 
jövőbeli, tényleges vagy függő vagy 
várható kötelmeinek biztosítékaként vagy 
fedezeteként, kivéve, ha ehhez az ügyfél 
előzetesen írásban kifejezett beleegyezését 
adta.

Or. en

Módosítás 571
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikkel összhangban 

törölve
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el olyan intézkedéseket illetően, 
amelyek részletesen meghatározzák a 
különböző befektetési szolgáltatásokat 
nyújtó és/vagy befektetési 
tevékenységeket, illetve kiegészítő 
szolgáltatásokat vagy ezek kombinációját 
végző befektetési vállalkozásokkal és 
harmadik országbeli vállalkozásoknak a 
43. cikkel összhangban engedélyezett 
fióktelepeivel szemben megállapítandó, a 
(2)–(9) bekezdésben rögzített konkrét 
szervezeti követelményeket.

Or. en

Indokolás

A harmadik országbeli vállalkozásokra vonatkozóan megállapított szervezeti 
követelményeknek a Bizottság által elvégzett egyenértékűség-értékelés részét kell képezniük.

Módosítás 572
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 12 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. A befektetési vállalkozás 
termékjóváhagyási eljárással rendelkezik, 
és meghozza a szükséges operatív és 
eljárási intézkedéseket ezen 
termékjóváhagyási eljárás végrehajtására. 
A befektetési termékek és pénzügyi 
eszközök piaci forgalomba hozatala vagy 
forgalmazása előtt e termékeket és 
eszközöket a termékjóváhagyási eljárás 
alapján jóvá kell hagyni. Minden 
vonatkozó kockázatot gondosan 
mérlegelni kell, a termékeket és 
eszközöket pedig csak akkor lehet 
forgalomba hozni vagy forgalmazni, ha az 
a célzott ügyfélcsoport érdekét szolgálja. A 
termékjóváhagyási eljárást évente 
felülvizsgálják. A befektetési 
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vállalkozásnak mindenkor naprakész és 
részletes tájékoztatással kell tudnia 
szolgálni az illetékes hatósága számára 
termékjóváhagyási eljárásának 
természetét és részleteit illetően.

Or. en

Módosítás 573
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
Árjegyzők

A 4. cikk (6) bekezdésében meghatározott 
árjegyzők rendszeresen elfogadható és a 
piachoz kapcsolódó eladási és vételi 
árfolyamokat tesznek közzé. Ez 
folyamatosan működésben marad azon 
szabályozott piac vagy MTF kereskedési 
ideje alatt, ahová a megbízások érkeznek, 
vagy amelynek rendszerén keresztül az 
ügylet lezajlik.

Or. en

Indokolás

Az árjegyzők szerepére, tevékenységeire és kötelezettségeire vonatkozó rendelkezéseket 
egyértelművé kell tenni valamely cikkben. Az árjegyzőknek likviditást kell biztosítaniuk 
bármilyen piaci feltétel esetén.

Módosítás 574
Kay Swinburne

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

(1) Az algoritmikus kereskedéssel 
foglalkozó befektetési vállalkozás 
hatékony rendszerekkel és 
kockázatellenőrzéssel rendelkezik, hogy 
kereskedési rendszerei rugalmasak 
legyenek és elegendő kapacitással 
rendelkezzenek, azok megfelelő 
kereskedési küszöbértékek és limitek 
hatálya alá tartoznak, és megakadályozzák 
hibás megbízások kiküldését, vagy azt, 
hogy a rendszer másképpen működjön 
olyan módon, ami rendellenes piacot 
teremthet vagy ahhoz hozzájárulhat. Az 
ilyen vállalkozásnak hatékony rendszerei 
és kockázatellenőrzései vannak az arról 
való gondoskodásra is, hogy a kereskedési 
rendszerek ne legyenek felhasználhatók 
semmiféle olyan célra, amely a [MAR]/EU 
rendelettel vagy annak a kereskedési 
helyszínnek a szabályaival ellentétes, 
amelyhez kapcsolódnak. A vállalkozás 
rendelkezik eredményes 
mechanizmusokkal az üzletvitel 
folyamatosságára, hogy kezelje 
kereskedési rendszereinek bármiféle 
váratlan meghibásodását, és gondoskodik 
arról, hogy rendszerei teljes mértékben le 
legyenek tesztelve és megfelelően 
ellenőrzöttek legyenek annak biztosítására, 
hogy e bekezdés követelményeinek 
megfeleljenek.

(1) Az algoritmikus vagy nagyfrekvenciájú 
kereskedéssel – többek között 
nagyfrekvenciájú kereskedési 
stratégiákkal – foglalkozó befektetési 
vállalkozás üzletvitelével arányos, 
hatékony rendszerekkel és 
kockázatellenőrzéssel rendelkezik, hogy 
kereskedési rendszerei rugalmasak 
legyenek és elegendő kapacitással 
rendelkezzenek, azok megfelelő 
kereskedési küszöbértékek és limitek 
hatálya alá tartoznak, és megakadályozzák 
hibás megbízások kiküldését, vagy azt, 
hogy a rendszer másképpen működjön 
olyan módon, ami rendellenes piacot 
teremthet vagy ahhoz hozzájárulhat. Az 
ilyen vállalkozásnak hatékony rendszerei 
és kockázatellenőrzései vannak az arról 
való gondoskodásra is, hogy a kereskedési 
rendszerek ne legyenek felhasználhatók 
semmiféle olyan célra, amely a [MAR]/EU 
rendelettel vagy annak a kereskedési 
helyszínnek a szabályaival ellentétes, 
amelyhez kapcsolódnak. A vállalkozás 
rendelkezik eredményes és arányos 
mechanizmusokkal az üzletvitel 
folyamatosságára, hogy kezelje 
kereskedési rendszereinek bármiféle 
váratlan meghibásodását, és gondoskodik 
arról, hogy rendszerei teljes mértékben le 
legyenek tesztelve és megfelelően 
ellenőrzöttek legyenek annak biztosítására, 
hogy e bekezdés követelményeinek 
megfeleljenek.

Or. en

Indokolás

Bizonyos mértékű arányosságra van szükség azon kisvállalkozások esetében, amelyek bár 
működtetnek algoritmusokat, de csak nagyon egyszerű, végrehajtási alapon teszik azt.
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Módosítás 575
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az algoritmikus kereskedéssel 
foglalkozó befektetési vállalkozás 
hatékony rendszerekkel és 
kockázatellenőrzéssel rendelkezik, hogy 
kereskedési rendszerei rugalmasak 
legyenek és elegendő kapacitással 
rendelkezzenek, azok megfelelő 
kereskedési küszöbértékek és limitek 
hatálya alá tartoznak, és megakadályozzák 
hibás megbízások kiküldését, vagy azt, 
hogy a rendszer másképpen működjön 
olyan módon, ami rendellenes piacot 
teremthet vagy ahhoz hozzájárulhat. Az 
ilyen vállalkozásnak hatékony rendszerei 
és kockázatellenőrzései vannak az arról 
való gondoskodásra is, hogy a kereskedési 
rendszerek ne legyenek felhasználhatók 
semmiféle olyan célra, amely a [MAR]/EU 
rendelettel vagy annak a kereskedési 
helyszínnek a szabályaival ellentétes, 
amelyhez kapcsolódnak. A vállalkozás 
rendelkezik eredményes 
mechanizmusokkal az üzletvitel 
folyamatosságára, hogy kezelje 
kereskedési rendszereinek bármiféle 
váratlan meghibásodását, és gondoskodik 
arról, hogy rendszerei teljes mértékben le 
legyenek tesztelve és megfelelően 
ellenőrzöttek legyenek annak biztosítására, 
hogy e bekezdés követelményeinek 
megfeleljenek.

(1) Az algoritmikus kereskedéssel 
foglalkozó befektetési vállalkozás 
hatékony rendszerekkel és 
kockázatellenőrzéssel rendelkezik, hogy 
kereskedési rendszerei rugalmasak 
legyenek és elegendő kapacitással 
rendelkezzenek, azok megfelelő 
kereskedési küszöbértékek és limitek 
hatálya alá tartoznak, és megfelelő 
lépéseket tesz annak érdekében, hogy 
megakadályozzák hibás megbízások 
kiküldését, vagy azt, hogy a rendszer 
másképpen működjön olyan módon, ami 
rendellenes piacot teremthet vagy ahhoz 
hozzájárulhat. Az ilyen vállalkozásnak 
hatékony rendszerei és 
kockázatellenőrzései vannak az arról való 
gondoskodásra is, hogy a kereskedési 
rendszerek a [MAR]/EU rendelettel és
annak a kereskedési helyszínnek a 
szabályaival összhangban működnek, 
amelyhez kapcsolódnak. A vállalkozás 
rendelkezik eredményes 
mechanizmusokkal az üzletvitel 
folyamatosságára, hogy kezelje 
kereskedési rendszereinek bármiféle 
váratlan meghibásodását, és gondoskodik 
arról, hogy rendszerei teljes mértékben le 
legyenek tesztelve és megfelelően 
ellenőrzöttek legyenek annak biztosítására, 
hogy e bekezdés követelményeinek 
megfeleljenek.

Or. en

Indokolás

A módosítás technikai egyértelműsítésre szolgál a hibás megbízások kiküldését és a MAR-
jogszabály alkalmazását illetően (nem garantálható a hibás megbízások kiküldésének vagy a 
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piaci visszaéléseknek a megakadályozása). A módosítás egyértelművé teszi, hogy a 
rendszereknek és az ellenőrzéseknek a hibás megbízások kiküldésének és a piaci 
visszaéléseknek a felderítését és megakadályozását kell szolgálniuk, amennyiben az 
lehetséges.

Módosítás 576
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A befektetési vállalkozások engedélyt 
kérnek a szabályozott piactól, MTF-től 
vagy OTF-től, amikor új vagy módosított 
automatizált kereskedési rendszereket 
kívánnak kapcsolni az érintett piac 
rendszereihez.
Az új vagy módosított rendszert nem 
alkalmazzák kereskedésre a szabályozott 
piacon, MTF-en vagy OTF-en mindaddig, 
amíg a piacműködtető – az 51. cikk (3a) 
bekezdésével összhangban – írásbeli 
jóváhagyást nem nyújt be.

Or. en

Módosítás 577
Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az algoritmikus kereskedéssel 
foglalkozó befektetési vállalkozás esetében 
külön engedélyezési eljárást kell 
alkalmazni. Ennek során egyértelműen és 
érthetően bizonyítania kell, hogy a 
gazdaság egészét érintő mely előnyök 
származnak a tevékenységéből, és azt, 
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hogy tevékenységei nem váltanak ki 
kedvezőtlen hatásokat, mint például 
fokozott volatilitást, ami a pénzügyi piac 
stabilitását veszélyezteti, és nem 
eredményezik az árak torzulását. Ha a 
befektetési vállalkozás mindezt nem 
bizonyítja egyértelműen és érthetően, nem 
kaphat engedélyt. Az Európai Bizottság 
javaslatot dolgoz ki az algoritmikus 
kereskedés lehetséges pozitív és negatív 
makrogazdasági hatásainak listájáról.

Or. en

Módosítás 578
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. Az algoritmikus kereskedéssel 
foglalkozó befektetési vállalkozás az 
illetékes hatóságának kérésére 
haladéktalanul benyújtja e hatóságnak az 
algoritmusaival kapcsolatos 
információkat, többek között a 
forráskódot, a program felépítését, 
valamint az (1) bekezdésben említett 
rendszerek és kockázatellenőrzések
dokumentációját.
Az ilyen vállalkozások egyúttal 
gondoskodnak arról, hogy – a kereskedési 
helyszín vagy az illetékes hatóság kérésére 
– haladéktalanul és részletesen közölni 
tudják napi árfolyamukat és kereskedelmi 
tevékenységüket.

Or. en

Indokolás

A módosítás a Finance Watch ajánlásain alapul.
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Módosítás 579
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. Tilos a nagyfrekvenciájú kereskedés.

Or. en

Indokolás

Komoly aggályok merültek fel az előadó 43. módosításában meghatározott nagyfrekvenciájú 
kereskedés gazdasági hasznával kapcsolatban. Az arbitrázst, amelyre gyakran a 
nagyfrekvenciájú kereskedés alapjaként tekintenek, már évszázadok óta alkalmazzák, azzal a 
különbséggel, hogy némileg több időt vesz igénybe. A nagyfrekvenciájú kereskedés esetében 
ugyanakkor igen nagy a piaci visszaélések lehetősége, és az sokszor okoz gazdasági 
veszteséget (ilyen volt például a 2010. májusban történt „Flash Crash”, azaz gyors 
összeomlás).

Módosítás 580
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az algoritmikus kereskedésbe 
bekapcsolódó befektetési vállalkozás 
legalább évente lead a székhelye szerinti 
ország illetékes hatósága számára egy 
ismertetést algoritmikus kereskedési 
stratégiáiról, a rendszerben felhasznált 
kereskedési paraméterek vagy limitek 
részleteiről, az (1) bekezdés feltételeinek 
teljesítéséhez szükséges fő megfelelőségi 
és kockázati ellenőrzésekről, valamint a 
rendszerek tesztelésének adatairól. Az 
illetékes hatóság bármikor kérhet további 
információkat a befektetési vállalkozástól 
algoritmikus kereskedéséről és az ilyen 

(2) Az algoritmikus kereskedésbe 
bekapcsolódó befektetési vállalkozás 
mindenkor képes arra, hogy legalább 
évente, saját kezdeményezésére leadjon a 
székhelye szerinti ország illetékes hatósága 
számára egy naprakész és részletes
ismertetést algoritmikus kereskedési 
stratégiáiról, a rendszerben felhasznált 
kereskedési paraméterek vagy limitek 
részleteiről, az (1) bekezdés feltételeinek 
teljesítéséhez szükséges fő megfelelőségi 
és kockázati ellenőrzésekről, valamint a
rendszerek tesztelésének adatairól. A 
befektetési vállalkozás intézkedéseket hoz 
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kereskedéshez felhasznált rendszerekről. annak érdekében, hogy nyilvántartást 
vezessenek a fenti ügyekről, és biztosítja, 
hogy azok lehetővé teszik az illetékes 
hatóság számára az ezen irányelv, a 
[MiFIR] és a [MAR] követelményeinek 
való megfelelés nyomon követését. Az 
illetékes hatóság bármikor kérheti a 
fentieket, valamint további információkat a 
befektetési vállalkozástól algoritmikus 
kereskedéséről és az ilyen kereskedéshez 
felhasznált rendszerekről.

Or. en

Módosítás 581
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az algoritmikus kereskedésbe 
bekapcsolódó befektetési vállalkozás 
legalább évente lead a székhelye szerinti 
ország illetékes hatósága számára egy 
ismertetést algoritmikus kereskedési 
stratégiáiról, a rendszerben felhasznált 
kereskedési paraméterek vagy limitek 
részleteiről, az (1) bekezdés feltételeinek 
teljesítéséhez szükséges fő megfelelőségi 
és kockázati ellenőrzésekről, valamint a 
rendszerek tesztelésének adatairól. Az 
illetékes hatóság bármikor kérhet további 
információkat a befektetési vállalkozástól 
algoritmikus kereskedéséről és az ilyen 
kereskedéshez felhasznált rendszerekről.

(2) A nagyfrekvenciájú kereskedési 
stratégiába bekapcsolódó befektetési 
vállalkozás legalább évente – vagy kérésre 
bármikor – lead a székhelye szerinti ország 
illetékes hatósága számára egy ismertetést 
algoritmikus kereskedési stratégiáiról, a 
rendszerben felhasznált kereskedési 
paraméterek vagy limitek részleteiről, az 
(1) bekezdés feltételeinek teljesítéséhez 
szükséges fő megfelelőségi és kockázati 
ellenőrzésekről, valamint a rendszerek 
tesztelésének adatairól. Az illetékes 
hatóság bármikor kérhet további 
információkat a befektetési vállalkozástól 
algoritmikus kereskedéséről és az ilyen 
kereskedéshez felhasznált rendszerekről.

Or. en

Indokolás

Elő kell írni, hogy évente – vagy kérésre bármikor – jelentést nyújtsanak be az 
algoritmusokról a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságához.
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Módosítás 582
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az algoritmikus kereskedésbe 
bekapcsolódó befektetési vállalkozás 
legalább évente lead a székhelye szerinti 
ország illetékes hatósága számára egy 
ismertetést algoritmikus kereskedési 
stratégiáiról, a rendszerben felhasznált 
kereskedési paraméterek vagy limitek 
részleteiről, az (1) bekezdés feltételeinek 
teljesítéséhez szükséges fő megfelelőségi 
és kockázati ellenőrzésekről, valamint a 
rendszerek tesztelésének adatairól. Az
illetékes hatóság bármikor kérhet további 
információkat a befektetési vállalkozástól
algoritmikus kereskedéséről és az ilyen 
kereskedéshez felhasznált rendszerekről.

(2) Az algoritmikus kereskedésbe 
bekapcsolódó befektetési vállalkozás 
legalább évente lead a székhelye szerinti 
ország illetékes hatósága számára egy 
ismertetést algoritmikus kereskedési 
stratégiáiról, a rendszerben felhasznált 
kereskedési paraméterek vagy limitek 
részleteiről, az (1) bekezdés feltételeinek 
teljesítéséhez szükséges fő megfelelőségi 
és kockázati ellenőrzésekről, valamint a 
rendszerek tesztelésének adatairól. A 
befektetési vállalkozás – az illetékes 
hatóság kérésére – további információkat 
nyújt be algoritmikus kereskedéséről és az 
ilyen kereskedéshez felhasznált 
rendszerekről.

Or. en

Indokolás

A MiFID-re irányuló javaslat 17. cikke (2) bekezdésének biztosítania kell, hogy a befektetési 
vállalkozás az illetékes hatóság által kért minden további információt e hatóság 
rendelkezésére bocsát. (az EKB javaslata)

Módosítás 583
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az algoritmikus kereskedésbe 
bekapcsolódó befektetési vállalkozás 
legalább évente lead a székhelye szerinti 

(2) Az algoritmikus kereskedésbe és 
nagyfrekvenciájú kereskedési stratégiákba
bekapcsolódó befektetési vállalkozás – a 
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ország illetékes hatósága számára egy 
ismertetést algoritmikus kereskedési 
stratégiáiról, a rendszerben felhasznált 
kereskedési paraméterek vagy limitek 
részleteiről, az (1) bekezdés feltételeinek 
teljesítéséhez szükséges fő megfelelőségi 
és kockázati ellenőrzésekről, valamint a 
rendszerek tesztelésének adatairól. Az 
illetékes hatóság bármikor kérhet további 
információkat a befektetési vállalkozástól 
algoritmikus kereskedéséről és az ilyen 
kereskedéshez felhasznált rendszerekről.

kezdeti engedély megadásakor vagy 
legalább évente, valamint amikor 
kereskedési stratégiája lényegesen 
megváltozik – lead a székhelye szerinti 
ország illetékes hatósága számára egy 
ismertetést algoritmikus kereskedési 
stratégiáiról, a rendszerben felhasznált 
kereskedési paraméterek vagy limitek 
részleteiről, az (1) bekezdés feltételeinek 
teljesítéséhez szükséges fő megfelelőségi 
és kockázati ellenőrzésekről, valamint a 
rendszerek tesztelésének adatairól. Az 
illetékes hatóság bármikor kérhet további 
információkat a befektetési vállalkozástól 
algoritmikus kereskedéséről és az ilyen 
kereskedéshez felhasznált rendszerekről.

Or. en

Indokolás

Mivel egyes vállalkozások rendszeresen változtatják az algoritmusukat, ezért az illetékes 
hatóságoknak évente megküldött ismertetés nem biztos, hogy elegendő stratégiájuk valódi 
megismeréséhez; így ezt a rendelkezést az algoritmussal kapcsolatos stratégiát érintő minden 
jelentős változásra ki kell terjeszteni.

Módosítás 584
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az algoritmikus kereskedésbe 
bekapcsolódó befektetési vállalkozás 
legalább évente lead a székhelye szerinti 
ország illetékes hatósága számára egy 
ismertetést algoritmikus kereskedési 
stratégiáiról, a rendszerben felhasznált 
kereskedési paraméterek vagy limitek 
részleteiről, az (1) bekezdés feltételeinek 
teljesítéséhez szükséges fő megfelelőségi 
és kockázati ellenőrzésekről, valamint a 
rendszerek tesztelésének adatairól. Az
illetékes hatóság bármikor kérhet további 

(2) Az algoritmikus kereskedésbe 
bekapcsolódó befektetési vállalkozás 
legalább évente lead a székhelye szerinti 
ország illetékes hatósága számára egy 
ismertetést algoritmikus kereskedési 
stratégiáiról, a rendszerben felhasznált 
kereskedési paraméterek vagy limitek 
részleteiről, az (1) bekezdés feltételeinek 
teljesítéséhez szükséges fő megfelelőségi 
és kockázati ellenőrzésekről, valamint a 
rendszerek tesztelésének adatairól. A 
befektetési vállalkozás – az illetékes 
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információkat a befektetési vállalkozástól 
algoritmikus kereskedéséről és az ilyen 
kereskedéshez felhasznált rendszerekről.

hatóság kérésére – további információkat 
nyújt be algoritmikus kereskedéséről és az 
ilyen kereskedéshez felhasznált 
rendszerekről.

Or. en

Indokolás

A MiFID-re irányuló javaslat 17. cikke (2) bekezdésének biztosítania kell, hogy a befektetési 
vállalkozás az illetékes hatóság által kért minden további információt e hatóság 
rendelkezésére bocsát.

Módosítás 585
Gay Mitchell

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az algoritmikus kereskedésbe 
bekapcsolódó befektetési vállalkozás 
legalább évente lead a székhelye szerinti 
ország illetékes hatósága számára egy 
ismertetést algoritmikus kereskedési 
stratégiáiról, a rendszerben felhasznált 
kereskedési paraméterek vagy limitek 
részleteiről, az (1) bekezdés feltételeinek 
teljesítéséhez szükséges fő megfelelőségi 
és kockázati ellenőrzésekről, valamint a 
rendszerek tesztelésének adatairól. Az 
illetékes hatóság bármikor kérhet további 
információkat a befektetési vállalkozástól 
algoritmikus kereskedéséről és az ilyen 
kereskedéshez felhasznált rendszerekről.

(2) Az algoritmikus kereskedésbe 
bekapcsolódó befektetési vállalkozás 
évente vagy kérésre lead a székhelye 
szerinti ország illetékes hatósága számára 
egy ismertetést algoritmikus kereskedési 
stratégiáiról, a rendszerben felhasznált 
kereskedési paraméterek vagy limitek 
részleteiről, az (1) bekezdés feltételeinek 
teljesítéséhez szükséges fő megfelelőségi 
és kockázati ellenőrzésekről, valamint a 
rendszerek tesztelésének adatairól. Az 
illetékes hatóság bármikor kérhet további 
információkat a befektetési vállalkozástól 
algoritmikus kereskedéséről és az ilyen 
kereskedéshez felhasznált rendszerekről.

Or. en

Módosítás 586
Sari Essayah

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

(2) Az algoritmikus kereskedésbe 
bekapcsolódó befektetési vállalkozás 
legalább évente lead a székhelye szerinti 
ország illetékes hatósága számára egy 
ismertetést algoritmikus kereskedési 
stratégiáiról, a rendszerben felhasznált 
kereskedési paraméterek vagy limitek 
részleteiről, az (1) bekezdés feltételeinek 
teljesítéséhez szükséges fő megfelelőségi 
és kockázati ellenőrzésekről, valamint a 
rendszerek tesztelésének adatairól. Az 
illetékes hatóság bármikor kérhet további 
információkat a befektetési vállalkozástól 
algoritmikus kereskedéséről és az ilyen 
kereskedéshez felhasznált rendszerekről.

(2) Az algoritmikus kereskedésbe 
bekapcsolódó befektetési vállalkozás 
legalább évente lead a székhelye szerinti 
ország illetékes hatósága számára egy 
ismertetést algoritmikus kereskedési 
stratégiáiról, a rendszerben felhasznált 
kereskedési paraméterek vagy limitek 
részleteiről, az (1) bekezdés feltételeinek 
teljesítéséhez szükséges fő megfelelőségi 
és kockázati ellenőrzésekről, valamint a 
rendszerek tesztelésének adatairól. Az 
illetékes hatóság bármikor kérhet további 
információkat a befektetési vállalkozástól 
algoritmikus kereskedéséről és az ilyen 
kereskedéshez felhasznált rendszerekről, 
ideértve az algoritmusai forráskódját.

Or. en

Módosítás 587
Robert Goebbels, Pervenche Berès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A nagyfrekvenciájú kereskedési 
stratégiával foglalkozó befektetési 
vállalkozás naponta ismerteti a székhely 
szerinti illetékes hatóságával 
árfolyamának és a szabályozott piacokon 
vagy MTF-eken végzett kereskedési 
tevékenységének nyers nézetű ellenőrzési 
nyomvonalát.

Or. en

Indokolás

A nagyfrekvenciájú kereskedés algoritmusának árfolyamára és a kereskedési tevékenységre 
vonatkozó teljes ellenőrzési útvonal alapvető eszköz a piaci visszaélések ellenőrzésére a 
kereskedési helyszíneken. A piacokon átívelő felügyelet ma nem létező dolog. Ezen ellenőrzési 
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útvonal segítségével a szabályozók jobban megérthetik a nagyfrekvenciájú kereskedés mintáit, 
különös tekintettel a rá jellemző igen magas megbízás–ügylet arányra.

Módosítás 588
Kay Swinburne

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A nagyfrekvenciájú kereskedési 
stratégiával foglalkozó befektetési 
vállalkozás jóváhagyott formában tárolja 
a kereskedési helyszíneken alkalmazott 
árfolyamok, illetve az ott végzett 
kereskedési tevékenység nyers nézetű 
ellenőrzési nyomvonalát, és kérésre az 
illetékes nemzeti hatóság rendelkezésére 
bocsátja.

Or. en

Indokolás

A „Flash Crash” után az USA-ban folytatott vita középpontjában az állt, hogy újra fel kell 
építeni a piac konszolidált ellenőrzési nyomvonalát annak teljes körű megállapítása 
érdekében, hogy az eseményeknek pontosan milyen sorozata vezetett a tapasztalt abnormális 
piaci körülmények kialakulásához. Miközben ezen adatok központilag történő összegyűjtése 
óriási és költséges technológiai terhet róna a hatóságokra, az egyes vállalkozások meg tudnák 
őrizni saját adataikat, így ha az illetékes hatóságoknak rekonstruálni kellene a piaci 
eseményeket, akkor képesek lennének rá.

Módosítás 589
Sari Essayah

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A nagyfrekvenciájú kereskedési 
stratégiával foglalkozó befektetési 
vállalkozás biztosítja az illetékes hatóság 
számára árfolyamának és kereskedési 
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tevékenységének nyers nézetű ellenőrzési 
nyomvonalát. Az EÉPH kötelező érvényű 
technikai standardokat dolgoz ki a 
benyújtandó adatok és azok 
formátumának meghatározására.

Or. en

Módosítás 590
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. Az EÉPH – a (2a) bekezdésben 
említettekkel összhangban –
szabályozástechnikai standardokat dolgoz 
ki a benyújtandó adatok és azok 
formátumának meghatározására, hogy 
lehetővé tegye az ellenőrzési nyomvonal 
tagállamok közötti konszolidálását.
Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket [..]-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz.
A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő elfogadására.
______________
*HL kérjük a dátumot beilleszteni: ezen 
irányelv hatálybalépését követően 12 
hónappal.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi globális piacok hatékony szabályozása megkívánja a nagyfrekvenciájú kereskedés 
adatainak nemzetközi szintű konszolidálását.
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Módosítás 591
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az algoritmikus kereskedési 
stratégiának folyamatosan működésben 
kell lennie azon kereskedési helyszín 
kereskedési ideje alatt, ahova a megbízások
érkeznek, vagy amelynek rendszerén 
keresztül az ügylet lezajlik. Az
algoritmikus kereskedési stratégia 
kereskedési paraméterei vagy limitjei 
biztosítják, hogy a stratégia biztos 
árajánlatokat kínáljon versenyképes 
árakkal, s ezáltal ezeknek a kereskedési 
helyszíneknek rendszeresen és 
folyamatosan likviditást biztosítson, 
függetlenül az uralkodó piaci viszonyoktól.

(3) Az algoritmikus kereskedéssel 
foglalkozó befektetési vállalkozás
biztosítja, hogy az általa működtetett 
minden egyes nagyfrekvenciájú 
kereskedési stratégia folyamatosan 
működésben van azon kereskedési helyszín 
kereskedési ideje alatt, ahova a befektetési 
vállalkozás megbízásai érkeznek, vagy 
amelynek rendszerén keresztül az ügylet 
lezajlik. A nagyfrekvenciájú algoritmikus 
kereskedési stratégia kereskedési 
paraméterei vagy limitjei biztosítják, hogy 
a nagyfrekvenciájú algoritmikus 
kereskedési stratégia biztos árajánlatokat 
kínáljon versenyképes árakkal, szokásos 
kereskedési magatartásával összhangban, 
és ezáltal ezeknek a kereskedési 
helyszíneknek rendszeresen és 
folyamatosan likviditást biztosítson, 
függetlenül az uralkodó piaci viszonyoktól.

Kivételes körülmények esetén –
amennyiben ez ellenétes az (1) 
bekezdésben megállapított kockázati 
ellenőrzésekkel – a befektetési 
vállalkozások visszaléphetnek a piacról. 
Az EÉPH iránymutatásokat dolgoz ki, 
amelyekben meghatározza azokat a 
feltételeket, amelyek indokolják ezt a 
visszalépést, és ezeket az iránymutatásokat 
a kereskedési helyszínek beépítik 
működési szabályzatukba.
Ha valamely befektetési vállalkozás e 
bekezdés rendelkezései alapján visszalép a 
piacról, erről haladéktalanul tájékoztatnia 
kell a kereskedési helyszínt és a nemzeti 
illetékes hatóságokat.

Or. en
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Indokolás

A módosítás a Bizottságnak a nagyfrekvenciájú kereskedésre vonatkozó, nem írásbeli 
javaslatát követi, miszerint vannak olyan körülmények, amikor a befektetési vállalkozás 
kockázati ellenőrzései szükségessé teszik az árajánlatok folyamatos kínálásának 
szüneteltetését. Ezt ugyanakkor a kereskedési helyszín tudja a legjobban ellenőrizni, saját 
árjegyzési vagy likviditásbiztosítási szabályai révén, együttműködve az illetékes hatósággal. 
Az EÉPH iránymutatásainak kell meghatározniuk a paramétereket, de a kereskedési 
helyszínek tudják a legjobban, hogy kivételes körülmények esetén mi segíti leginkább a piac 
stabilizálását.

Módosítás 592
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az algoritmikus kereskedési 
stratégiának folyamatosan működésben 
kell lennie azon kereskedési helyszín 
kereskedési ideje alatt, ahova a megbízások
érkeznek, vagy amelynek rendszerén 
keresztül az ügylet lezajlik. Az
algoritmikus kereskedési stratégia 
kereskedési paraméterei vagy limitjei 
biztosítják, hogy a stratégia biztos 
árajánlatokat kínáljon versenyképes 
árakkal, s ezáltal ezeknek a kereskedési 
helyszíneknek rendszeresen és 
folyamatosan likviditást biztosítson, 
függetlenül az uralkodó piaci viszonyoktól.

(3) Az algoritmikus kereskedéssel 
foglalkozó befektetési vállalkozás
biztosítja, hogy az általa működtetett 
minden egyes nagyfrekvenciájú 
kereskedési stratégia folyamatosan 
működésben van azon kereskedési helyszín 
kereskedési ideje alatt, ahova a befektetési 
vállalkozás megbízásai érkeznek, vagy 
amelynek rendszerén keresztül az ügylet 
lezajlik. A nagyfrekvenciájú algoritmikus 
kereskedési stratégia kereskedési 
paraméterei vagy limitjei biztosítják, hogy 
a nagyfrekvenciájú algoritmikus 
kereskedési stratégia biztos árajánlatokat 
kínáljon versenyképes árakkal, szokásos 
kereskedési magatartásával összhangban, 
és ezáltal ezeknek a kereskedési 
helyszíneknek rendszeresen és 
folyamatosan likviditást biztosítson, 
függetlenül az uralkodó piaci viszonyoktól, 
kivéve, ha a Bizottság által a 94. cikkel 
összhangban megállapított, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
foglalt kivételes körülmények állnak fenn, 
amikor ez ellentétes lenne az (1) 
bekezdésben meghatározott kockázati 
ellenőrzésekkel.
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A befektetési vállalkozás felkéri az 
illetékes hatóságot, hogy engedélyezze az 
első albekezdésben meghatározott 
kötelezettségnek való megfelelés 
elmulasztását. Az illetékes hatóság 24 
órán belül megvizsgálja, hogy az első 
albekezdésben említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusban meghatározott 
kivételes körülmények teljesülnek-e, és 
döntést hoz. Amennyiben a határozat 
lehetővé teszi a befektetési vállalkozás 
számára az első albekezdésben 
meghatározott kötelezettség elmulasztását, 
az illetékes hatóság értesíti az EÉPH-t 
erről a határozatról. Az EÉPH 
haladéktalanul tájékoztatja a többi 
tagállam illetékes hatóságait. Ha valamely 
illetékes hatóság nem ért egyet valamely 
más illetékes hatóság által az előbbi 
területén szolgáltatást nyújtó befektetési 
vállalkozással kapcsolatban hozott 
intézkedéssel, az EÉPH segítséget 
nyújthat e hatóságok számára, hogy a 
1095/2010/EU rendelet 19. cikkével 
összhangban megállapodásra jussanak. 
Az egyeztetésre 2 nap áll rendelkezésre. 
Amennyiben az érintett illetékes 
hatóságok az egyeztetési időszakban nem 
jutnak megállapodásra, az EÉPH az 
1095/2010/EU rendelet 19. cikkének (3) 
bekezdése értelmében határozatot hozhat. 
A határozatot 2 napon belül meghozzák.

Or. en

Indokolás

A Bizottság nem írásos javaslata alapján.

Módosítás 593
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az algoritmikus kereskedési 
stratégiának folyamatosan működésben 
kell lennie azon kereskedési helyszín 
kereskedési ideje alatt, ahova a megbízások 
érkeznek, vagy amelynek rendszerén 
keresztül az ügylet lezajlik. Az 
algoritmikus kereskedési stratégia 
kereskedési paraméterei vagy limitjei 
biztosítják, hogy a stratégia biztos 
árajánlatokat kínáljon versenyképes 
árakkal, s ezáltal ezeknek a kereskedési 
helyszíneknek rendszeresen és 
folyamatosan likviditást biztosítson, 
függetlenül az uralkodó piaci viszonyoktól.

(3) A valamely kereskedési helyszín által 
kínált árjegyzési rendszerben részt vevő 
befektetési vállalkozás kötelező érvényű, 
írásbeli megállapodást köt a kereskedési 
helyszínnel az árjegyzési rendszerben való 
részvételből adódó alapvető 
kötelezettségekről, és tiszteletben tartja e 
rendszer feltételeit, ideértve – de nem 
kizárólag – a fennálló piaci feltételek 
szerinti likviditási rendelkezéseket. A 
befektetési vállalkozás hatékony 
rendszerekkel és kockázati ellenőrzésekkel 
rendelkezik annak biztosítására, hogy 
mindenkor teljesíteni tudja a kötelező 
érvényű írásbeli megállapodás szerinti 
kötelezettségeit. A befektetési vállalkozás 
által az árjegyzési rendszerben való 
részvétel érdekében alkalmazott 
valamennyi algoritmikus kereskedési 
stratégiának folyamatosan működésben 
kell lennie azon kereskedési helyszín 
kereskedési ideje alatt, ahova a megbízások 
érkeznek, vagy amelynek rendszerén 
keresztül az ügylet lezajlik, kivéve, ha a 
kötelező érvényű írásbeli megállapodás 
rendelkezései mást írnak elő. Az 
algoritmikus kereskedési stratégia 
kereskedési paraméterei vagy limitjei 
biztosítják, hogy a stratégia biztos 
árajánlatokat kínáljon versenyképes 
árakkal, s ezáltal ezeknek a kereskedési 
helyszíneknek a folyamatos kereskedési 
idő egy minimálisan meghatározott 
részére rendszeresen és folyamatosan 
likviditást biztosítson, figyelembe véve az 
uralkodó piaci viszonyokat, szabályokat és 
rendelkezéseket.

Or. en

Indokolás

A módosítást a Wortmann-Kool képviselő asszony által az 51. cikk új (1a) bekezdésére és az 
51. cikk (7) bekezdésére vonatkozóan előterjesztett módosítással együtt kell értelmezni.
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Módosítás 594
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az algoritmikus kereskedési 
stratégiának folyamatosan működésben 
kell lennie azon kereskedési helyszín 
kereskedési ideje alatt, ahova a megbízások 
érkeznek, vagy amelynek rendszerén 
keresztül az ügylet lezajlik. Az 
algoritmikus kereskedési stratégia 
kereskedési paraméterei vagy limitjei 
biztosítják, hogy a stratégia biztos 
árajánlatokat kínáljon versenyképes 
árakkal, s ezáltal ezeknek a kereskedési 
helyszíneknek rendszeresen és 
folyamatosan likviditást biztosítson, 
függetlenül az uralkodó piaci 
viszonyoktól.

(3) A 4. cikk 30b. pontjában foglalt 
feltételeknek megfelelő nagyfrekvenciájú
kereskedési stratégiák – az EÉPH által 
előírt és a piacok szabályos működésének 
biztosításához szükséges mértékben –
képesek arra, hogy folyamatosan 
működésben legyenek azon kereskedési 
helyszín kereskedési ideje alatt, ahova a 
megbízások érkeznek, vagy amelynek 
rendszerén keresztül az ügylet lezajlik. Az 
árjegyzési stratégiákat alkalmazó 
vállalkozásoknak meg kell felelniük a
kereskedési helyszínek által az illetékes 
hatóságokkal együttműködésben 
meghatározott egyedi követelményeknek, 
hogy biztosítsák a likviditást az érintett 
kereskedési helyszínen, valamint 
megóvják a befektetők piacba vetett 
bizalmát.

Or. en

Indokolás

Csak az árjegyzési stratégiával rendelkező befektetési vállalkozások kérhetők árjegyzési 
szolgáltatás nyújtására. Az automatizált kereskedési környezetben alkalmazandó 
rendszerekről és kontrollokról szóló, ehhez a kérdéshez kapcsolódó EÉPH-iránymutatásokat 
technikai szabványok révén figyelembe kell venni. Ez a szöveg lehetővé teszi az EÉPH és a 
kereskedési helyszínek számára, hogy megfelelően beállítsák a 17. cikk (3) bekezdésében 
foglalt követelmények alkalmazását, egyrészt abban a tekintetben, hogy a követelményeket 
mely nagyfrekvenciájú kereskedési stratégiákra alkalmazzák, másrészt pedig e követelmények 
szigorúságát illetően.

Módosítás 595
Pascal Canfin
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az algoritmikus kereskedési 
stratégiának folyamatosan működésben 
kell lennie azon kereskedési helyszín 
kereskedési ideje alatt, ahova a megbízások 
érkeznek, vagy amelynek rendszerén 
keresztül az ügylet lezajlik. Az
algoritmikus kereskedési stratégia 
kereskedési paraméterei vagy limitjei 
biztosítják, hogy a stratégia biztos 
árajánlatokat kínáljon versenyképes 
árakkal, s ezáltal ezeknek a kereskedési 
helyszíneknek rendszeresen és 
folyamatosan likviditást biztosítson, 
függetlenül az uralkodó piaci viszonyoktól.

(3) Az algoritmikus kereskedéssel 
foglalkozó befektetési vállalkozás
biztosítja, hogy az általa működtetett 
minden egyes nagyfrekvenciájú 
algoritmikus kereskedési stratégia 
folyamatosan működésben van azon 
kereskedési helyszín kereskedési ideje 
alatt, ahova a megbízások érkeznek, vagy 
amelynek rendszerén keresztül az ügylet 
lezajlik. A nagyfrekvenciájú algoritmikus 
kereskedési stratégia kereskedési 
paraméterei vagy limitjei biztosítják, hogy 
a stratégia mindenkor biztos árajánlatokat 
kínáljon versenyképes árakkal, s ezáltal 
ezeknek a kereskedési helyszíneknek 
rendszeresen és folyamatosan likviditást 
biztosítson, függetlenül az uralkodó piaci 
viszonyoktól.

Or. en

Indokolás

Mivel sok kereskedési algoritmus esetében nem cél, hogy az ármozgás irányától függetlenül 
nyereséget termeljen, nem helyénvaló előírni számukra az árjegyzést. Ez a kötelezettség 
azonban helyénvaló a nagyfrekvenciájú kereskedés esetében, és csökkenti annak kockázatát, 
hogy ezek a szereplők likviditást vonnak el pontosan akkor, amikor arra a piacoknak 
leginkább szükségük van. Ezenkívül fontos biztosítani, hogy a nagyfrekvenciájú kereskedéssel 
foglalkozó vállalkozások folyamatosan reális árajánlatokat kínáljanak.

Módosítás 596
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az algoritmikus kereskedési (3) Ha a befektetési vállalkozás teljesíti a 
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stratégiának folyamatosan működésben 
kell lennie azon kereskedési helyszín 
kereskedési ideje alatt, ahova a megbízások 
érkeznek, vagy amelynek rendszerén 
keresztül az ügylet lezajlik. Az 
algoritmikus kereskedési stratégia 
kereskedési paraméterei vagy limitjei 
biztosítják, hogy a stratégia biztos 
árajánlatokat kínáljon versenyképes 
árakkal, s ezáltal ezeknek a kereskedési 
helyszíneknek rendszeresen és 
folyamatosan likviditást biztosítson, 
függetlenül az uralkodó piaci 
viszonyoktól.

4. cikk (6) bekezdésének feltételeit, a 
lehető legjobban meg kell közelítenie a 
folyamatos működést azon kereskedési 
helyszín kereskedési ideje alatt, ahova a 
megbízások érkeznek, vagy amelynek 
rendszerén keresztül az ügylet lezajlik. E 
vállalkozás kereskedési stratégiájának 
biztosítania kell, hogy folyamatosan biztos 
árajánlatokat kínáljon versenyképes 
árakkal, s ezáltal ezeknek a kereskedési 
helyszíneknek rendszeresen és 
folyamatosan likviditást biztosítson.

Or. en

Módosítás 597
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az EÉPH végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket dolgoz ki a (3) 
bekezdésben említett követelményekre 
vonatkozóan, különösen piaci stressz 
esetén. 
A Bizottságra hatáskört kell ruházni az 
első albekezdésben említett végrehajtás-
technikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 15. cikkével 
összhangban történő elfogadására. 
Az EÉPH az említett végrehajtás-
technikai standardtervezeteket […]-ig* 
benyújtja a Bizottsághoz.
________________
*HL kérjük a dátumot beilleszteni: … 

Or. en
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Indokolás

Az automatizált kereskedési környezetben alkalmazandó rendszerekről és kontrollokról szóló, 
a 17. cikk (3) bekezdéséhez kapcsolódó EÉPH-iránymutatásokat és az egyes nagyfrekvenciás 
kereskedési stratégiákra vonatkozó követelmények hatókörét és szigorúságát a technikai 
szabványok révén figyelembe kell venni.

Módosítás 598
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A nagyfrekvenciás kereskedési 
stratégiát alkalmazó befektetési 
vállalkozás biztosítja, hogy minden eladni
kívánt vagy megvételre kínált pénzügyi 
eszköz esetében a pozíciókat legalább 30 
másodpercig tartják.

Or. en

Módosítás 599
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A kereskedési helyszínek díjakat 
számíthatnak fel tagjaik vagy résztvevőik 
számára az ügylet–megbízás arány olyan 
szinten tartása érdekében, amellyel 
elkerülhető a piac szabályos működésének 
veszélyeztetése.

Or. en
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Indokolás

A többletdíjak hatékonynak bizonyultak az ügylet–megbízás arány olyan szinten tartásában, 
amely biztosítja az érintett piac szabályszerű működését.

Módosítás 600
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Annak a befektetési vállalkozásnak, 
amely közvetlen elektronikus hozzáférést 
biztosít egy kereskedési helyszínhez, 
rendelkeznie kell hatékony rendszerekkel 
és ellenőrzésekkel, amelyek gondoskodnak 
arról, hogy a szolgáltatást használó 
személyek alkalmasságának értékelése és 
annak felülvizsgálata megfelelő legyen, 
hogy azok a személyek, akik a szolgáltatást 
használják nem mehetnek túl az előzetesen 
meghatározott kereskedési és hitel-
küszöbértékeken, hogy a szolgáltatást 
használó személyek által folytatott 
kereskedés megfelelő ellenőrzés alatt áll és 
hogy a megfelelő kockázatellenőrzések
megakadályozzák az olyan kereskedést, 
amely kockázatokat teremthet magának a 
befektetési vállalkozásnak a számára, 
vagy amely rendellenes piacot 
teremthetnek vagy hozzájárulhatnak 
annak létrejöttéhez, vagy ellentétesek 
lehetnek a [MAR]/EU rendelettel vagy a 
kereskedési helyszín szabályaival. A 
befektetési vállalkozás gondoskodik arról, 
hogy legyen egy kötelező érvényű írásos 
megállapodás a vállalkozás és a személy 
között, a szolgáltatás nyújtásából keletkező 
lényeges jogokról és kötelezettségekről, és 
hogy a megállapodás szerint a vállalkozás 
viseli a felelősséget azért, hogy a 
szolgáltatás felhasználásával végzett 
kereskedés megfelel ezen irányelv, a 

(4) Annak a befektetési vállalkozásnak, 
amely közvetlen elektronikus vagy 
szponzorált hozzáférést biztosít egy 
kereskedési helyszínhez, rendelkeznie kell 
hatékony rendszerekkel és ellenőrzésekkel, 
amelyek gondoskodnak arról, hogy a 
szolgáltatást használó személyek 
alkalmasságának értékelése és annak 
felülvizsgálata megfelelő legyen, hogy 
azok a személyek, akik a szolgáltatást 
használják nem mehetnek túl az előzetesen 
meghatározott kereskedési és hitel-
küszöbértékeken, hogy a szolgáltatást 
használó személyek által folytatott 
kereskedés megfelelő ellenőrzés alatt áll és 
hogy megfelelő kockázatellenőrzéseket 
alkalmaznak a [MAR]/EU rendelettel vagy 
a kereskedési helyszín szabályaival 
összhangban. A befektetési vállalkozás 
gondoskodik arról, hogy legyen egy 
kötelező érvényű írásos megállapodás a 
vállalkozás és a személy között, a 
szolgáltatás nyújtásából keletkező lényeges 
jogokról és kötelezettségekről, és hogy a 
megállapodás szerint egyértelmű a 
felelősség azért, hogy a szolgáltatás 
felhasználásával végzett kereskedés 
megfelel ezen irányelv, a [MAR]/EU 
rendelet előírásainak és a kereskedési 
helyszín szabályainak. A befektetési 
vállalkozások nem biztosítanak előzetes 
kontroll vagy szűrés nélküli szponzorált 
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[MAR]/EU rendelet előírásainak és a 
kereskedési helyszín szabályainak.

elérést a kereskedési helyszínhez.

Or. en

Indokolás

E megfogalmazás célja annak biztosítása, hogy a közvetlen elektronikus hozzáférést vagy 
szponzorált hozzáférést kínáló befektetési vállalkozások megfelelő kereskedés előtti 
ellenőrzésekkel és szervezeti követelményekkel rendelkezzenek az automatizált kereskedési
környezetben folytatott tisztességes és szabályos kereskedés előmozdítása érdekében, ideértve 
a megbízások beépített és automatikus elutasítását is bizonyos paramétereken kívül. Mindez 
összhangban áll az EÉPH által 2011. december 11-én közzétett, rendszerekről és 
kontrollokról szóló iránymutatásokkal (ESMA/2011/456).

Módosítás 601
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Annak a befektetési vállalkozásnak, 
amely közvetlen elektronikus hozzáférést 
biztosít egy kereskedési helyszínhez, 
rendelkeznie kell hatékony rendszerekkel 
és ellenőrzésekkel, amelyek 
gondoskodnak arról, hogy a szolgáltatást 
használó személyek alkalmasságának 
értékelése és annak felülvizsgálata 
megfelelő legyen, hogy azok a személyek, 
akik a szolgáltatást használják nem 
mehetnek túl az előzetesen meghatározott 
kereskedési és hitel-küszöbértékeken, 
hogy a szolgáltatást használó személyek 
által folytatott kereskedés megfelelő 
ellenőrzés alatt áll és hogy a megfelelő 
kockázatellenőrzések megakadályozzák az 
olyan kereskedést, amely kockázatokat 
teremthet magának a befektetési 
vállalkozásnak a számára, vagy amely 
rendellenes piacot teremthetnek vagy 
hozzájárulhatnak annak létrejöttéhez, 
vagy ellentétesek lehetnek a [MAR]/EU 

(4) A befektetési vállalkozások nem 
biztosítanak a kereskedési helyszínhez
közvetlen elektronikus hozzáférést.
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rendelettel vagy a kereskedési helyszín 
szabályaival. A befektetési vállalkozás 
gondoskodik arról, hogy legyen egy 
kötelező érvényű írásos megállapodás a 
vállalkozás és a személy között, a 
szolgáltatás nyújtásából keletkező 
lényeges jogokról és kötelezettségekről, és 
hogy a megállapodás szerint a vállalkozás 
viseli a felelősséget azért, hogy a 
szolgáltatás felhasználásával végzett 
kereskedés megfelel ezen irányelv, a 
[MAR]/EU rendelet előírásainak és a 
kereskedési helyszín szabályainak.

Or. en

Módosítás 602
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Annak a befektetési vállalkozásnak, 
amely közvetlen elektronikus hozzáférést 
biztosít egy kereskedési helyszínhez, 
rendelkeznie kell hatékony rendszerekkel 
és ellenőrzésekkel, amelyek gondoskodnak 
arról, hogy a szolgáltatást használó 
személyek alkalmasságának értékelése és 
annak felülvizsgálata megfelelő legyen, 
hogy azok a személyek, akik a szolgáltatást 
használják nem mehetnek túl az előzetesen 
meghatározott kereskedési és hitel-
küszöbértékeken, hogy a szolgáltatást 
használó személyek által folytatott 
kereskedés megfelelő ellenőrzés alatt áll és 
hogy a megfelelő kockázatellenőrzések 
megakadályozzák az olyan kereskedést, 
amely kockázatokat teremthet magának a 
befektetési vállalkozásnak a számára, vagy 
amely rendellenes piacot teremthetnek 
vagy hozzájárulhatnak annak létrejöttéhez, 
vagy ellentétesek lehetnek a [MAR]/EU 
rendelettel vagy a kereskedési helyszín 

(4) A befektetési vállalkozások nem 
biztosítanak a kereskedési helyszínhez 
szponzorált hozzáférést. Annak a 
befektetési vállalkozásnak, amely 
közvetlen piaci hozzáférést biztosít egy 
kereskedési helyszínhez, rendelkeznie kell 
hatékony rendszerekkel és ellenőrzésekkel, 
amelyek gondoskodnak arról, hogy a 
szolgáltatást használó személyek 
alkalmasságának értékelése és annak 
felülvizsgálata megfelelő legyen, hogy
azok a személyek, akik a szolgáltatást 
használják nem mehetnek túl az előzetesen 
meghatározott kereskedési és hitel-
küszöbértékeken, hogy a szolgáltatást 
használó személyek által folytatott 
kereskedés megfelelő ellenőrzés alatt áll és 
hogy a megfelelő kockázatellenőrzések 
megakadályozzák az olyan kereskedést, 
amely kockázatokat teremthet magának a 
befektetési vállalkozásnak a számára, vagy 
amely rendellenes piacot teremthetnek 
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szabályaival. A befektetési vállalkozás 
gondoskodik arról, hogy legyen egy 
kötelező érvényű írásos megállapodás a 
vállalkozás és a személy között, a 
szolgáltatás nyújtásából keletkező lényeges 
jogokról és kötelezettségekről, és hogy a 
megállapodás szerint a vállalkozás viseli a 
felelősséget azért, hogy a szolgáltatás 
felhasználásával végzett kereskedés 
megfelel ezen irányelv, a [MAR]/EU 
rendelet előírásainak és a kereskedési 
helyszín szabályainak.

vagy hozzájárulhatnak annak létrejöttéhez, 
vagy ellentétesek lehetnek a [MAR]/EU
rendelettel vagy a kereskedési helyszín 
szabályaival. A befektetési vállalkozás 
gondoskodik arról, hogy legyen egy 
kötelező érvényű írásos megállapodás a 
vállalkozás és a személy között, a 
szolgáltatás nyújtásából keletkező lényeges 
jogokról és kötelezettségekről, és hogy a 
megállapodás szerint a vállalkozás viseli a 
felelősséget azért, hogy a szolgáltatás 
felhasználásával végzett kereskedés 
megfelel ezen irányelv, a [MAR]/EU 
rendelet előírásainak és a kereskedési 
helyszín szabályainak.

Or. en

Módosítás 603
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Annak a befektetési vállalkozásnak, 
amely közvetlen elektronikus hozzáférést 
biztosít egy kereskedési helyszínhez, 
rendelkeznie kell hatékony rendszerekkel 
és ellenőrzésekkel, amelyek gondoskodnak 
arról, hogy a szolgáltatást használó 
személyek alkalmasságának értékelése és 
annak felülvizsgálata megfelelő legyen, 
hogy azok a személyek, akik a szolgáltatást 
használják nem mehetnek túl az előzetesen 
meghatározott kereskedési és hitel-
küszöbértékeken, hogy a szolgáltatást 
használó személyek által folytatott 
kereskedés megfelelő ellenőrzés alatt áll és 
hogy a megfelelő kockázatellenőrzések 
megakadályozzák az olyan kereskedést, 
amely kockázatokat teremthet magának a 
befektetési vállalkozásnak a számára, vagy 
amely rendellenes piacot teremthetnek 
vagy hozzájárulhatnak annak létrejöttéhez, 

(4) Annak a befektetési vállalkozásnak, 
amely közvetlen elektronikus hozzáférést 
biztosít egy kereskedési helyszínhez, 
rendelkeznie kell hatékony rendszerekkel 
és ellenőrzésekkel, amelyek gondoskodnak
arról, hogy a szolgáltatást használó 
személyek alkalmasságának értékelése és 
annak felülvizsgálata megfelelő legyen, 
hogy azok a személyek, akik a szolgáltatást 
használják nem mehetnek túl az előzetesen 
meghatározott kereskedési és hitel-
küszöbértékeken, hogy a szolgáltatást 
használó személyek által folytatott 
kereskedés megfelelő ellenőrzés alatt áll és 
hogy a megfelelő kockázatellenőrzések 
megakadályozzák az olyan kereskedést, 
amely kockázatokat teremthet magának a 
befektetési vállalkozásnak a számára, vagy 
amely rendellenes piacot teremthetnek 
vagy hozzájárulhatnak annak létrejöttéhez, 
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vagy ellentétesek lehetnek a [MAR]/EU 
rendelettel vagy a kereskedési helyszín 
szabályaival. A befektetési vállalkozás 
gondoskodik arról, hogy legyen egy 
kötelező érvényű írásos megállapodás a 
vállalkozás és a személy között, a 
szolgáltatás nyújtásából keletkező lényeges 
jogokról és kötelezettségekről, és hogy a 
megállapodás szerint a vállalkozás viseli a 
felelősséget azért, hogy a szolgáltatás 
felhasználásával végzett kereskedés 
megfelel ezen irányelv, a [MAR]/EU 
rendelet előírásainak és a kereskedési 
helyszín szabályainak.

vagy ellentétesek lehetnek a [MAR]/EU 
rendelettel vagy a kereskedési helyszín 
szabályaival, továbbá nyomon kell 
követnie a megadott és a teljesített 
megbízások arányát. A befektetési 
vállalkozás gondoskodik arról, hogy legyen 
egy kötelező érvényű írásos megállapodás 
a vállalkozás és a személy között, a 
szolgáltatás nyújtásából keletkező lényeges 
jogokról és kötelezettségekről, és hogy a 
megállapodás szerint a vállalkozás viseli a 
felelősséget azért, hogy a szolgáltatás 
felhasználásával végzett kereskedés 
megfelel ezen irányelv, a [MAR]/EU 
rendelet előírásainak és a kereskedési 
helyszín szabályainak.

Or. en

Indokolás

A szabályozott piacok (51. cikk (3) bekezdés), az MTF-ek és OTF-ek működtetői mellett a 
közvetlen piaci hozzáférési szolgáltatásokat nyújtó jogalanyok is nyomon követik a megtett és 
a visszavont megbízások arányát. A piaci visszaélésekről szóló [MAD-] irányelv a 8. cikk (3) 
bekezdésének c) pontjában, egy új francia bekezdésben korlátozó jellegű arányt állapít meg: 
„– a megbízások visszavonása a végrehajtott és a megtett megbízások 30%-os napi aránya 
fölött, kivéve a hatósághoz benyújtott írásos magyarázat esetén”.

Módosítás 604
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Annak a befektetési vállalkozásnak, 
amely közvetlen elektronikus hozzáférést 
biztosít egy kereskedési helyszínhez, 
rendelkeznie kell hatékony rendszerekkel 
és ellenőrzésekkel, amelyek gondoskodnak 
arról, hogy a szolgáltatást használó 
személyek alkalmasságának értékelése és 
annak felülvizsgálata megfelelő legyen, 
hogy azok a személyek, akik a szolgáltatást 
használják nem mehetnek túl az előzetesen 

(4) Annak a befektetési vállalkozásnak, 
amely közvetlen piaci hozzáférést biztosít 
egy kereskedési helyszínhez, rendelkeznie 
kell hatékony rendszerekkel és 
ellenőrzésekkel, amelyek gondoskodnak 
arról, hogy a szolgáltatást használó 
személyek alkalmasságának értékelése és 
annak felülvizsgálata megfelelő legyen, 
hogy azok a személyek, akik a szolgáltatást 
használják nem mehetnek túl az előzetesen 
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meghatározott kereskedési és hitel-
küszöbértékeken, hogy a szolgáltatást 
használó személyek által folytatott 
kereskedés megfelelő ellenőrzés alatt áll és 
hogy a megfelelő kockázatellenőrzések 
megakadályozzák az olyan kereskedést, 
amely kockázatokat teremthet magának a 
befektetési vállalkozásnak a számára, vagy 
amely rendellenes piacot teremthetnek 
vagy hozzájárulhatnak annak létrejöttéhez, 
vagy ellentétesek lehetnek a [MAR]/EU 
rendelettel vagy a kereskedési helyszín 
szabályaival. A befektetési vállalkozás 
gondoskodik arról, hogy legyen egy 
kötelező érvényű írásos megállapodás a 
vállalkozás és a személy között, a 
szolgáltatás nyújtásából keletkező lényeges 
jogokról és kötelezettségekről, és hogy a 
megállapodás szerint a vállalkozás viseli a 
felelősséget azért, hogy a szolgáltatás 
felhasználásával végzett kereskedés 
megfelel ezen irányelv, a [MAR]/EU 
rendelet előírásainak és a kereskedési 
helyszín szabályainak.

meghatározott kereskedési és hitel-
küszöbértékeken, hogy a szolgáltatást 
használó személyek által folytatott 
kereskedés megfelelő ellenőrzés alatt áll és 
hogy a megfelelő kockázatellenőrzések 
megakadályozzák az olyan kereskedést, 
amely kockázatokat teremthet magának a 
befektetési vállalkozásnak a számára, vagy 
amely rendellenes piacot teremthetnek 
vagy hozzájárulhatnak annak létrejöttéhez, 
vagy ellentétesek lehetnek a [MAR]/EU 
rendelettel vagy a kereskedési helyszín 
szabályaival. A befektetési vállalkozás 
gondoskodik arról, hogy legyen egy 
kötelező érvényű írásos megállapodás a 
vállalkozás és a személy között, a 
szolgáltatás nyújtásából keletkező lényeges 
jogokról és kötelezettségekről, és hogy a 
megállapodás szerint a vállalkozás viseli a 
felelősséget azért, hogy a szolgáltatás 
felhasználásával végzett kereskedés 
megfelel ezen irányelv, a [MAR]/EU 
rendelet előírásainak és a kereskedési 
helyszín szabályainak.

Or. en

Indokolás

A közvetlen elektronikus hozzáférést „közvetlen piaci hozzáférés”-re kell módosítani az EÉPH 
2012 februárjában közzétett technikai iránymutatásaival való összhang biztosítása érdekében 
(„Iránymutatások a kereskedési platformok, befektetési vállalkozások és illetékes hatóságok 
által, automatizált kereskedési környezetben alkalmazandó rendszerekről és kontrollokról”,
ESMA/2012/122 (HU)).

Módosítás 605
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Annak a befektetési vállalkozásnak, 
amely közvetlen elektronikus hozzáférést 
biztosít egy kereskedési helyszínhez, 

(4) Annak a befektetési vállalkozásnak, 
amely hozzáférést biztosít egy kereskedési 
helyszínhez, rendelkeznie kell hatékony 
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rendelkeznie kell hatékony rendszerekkel 
és ellenőrzésekkel, amelyek gondoskodnak 
arról, hogy a szolgáltatást használó 
személyek alkalmasságának értékelése és 
annak felülvizsgálata megfelelő legyen, 
hogy azok a személyek, akik a szolgáltatást 
használják nem mehetnek túl az előzetesen 
meghatározott kereskedési és hitel-
küszöbértékeken, hogy a szolgáltatást 
használó személyek által folytatott 
kereskedés megfelelő ellenőrzés alatt áll és 
hogy a megfelelő kockázatellenőrzések 
megakadályozzák az olyan kereskedést, 
amely kockázatokat teremthet magának a 
befektetési vállalkozásnak a számára, vagy 
amely rendellenes piacot teremthetnek 
vagy hozzájárulhatnak annak létrejöttéhez, 
vagy ellentétesek lehetnek a [MAR]/EU 
rendelettel vagy a kereskedési helyszín 
szabályaival. A befektetési vállalkozás 
gondoskodik arról, hogy legyen egy 
kötelező érvényű írásos megállapodás a 
vállalkozás és a személy között, a 
szolgáltatás nyújtásából keletkező lényeges 
jogokról és kötelezettségekről, és hogy a 
megállapodás szerint a vállalkozás viseli a 
felelősséget azért, hogy a szolgáltatás 
felhasználásával végzett kereskedés 
megfelel ezen irányelv, a [MAR]/EU 
rendelet előírásainak és a kereskedési 
helyszín szabályainak.

rendszerekkel és ellenőrzésekkel, amelyek 
gondoskodnak arról, hogy a szolgáltatást 
használó személyek alkalmasságának 
értékelése és annak felülvizsgálata 
megfelelő legyen, hogy azok a személyek, 
akik a szolgáltatást használják nem 
mehetnek túl az előzetesen meghatározott 
kereskedési és hitel-küszöbértékeken, hogy 
a szolgáltatást használó személyek által 
folytatott kereskedés megfelelő ellenőrzés 
alatt áll és hogy a megfelelő 
kockázatellenőrzések megakadályozzák az 
olyan kereskedést, amely kockázatokat 
teremthet magának a befektetési 
vállalkozásnak a számára, vagy amely 
rendellenes piacot teremthetnek vagy 
hozzájárulhatnak annak létrejöttéhez, vagy 
ellentétesek lehetnek a [MAR]/EU 
rendelettel vagy a kereskedési helyszín 
szabályaival. A befektetési vállalkozás 
gondoskodik arról, hogy legyen egy 
kötelező érvényű írásos megállapodás a 
vállalkozás és a személy között, a 
szolgáltatás nyújtásából keletkező lényeges 
jogokról és kötelezettségekről, és hogy a 
megállapodás szerint a vállalkozás viseli a 
felelősséget azért, hogy a szolgáltatás 
felhasználásával végzett kereskedés 
megfelel ezen irányelv, a [MAR]/EU 
rendelet előírásainak és a kereskedési 
helyszín szabályainak.

Or. en

Indokolás

A hozzáférést kínáló befektetési vállalkozásoknak – függetlenül attól, hogy közvetlen 
elektronikus hozzáférésről vagy szponzorált hozzáférésről van szó – megfelelő kereskedés 
előtti ellenőrzésekkel és szervezeti követelményekkel kell rendelkezniük a piaci integritás és a 
piacok hatékony működésének biztosítása érdekében.

Módosítás 606
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Annak a befektetési vállalkozásnak, 
amely közvetlen elektronikus hozzáférést 
biztosít egy kereskedési helyszínhez, 
rendelkeznie kell hatékony rendszerekkel 
és ellenőrzésekkel, amelyek gondoskodnak 
arról, hogy a szolgáltatást használó 
személyek alkalmasságának értékelése és 
annak felülvizsgálata megfelelő legyen, 
hogy azok a személyek, akik a szolgáltatást 
használják nem mehetnek túl az előzetesen 
meghatározott kereskedési és hitel-
küszöbértékeken, hogy a szolgáltatást 
használó személyek által folytatott 
kereskedés megfelelő ellenőrzés alatt áll és 
hogy a megfelelő kockázatellenőrzések 
megakadályozzák az olyan kereskedést, 
amely kockázatokat teremthet magának a 
befektetési vállalkozásnak a számára, vagy 
amely rendellenes piacot teremthetnek 
vagy hozzájárulhatnak annak létrejöttéhez, 
vagy ellentétesek lehetnek a [MAR]/EU 
rendelettel vagy a kereskedési helyszín 
szabályaival. A befektetési vállalkozás 
gondoskodik arról, hogy legyen egy 
kötelező érvényű írásos megállapodás a 
vállalkozás és a személy között, a 
szolgáltatás nyújtásából keletkező lényeges 
jogokról és kötelezettségekről, és hogy a 
megállapodás szerint a vállalkozás viseli a 
felelősséget azért, hogy a szolgáltatás 
felhasználásával végzett kereskedés 
megfelel ezen irányelv, a [MAR]/EU 
rendelet előírásainak és a kereskedési 
helyszín szabályainak.

(4) Annak a befektetési vállalkozásnak, 
amely közvetlen piaci hozzáférést biztosít 
egy kereskedési helyszínhez, rendelkeznie 
kell hatékony rendszerekkel és 
ellenőrzésekkel, amelyek gondoskodnak 
arról, hogy a szolgáltatást használó 
személyek alkalmasságának értékelése és 
annak felülvizsgálata megfelelő legyen, 
hogy azok a személyek, akik a szolgáltatást 
használják nem mehetnek túl az előzetesen 
meghatározott kereskedési és hitel-
küszöbértékeken, hogy a szolgáltatást 
használó személyek által folytatott 
kereskedés megfelelő ellenőrzés alatt áll és 
hogy a megfelelő kockázatellenőrzések 
megakadályozzák az olyan kereskedést, 
amely kockázatokat teremthet magának a 
befektetési vállalkozásnak a számára, vagy 
amely rendellenes piacot teremthetnek 
vagy hozzájárulhatnak annak létrejöttéhez, 
vagy ellentétesek lehetnek a [MAR]/EU 
rendelettel vagy a kereskedési helyszín 
szabályaival. A befektetési vállalkozás 
gondoskodik arról, hogy legyen egy 
kötelező érvényű írásos megállapodás a 
vállalkozás és a személy között, a 
szolgáltatás nyújtásából keletkező lényeges 
jogokról és kötelezettségekről, és hogy a 
megállapodás szerint a vállalkozás viseli a 
felelősséget azért, hogy a szolgáltatás 
felhasználásával végzett kereskedés 
megfelel ezen irányelv, a [MAR]/EU 
rendelet előírásainak és a kereskedési 
helyszín szabályainak.

Or. en

Módosítás 607
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A befektetési vállalkozások nem 
biztosítanak ügyfeleik számára szűrés 
nélküli piaci elérést a kereskedési 
helyszínhez.

Or. en

Indokolás

Az EÉPH 2012 februárjában közzétett technikai iránymutatásai [„Iránymutatások a 
kereskedési platformok, befektetési vállalkozások és illetékes hatóságok által, automatizált 
kereskedési környezetben alkalmazandó rendszerekről és kontrollokról” ESMA/2012/122 
(HU)] meghatározzák, hogy milyen szintű ellenőrzés meglétére van szükség a közvetlen piaci 
hozzáférés biztosításához: a szűrés nélküli elérés vagy az „előzetes kontroll nélküli 
szponzorált piaci hozzáférés” tilos, és ezt a MiFID cikkeiben is hangsúlyozni kell.

Módosítás 608
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Annak biztosítása érdekében, hogy a 
nagyfrekvenciájú kereskedés lehetőségeit 
illetően senkivel szemben ne 
alkalmazzanak megkülönböztetést és 
senkit ne akadályozzanak, a tagállamok 
az egyenlő feltételek mellett történő piaci 
hozzáférésről is gondoskodnak.

Or. en

Módosítás 609
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A nagyfrekvenciájú kereskedésből 
adódó piaci visszaélések elleni fellépés 
érdekében a tagállamok biztosítják, hogy 
a szabályozott piacok és egyéb kereskedési 
helyszínek mindenféle ügylet esetében 
rendelkeznek a megfelelő felügyeleti, 
nyomon követési és ellenőrzési 
eszközökkel.

Or. en

Módosítás 610
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1)–
(5) bekezdésekben rögzített részletes 
szervezeti követelményeket meghatározó 
intézkedésekről azon befektetési 
vállalkozások számára, amelyek különféle 
befektetési szolgáltatásokat és/vagy 
tevékenységeket és kiegészítő 
tevékenységeket vagy azok valamilyen 
kombinációját végzik.

(6) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák az (1)–(5) bekezdésekben 
rögzített részletes szervezeti 
követelményeket azon befektetési 
vállalkozások számára, amelyek különféle 
befektetési szolgáltatásokat és/vagy 
tevékenységeket és kiegészítő 
tevékenységeket vagy azok valamilyen 
kombinációját végzik.

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket [..]-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz.
A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkének 
megfelelően történő elfogadására.
__________________

*HL kérjük a dátumot beilleszteni: ezen 
irányelv hatálybalépését követően 12 
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hónappal.

Or. en

Indokolás

Mivel az EÉPH e területre vonatkozóan már rendelkezik iránymutatásokkal, e téren a 
Bizottságnál nagyobb szakértelemmel bír.

Módosítás 611
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1)–
(5) bekezdésekben rögzített részletes 
szervezeti követelményeket meghatározó 
intézkedésekről azon befektetési 
vállalkozások számára, amelyek különféle 
befektetési szolgáltatásokat és/vagy 
tevékenységeket és kiegészítő 
tevékenységeket vagy azok valamilyen 
kombinációját végzik.

(6) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki az (1)–(5) 
bekezdésekben rögzített részletes 
szervezeti követelmények meghatározása 
céljából azon befektetési vállalkozások 
számára, amelyek különféle befektetési 
szolgáltatásokat és/vagy tevékenységeket 
és kiegészítő tevékenységeket vagy azok 
valamilyen kombinációját végzik.

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket [..]-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz.
A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkének 
megfelelően történő elfogadására.
_________________
*HL kérjük a dátumot beilleszteni: …

Or. en
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Indokolás

Ez technikai kérdés, és olyan terület, amellyel összefüggésben az EÉPH már adott ki 
iránymutatást, ezért helyénvalóbb lenne ezt a hatáskört az EÉPH-ra ruházni.

Módosítás 612
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Az [átruházható értékpapírokkal 
foglalkozó kollektív befektetési 
vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések összehangolásáról szóló] 
2009/65/EK irányelv, a [biztosítási és 
viszontbiztosítási üzleti tevékenység 
megkezdéséről és gyakorlásáról szóló] 
2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.), a 
[foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények tevékenységéről és 
felügyeletéről szóló] 2003/41/EK irányelv 
vagy az [alternatívbefektetésialap-
kezelőkről szóló] 2011/61/EU irányelv 
által engedélyezett pénzügyi intézmények 
algoritmikus kereskedés – többek között 
nagyfrekvenciájú algoritmikus kereskedés 
– folytatása során teljesítik az e cikk (1), 
(2), (2a) és (3) bekezdése szerinti 
kötelezettségeket.

Or. en

Indokolás

A Bizottság nem írásos javaslata alapján.

Módosítás 613
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kereskedés folyamata és az ügyletek 
véglegesítése egy MTF-ben és egy OTF-
ben

A kereskedés folyamata és az ügyletek 
véglegesítése egy MTF-ben

Or. en

Módosítás 614
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy az 
MTF-et vagy az OTF-et  működtető 
befektetési vállalkozások vagy 
piacműködtetők amellett, hogy 
megfelelnek a 16. cikkben megállapított 
követelményeknek, átlátható szabályokat 
és eljárásokat hozzanak létre a tisztességes 
és rendezett kereskedés érdekében, 
valamint objektív ismérveket állapítsanak 
meg a megbízások hatékony 
végrehajtására. Szabályokkal kell 
rendelkezniük a rendszer technikai 
működésének megalapozott irányítására, 
hogy megbirkózhasson a rendszerleállás 
kockázatával, ideértve az előre nem látható 
események hatékony kezelésére vonatkozó 
megoldásokat is;

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy az 
MTF-et működtető befektetési 
vállalkozások vagy piacműködtetők 
amellett, hogy megfelelnek a 16. cikkben 
megállapított követelményeknek, átlátható 
szabályokat és eljárásokat hozzanak létre a 
tisztességes és rendezett kereskedés 
érdekében, valamint objektív és 
megkülönböztetésmentes ismérveket 
állapítsanak meg a megbízások hatékony 
végrehajtására. Szabályokkal kell 
rendelkezniük a rendszer technikai 
működésének megalapozott irányítására, 
hogy megbirkózhasson a rendszerleállás 
kockázatával, ideértve az előre nem látható 
események hatékony kezelésére vonatkozó 
megoldásokat is;

Or. en

Indokolás

All trading platforms operated by market operators or investment firms are subject to proper 
market rules. It is clarified that the criteria of execution – and not merely the procedures 
surrounding the criteria – should be non-discretionary. Thus, it is clarified that non-
discretionary execution is a core element of EU regulation of markets that cannot be waived. 
The effect of this amendment will be to ensure that all multilateral trading platforms, whether 
they are RM or MTF, continue to have non-discretionary execution. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
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loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
keep operating with non-discretionary exectuion - or operate as an MTF. Non-discretionary 
execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being eroded through 
the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and MTFs above all 
through the ability of its operators to carry out discretionary execution. Hence, an OTF 
category essentially makes non-discretionary execution optional in the EU market. This is a 
dangerous deviation from the principles underpinning a good market.

Módosítás 615
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy az 
MTF-et vagy az OTF-et  működtető 
befektetési vállalkozások vagy 
piacműködtetők amellett, hogy 
megfelelnek a 16. cikkben megállapított 
követelményeknek, átlátható szabályokat 
és eljárásokat hozzanak létre a tisztességes 
és rendezett kereskedés érdekében, 
valamint objektív ismérveket állapítsanak 
meg a megbízások hatékony 
végrehajtására. Szabályokkal kell 
rendelkezniük a rendszer technikai 
működésének megalapozott irányítására, 
hogy megbirkózhasson a rendszerleállás 
kockázatával, ideértve az előre nem látható 
események hatékony kezelésére vonatkozó 
megoldásokat is; 

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy az 
MTF-et működtető befektetési 
vállalkozások vagy piacműködtetők 
amellett, hogy megfelelnek a 16. cikkben 
megállapított követelményeknek, átlátható 
és megkülönböztetésmentes szabályokat és 
eljárásokat hozzanak létre a tisztességes és 
rendezett kereskedés érdekében, valamint 
objektív és megkülönböztetésmentes 
ismérveket állapítsanak meg a megbízások 
hatékony végrehajtására. Szabályokkal kell 
rendelkezniük a rendszer technikai 
működésének megalapozott irányítására, 
hogy megbirkózhasson a rendszerleállás 
kockázatával, ideértve az előre nem látható 
események hatékony kezelésére vonatkozó 
megoldásokat is;

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak biztosítása, hogy minden multilaterális kereskedési platform 
esetében – legyen szó szabályozott piacokról vagy multilaterális kereskedési rendszerekről 
(MTF) – megkülönböztetésmentes végrehajtási követelményeket kell alkalmazni, amelyek 
kiszámítható és tisztességes eredményt biztosítanak minden befektető számára. Ez nagyon 
fontos a befektetők önkényes árazástól való megóvása érdekében.
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Módosítás 616
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy az 
MTF-et vagy az OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások vagy 
piacműködtetők amellett, hogy 
megfelelnek a 16. cikkben megállapított 
követelményeknek, átlátható szabályokat 
és eljárásokat hozzanak létre a tisztességes 
és rendezett kereskedés érdekében, 
valamint objektív ismérveket állapítsanak 
meg a megbízások hatékony 
végrehajtására. Szabályokkal kell 
rendelkezniük a rendszer technikai 
működésének megalapozott irányítására, 
hogy megbirkózhasson a rendszerleállás 
kockázatával, ideértve az előre nem látható 
események hatékony kezelésére vonatkozó 
megoldásokat is;

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy az 
MTF-et működtető befektetési 
vállalkozások vagy piacműködtetők 
amellett, hogy megfelelnek a 16. cikkben 
megállapított követelményeknek, átlátható 
szabályokat és eljárásokat hozzanak létre a 
tisztességes és rendezett kereskedés 
érdekében, valamint objektív és 
megkülönböztetésmentes ismérveket 
állapítsanak meg a megbízások hatékony 
végrehajtására. Szabályokkal kell 
rendelkezniük a rendszer technikai 
működésének megalapozott irányítására, 
hogy megbirkózhasson a rendszerleállás 
kockázatával, ideértve az előre nem látható 
események hatékony kezelésére vonatkozó 
megoldásokat is;

Or. en

Módosítás 617
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok megkövetelik, hogy az 
MTF-et vagy az OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások vagy 
piacműködtetők átlátható szabályokban 
állapítsanak meg szempontokat azon 
pénzügyi eszközök meghatározására, 
amelyekkel rendszereikben kereskedni 
lehet.

(2) A tagállamok megkövetelik, hogy az 
MTF-et működtető befektetési 
vállalkozások vagy piacműködtetők 
átlátható szabályokban állapítsanak meg 
szempontokat azon pénzügyi eszközök 
meghatározására, amelyekkel 
rendszereikben kereskedni lehet.

Or. en
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Indokolás

Az „OTF” kategóriát törölni kell, mivel a piacműködtetők vagy befektetési vállalkozások által 
működtetett valamennyi kereskedési platform esetében – multilaterális kereskedés során –
megfelelő piaci szabályokat kell alkalmazni (azaz átláthatóság, megkülönböztetésmentes 
végrehajtás, megkülönböztetésmentes hozzáférés és átfogó piaci felügyelet).

Módosítás 618
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megkövetelik, hogy adott 
esetben az MTF-et vagy az OTF-et
működtető befektetési vállalkozások vagy 
piacműködtetők kellő, nyilvánosan 
hozzáférhető információt biztosítsanak, 
lehetővé téve felhasználóik számára, hogy 
megítéljék a befektetési lehetőségeket, 
figyelembe véve mind a felhasználók 
jellegét, mind a kereskedésben részt vevő 
eszközök fajtáit, vagy győződjenek meg 
arról, hogy az ilyen információhoz hozzá 
lehet férni.

A tagállamok megkövetelik, hogy adott 
esetben az MTF-et működtető befektetési 
vállalkozások vagy piacműködtetők kellő, 
nyilvánosan hozzáférhető információt 
biztosítsanak, lehetővé téve felhasználóik 
számára, hogy megítéljék a befektetési 
lehetőségeket, figyelembe véve mind a 
felhasználók jellegét, mind a 
kereskedésben részt vevő eszközök fajtáit, 
vagy győződjenek meg arról, hogy az ilyen 
információhoz hozzá lehet férni.

Or. en

Indokolás

Az „OTF” kategóriát törölni kell, mivel a piacműködtetők vagy befektetési vállalkozások által 
működtetett valamennyi kereskedési platform esetében – multilaterális kereskedés során –
megfelelő piaci szabályokat kell alkalmazni (azaz átláthatóság, megkülönböztetésmentes 
végrehajtás, megkülönböztetésmentes hozzáférés és átfogó piaci felügyelet).

Módosítás 619
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok megkövetelik, hogy az 
MTF-et vagy az OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások vagy 
piacműködtetők a létesítményhez való 
hozzáférésre irányadó átlátható szabályokat 
hozzanak létre, tegyenek közzé és tartsanak 
fenn objektív szempontok alapján.

(3) A tagállamok megkövetelik, hogy az 
MTF-et vagy az OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások vagy 
piacműködtetők a létesítményhez való 
hozzáférésre irányadó átlátható és 
megkülönböztetésmentes szabályokat 
hozzanak létre, tegyenek közzé és tartsanak 
fenn objektív szempontok alapján.

Or. en

Módosítás 620
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok megkövetelik, hogy az 
MTF-et vagy az OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások vagy 
piacműködtetők a létesítményhez való 
hozzáférésre irányadó átlátható 
szabályokat hozzanak létre, tegyenek közzé 
és tartsanak fenn objektív szempontok 
alapján.

(3) A tagállamok megkövetelik, hogy az 
MTF-et működtető befektetési 
vállalkozások vagy piacműködtetők 
átlátható szabályokat hozzanak létre, 
tegyenek közzé és tartsanak fenn objektív 
szempontok alapján.

Or. en

Indokolás

Az „OTF” kategóriát törölni kell, mivel a piacműködtetők vagy befektetési vállalkozások által 
működtetett valamennyi kereskedési platform esetében – multilaterális kereskedés során –
megfelelő piaci szabályokat kell alkalmazni (azaz átláthatóság, megkülönböztetésmentes 
végrehajtás, megkülönböztetésmentes hozzáférés és átfogó piaci felügyelet).

Módosítás 621
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében



PE489.464v01-00 162/174 AM\901764HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A tagállamok előírják, hogy az MTF-
et vagy OTF-et működtető befektetési 
vállalkozások vagy piacműködtetők 
rendelkezzenek mechanizmusokkal az 
MTF vagy az OTF, tulajdonosai vagy 
működtetője közötti bármely 
összeférhetetlenség világos azonosítására, 
ezzel összefüggésben az MTF vagy az 
OTF működését vagy résztvevőit érintő 
potenciálisan hátrányos következmények 
kezelésére, valamint az MTF vagy az OTF 
megbízható működésének biztosítására.

Or. en

Indokolás

Ez a cikk érvényt szerez az MTF-eket és OTF-eket érintő (12) preambulumbekezdésnek, 
nagyobb választási lehetőséget biztosítva a befektetők számára a tekintetben, hogy milyen 
szerződő felekkel kívánnak együttműködni.

Módosítás 622
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok előírják, hogy az MTF-et 
vagy az OTF-et  működtető befektetési 
vállalkozások vagy piacműködtetők 
egyértelműen tájékoztassák felhasználóikat 
az adott rendszerben végrehajtott ügyletek 
teljesítéséért viselt felelősségükről. A 
tagállamok megkövetelik, hogy az MTF-et 
vagy az OTF-et működtető befektetési 
vállalkozások vagy piacműködtetők a 
szükséges megoldásokkal segítsék elő az 
MTF vagy az OTF rendszereiben 
megkötött ügyletek hatékony teljesítését.

(4) A tagállamok előírják, hogy az MTF-et 
működtető befektetési vállalkozások vagy 
piacműködtetők egyértelműen 
tájékoztassák felhasználóikat az adott 
rendszerben végrehajtott ügyletek 
teljesítéséért viselt felelősségükről. A 
tagállamok megkövetelik, hogy az MTF-et 
működtető befektetési vállalkozások vagy 
piacműködtetők a szükséges 
megoldásokkal segítsék elő az MTF 
rendszereiben megkötött ügyletek hatékony 
teljesítését.
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Or. en

Indokolás

Az „OTF” kategóriát törölni kell, mivel a piacműködtetők vagy befektetési vállalkozások által 
működtetett valamennyi kereskedési platform esetében – multilaterális kereskedés során –
megfelelő piaci szabályokat kell alkalmazni (azaz átláthatóság, megkülönböztetésmentes 
végrehajtás, megkülönböztetésmentes hozzáférés és átfogó piaci felügyelet).

Módosítás 623
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben valamely szabályozott 
piacra bevezetett átruházható értékpapírral 
a kibocsátó hozzájárulása nélkül valamely 
MTF-en vagy OTF-en is kereskednek, a 
kibocsátó az adott MTF vagy OTF
vonatkozásában nem köteles induló, 
folyamatos vagy eseti pénzügyi 
beszámolásra.

(5) Amennyiben valamely szabályozott 
piacra bevezetett átruházható értékpapírral 
a kibocsátó hozzájárulása nélkül valamely 
MTF-en is kereskednek, a kibocsátó az 
adott MTF vonatkozásában nem köteles 
induló, folyamatos vagy eseti pénzügyi 
beszámolásra.

Or. en

Indokolás

Az „OTF” kategóriát törölni kell, mivel a piacműködtetők vagy befektetési vállalkozások által 
működtetett valamennyi kereskedési platform esetében – multilaterális kereskedés során –
megfelelő piaci szabályokat kell alkalmazni (azaz átláthatóság, megkülönböztetésmentes 
végrehajtás, megkülönböztetésmentes hozzáférés és átfogó piaci felügyelet).

Módosítás 624
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok előírják, hogy az MTF-et (6) A tagállamok előírják, hogy az MTF-et 
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vagy az OTF-et működtető befektetési 
vállalkozás vagy piacműködtető 
haladéktalanul teljesítse az illetékes 
hatóság által a valamely pénzügyi eszköz 
kereskedésből való felfüggesztésére vagy a 
kereskedésből való kivonására az 72. cikk 
(1) bekezdése alapján kiadott utasításokat.

vagy az OTF-et működtető befektetési 
vállalkozás vagy piacműködtető 
haladéktalanul teljesítse az illetékes 
hatóság által a valamely pénzügyi eszköz 
kereskedésből való felfüggesztésére vagy a 
kereskedésből való kivonására a 72. cikk 
d) és e) pontja alapján kiadott utasításokat.

Or. en

Módosítás 625
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok előírják, hogy az MTF-et 
vagy az OTF-et működtető befektetési 
vállalkozás vagy piacműködtető 
haladéktalanul teljesítse az illetékes 
hatóság által a valamely pénzügyi eszköz 
kereskedésből való felfüggesztésére vagy a 
kereskedésből való kivonására az 72. cikk 
(1) bekezdése alapján kiadott utasításokat.

(6) A tagállamok előírják, hogy az MTF-et 
működtető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető haladéktalanul teljesítse az 
illetékes hatóság által a valamely pénzügyi 
eszköz kereskedésből való felfüggesztésére 
vagy a kereskedésből való kivonására az 
72. cikk (1) bekezdése alapján kiadott 
utasításokat.

Or. en

Indokolás

Az „OTF” kategóriát törölni kell, mivel a piacműködtetők vagy befektetési vállalkozások által 
működtetett valamennyi kereskedési platform esetében – multilaterális kereskedés során –
megfelelő piaci szabályokat kell alkalmazni (azaz átláthatóság, megkülönböztetésmentes 
végrehajtás, megkülönböztetésmentes hozzáférés és átfogó piaci felügyelet).

Módosítás 626
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 8 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok előírják az MTF-et vagy 
OTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők számára, 
hogy az illetékes hatóságnak részletes 
ismertetést adjanak az MTF vagy OTF
működéséről. Minden befektetési 
vállalkozásnak és piacműködtetőnek szóló 
MTF- vagy OTF-engedélyről értesíteni 
kell az EÉPH-t. Az EÉPH jegyzéket készít 
az Unióban működő összes MTF-ről és 
OTF-ről. A jegyzék információkat 
tartalmaz az MTF vagy OTF által nyújtott 
szolgáltatásokról, és maga után vonja, hogy 
a(z) …/…/EU [MiFIR]. rendelet 23., 5. és 
9. cikkével összhangban készülő 
jelentésekben az MTF-et vagy OTF-et
azonosító egyedi kóddal szerepel. A 
jegyzéket rendszeresen frissíteni kell. Az 
EÉPH e jegyzéket saját honlapján 
közzéteszi és naprakész állapotban tartja.

(8) A tagállamok előírják az MTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők számára, hogy az illetékes 
hatóságnak részletes ismertetést adjanak az 
MTF működéséről, ideértve az általuk 
kínált szolgáltatás részét képező 
szomszédos infrastruktúrákat és/vagy a 
befektetési vállalkozásokkal, kereskedési 
vállalkozásokkal, szabályozott piacokkal, 
MTF-ekkel vagy rendszeres 
internalizálókkal való kapcsolatokat 
és/vagy a megbízás-irányítási 
megállapodásokat. A tagállamok előírják 
az MTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők számára, 
hogy az illetékes hatóságnak részletes 
ismertetést adjanak a(z) …/…/EU 
[MiFIR] rendelet 3–10. cikkében előírt 
követelményeknek való megfelelés 
érdekében tett intézkedésekről. Minden 
befektetési vállalkozásnak és 
piacműködtetőnek szóló MTF-engedélyről
értesíteni kell az EÉPH-t. Az EÉPH 
jegyzéket készít az Unióban működő 
összes MTF-ről. A jegyzék információkat 
tartalmaz az MTF által nyújtott 
szolgáltatásokról – többek között az e 
platformokon a kereskedésbe bevezetett 
valamennyi pénzügyi eszközről –, és maga 
után vonja, hogy a(z) …/…/EU [MiFIR] 
rendelet 23., 5. és 9. cikkével összhangban 
készülő jelentésekben az MTF-et azonosító 
egyedi kóddal szerepel. A jegyzéket 
rendszeresen frissíteni kell. Az EÉPH e 
jegyzéket saját honlapján közzéteszi és 
naprakész állapotban tartja.

Or. en

Indokolás

A befektetési vállalkozások és a kereskedési helyszínek által általánosan alkalmazott, a 
megbízások irányítására vonatkozó megállapodások komoly kockázatokat hordoznak 
magukban. E megállapodások esetében ezért megfelelő közzétételi követelményeket kell 
alkalmazni. Ezenkívül a kereskedési helyszíneknek részletes leírást kell biztosítaniuk a 
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szabályozók számára arról, hogy miként felelnek meg a MiFIR kereskedés előtti átláthatósági 
követelményeinek.

Módosítás 627
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok előírják az MTF-et vagy 
OTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők számára, 
hogy az illetékes hatóságnak részletes 
ismertetést adjanak az MTF vagy OTF
működéséről. Minden befektetési 
vállalkozásnak és piacműködtetőnek szóló 
MTF- vagy OTF-engedélyről értesíteni kell 
az EÉPH-t. Az EÉPH jegyzéket készít az 
Unióban működő összes MTF-ről és OTF-
ről. A jegyzék információkat tartalmaz az 
MTF vagy OTF által nyújtott 
szolgáltatásokról, és maga után vonja, hogy 
a(z) …/…/EU [MiFIR]. rendelet 23., 5. és 
9. cikkével összhangban készülő 
jelentésekben az MTF-et vagy OTF-et
azonosító egyedi kóddal szerepel. A 
jegyzéket rendszeresen frissíteni kell. Az 
EÉPH e jegyzéket saját honlapján 
közzéteszi és naprakész állapotban tartja.

(8) A tagállamok előírják az MTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők számára, hogy az illetékes 
hatóságnak részletes ismertetést adjanak az 
MTF működéséről. Minden befektetési 
vállalkozásnak és piacműködtetőnek szóló 
MTF- vagy OTF-engedélyről értesíteni kell 
az EÉPH-t. Az EÉPH jegyzéket készít az 
Unióban működő összes MTF-ről. A 
jegyzék információkat tartalmaz az MTF 
által nyújtott szolgáltatásokról, és maga 
után vonja, hogy a(z) …/…/EU [MiFIR]. 
rendelet 23., 5. és 9. cikkével összhangban 
készülő jelentésekben az MTF-et azonosító 
egyedi kóddal szerepel. A jegyzéket 
rendszeresen frissíteni kell. Az EÉPH e 
jegyzéket saját honlapján közzéteszi és 
naprakész állapotban tartja.

Or. en

Indokolás

Az „OTF” kategóriát törölni kell, mivel a piacműködtetők vagy befektetési vállalkozások által 
működtetett valamennyi kereskedési platform esetében – multilaterális kereskedés során –
megfelelő piaci szabályokat kell alkalmazni (azaz átláthatóság, megkülönböztetésmentes 
végrehajtás, megkülönböztetésmentes hozzáférés és átfogó piaci felügyelet).

Módosítás 628
Arlene McCarthy
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Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. A tagállamok előírják az MTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők számára, hogy tagjaik 
és/vagy felhasználóik jegyzékét bocsássák 
az illetékes hatóság és az EÉPH 
rendelkezésére.

Or. en

Indokolás

A MiFID I. által sikeresen létrehozott versenyt szinte kizárólag a végrehajtási tevékenységbe 
való, felhasználók által szponzorált belépés hajtotta: a lit értékpapír-kereskedelem csaknem 
egyharmadát felhasználók által ellenőrzött végrehajtási helyszíneken bonyolítják. 
Ugyanakkor foglalkozni kell a szervezett kereskedési helyszín tulajdonosi, működtetői és 
felhasználói státuszainak összekapcsolásából adódó összeférhetetlenséggel, amely hatással 
lehet a befektetők védelmére, az árképzési folyamat általános hatékonyságára és a 
piacfelügyeletre.

Módosítás 629
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. Az EÉPH végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket dolgoz ki annak 
meghatározására, hogy az (…/…/EU 
[MiFIR] rendelet 2. cikkében 
meghatározott) összetett tranzakciós 
szolgáltatásokra mennyiben vonatkozik a 
18. cikk (1)–(3) bekezdése és a 20. cikk (3) 
bekezdése. 
Az EÉPH az említett végrehajtás-
technikai standardtervezeteket […]-ig* 
benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottság felhatalmazást kap a 
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végrehajtás-technikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 15. cikkével 
összhangban történő elfogadására.
___________________
*HL kérjük a dátumot beilleszteni: …

Or. en

Indokolás

Az összetett tranzakciós szolgáltatásokat meg kell különböztetni a hagyományos kereskedési 
végrehajtási tevékenységektől, és például a legjobb végrehajtásra, a kereskedési helyszínek 
szabályaira, az OTF-ekhez való hozzáférésre vagy a kereskedés felfüggesztésére vonatkozó 
követelmények nem relevánsak és nem is megfelelőek az ilyen típusú szolgáltatás esetében. E 
szabályoknak az összetett tranzakciós szolgáltatásokra való alkalmazása ellehetetlenítheti 
azok végrehajtását. Ezért az EÉPH-nak végrehajtás-technikai standardtervezeteket kell 
kidolgoznia a kérdés tisztázása érdekében.

Módosítás 630
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
Kereskedési folyamat

A tagállamok előírják, hogy a pénzügyi 
eszközökre irányuló minden ügyletet 
szabályozott piacokon, MTF-eken, 
rendszeres internalizálókon keresztül vagy 
OTC-ügyletként hajtsanak végre.

Or. en

Módosítás 631
Sirpa Pietikäinen

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

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy az 
MTF-et működtető befektetési 
vállalkozásoknak vagy piacműködtetőknek 
amellett, hogy megfelelnek a 16. és 18. 
cikkben megállapított követelményeknek, 
ki kell alakítaniuk a kötelező szabályokat a 
megbízások hatékony végrehajtására a 
rendszerben.

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy az 
MTF-et működtető befektetési 
vállalkozásoknak vagy piacműködtetőknek 
amellett, hogy megfelelnek a 16. és 18. 
cikkben megállapított követelményeknek, 
ki kell alakítaniuk és végre kell hajtaniuk a 
kötelező szabályokat a megbízások 
hatékony végrehajtására a rendszerben.

Or. en

Indokolás

A tisztességes és szabályosan működő multilaterális kereskedési helyszíneknek kötelezően 
végre kell hajtaniuk a résztvevők megbízásait: ezt az MTF-ek egyik követelményévé kell tenni.

Módosítás 632
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják, hogy a 18. cikk 
(4) bekezdésében említett, az MTF-ekhez 
való hozzáférést irányító szabályok az 55.
cikk (3) bekezdésével összhangban vannak.

(2) A tagállamok előírják, hogy a 18. cikk 
(3) bekezdésében említett, az MTF-ekhez 
való hozzáférést irányító szabályok 
összhangban vannak az 55. cikkel.

Or. en

Indokolás

Semmi sem indokolja, hogy az MTF-ekre a szabályozott piacokhoz képest kevésbé szigorú 
szabályok vonatkozzanak.

Módosítás 633
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják, hogy a hozzáférés 
tekintetében irányadó szabályok 
biztosítsák, hogy az MTF ténylegesen 
multilaterális rendszer maradjon, amely 
harmadik felek jelentős számú, pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos vásárlási és 
eladási szándékát hozza össze.

Or. en

Indokolás

A hozzáférésre vonatkozó szabályokat ne úgy alkossák meg, hogy azok eredményeként az 
MTF csak igen korlátozott számú résztvevővel rendelkezzen.

Módosítás 634
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok előírják, hogy az MTF-et 
működtető befektetési vállalkozások vagy 
piacműködtetők rendelkezzenek 
mechanizmusokkal az MTF, tulajdonosai 
vagy működtetője közötti bármely 
összeférhetetlenség világos azonosítására, 
és annak az MTF működésére vagy 
résztvevőire háruló potenciálisan 
hátrányos következményeinek kezelésére 
és az MTF jó működésére;

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a bekezdés az MTF-ekre és az OTF-ekre egyaránt vonatkozhat, ezért azt vissza kell 
illeszteni a 18. cikkbe.
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Módosítás 635
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok előírják, hogy az MTF-et 
működtető befektetési vállalkozások vagy 
piacműködtetők rendelkezzenek 
mechanizmusokkal az MTF, tulajdonosai 
vagy működtetője közötti bármely 
összeférhetetlenség világos azonosítására, 
és annak az MTF működésére vagy 
résztvevőire háruló potenciálisan hátrányos 
következményeinek kezelésére és az MTF 
jó működésére;

(3) A tagállamok előírják, hogy az MTF-et
működtető befektetési vállalkozások vagy 
piacműködtetők rendelkezzenek 
mechanizmusokkal az MTF, tulajdonosai 
vagy működtetője közötti bármely 
összeférhetetlenség világos azonosítására, 
és annak az MTF működésére vagy 
résztvevőire háruló potenciálisan hátrányos 
következményeinek kezelésére és az MTF 
jó működésére, a 48., 49. és 50. cikkben 
meghatározott feltételeknek való 
megfelelés érdekében.

Or. en

Indokolás

Semmi sem indokolja, hogy e tekintetben az MTF-ekre és a szabályozott piacokra eltérő 
szabályok vonatkozzanak.

Módosítás 636
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok előírják az MTF számára, 
hogy rendelkezzen hatékony 
rendszerekkel, eljárásokkal és 
mechanizmusokkal az 51. cikk 
feltételeinek teljesítéséhez.

(4) A tagállamok előírják az MTF számára 
az 51. cikk és az 51a. cikk feltételeinek 
való megfelelést, és hogy ehhez hatékony 
rendszerekkel, eljárásokkal és 
mechanizmusokkal rendelkezzen.

Or. en
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Módosítás 637
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok előírják az MTF számára, 
hogy rendelkezzen hatékony 
rendszerekkel, eljárásokkal és 
mechanizmusokkal az 51. cikk 
feltételeinek teljesítéséhez.

(4) A tagállamok előírják az MTF számára, 
hogy rendelkezzen hatékony 
rendszerekkel, eljárásokkal és 
mechanizmusokkal az 51. cikk 
feltételeinek teljesítéséhez, illetve 
rendelkezzen az MTF kereskedési 
modelljéhez kapcsolódó egyéb lényeges 
eljárásokkal és szabályokkal.

Or. en

Indokolás

A rögzített hozamú eszközök vagy származtatott termékek piacain működő MTF-ek nem 
lesznek képesek teljesíteni az 51. cikkre vonatkozó bizottsági javaslat követelményeit, amelyet 
a nagy kereskedési volumenű piacokra dolgoztak ki, mivel az előbbi piacokon sokkal kisebb 
gyakorisággal folyik kereskedés.

Módosítás 638
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tagállamok előírják, hogy a 
kereskedési platform legalább négy, 
nagymértékben aktív taggal vagy 
felhasználóval rendelkezzen, amelyek 
mindegyikének lehetősége van a 
többiekkel való kölcsönös 
együttműködésre a rendszerben 
megvalósuló árképzés terén.

Or. en
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Indokolás

A kereskedési helyszín multilaterális jellegének biztosítása érdekében – azaz annak 
biztosítására, hogy valamennyi résztvevő kapcsolatba léphessen a többi résztvevővel –
alapvető fontosságú elkerülni azt a kiskaput, hogy egyetlen jogalany a szerződő fél a 
platformon megvalósuló valamennyi ügyletben. Ezért legalább 4 aktív kereskedési résztvevőt 
kell előírni.

Módosítás 639
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki a 
multilaterális rendszerek hatékonyságát 
bizonyító ismérvek meghatározására.
Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket […]-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz.
A Bizottságra hatáskört ruháznak az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
történő elfogadására.
______________
*HL kérjük a dátumot beilleszteni: …

Or. en

Módosítás 640
Sirpa Pietikäinen

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

19a. cikk
Az OTC-kre vonatkozó egyedi előírások

A tagállamok előírják, hogy a befektetési 
vállalkozások nem hajtják végre ügyfelek 
pénzügyi eszközökre vonatkozó OTC-
megbízásait a standard piaci 
nagyságrendet el nem érő mennyiségben.
A tagállamok előírják, hogy a 
rendszeresen végrehajtott 
ügyfélmegbízások nem hajthatók végre 
OTC-ügyletként.

Or. en

Indokolás

A befektetők védelme érdekében egyértelműen ki kell jelenteni, hogy az ügyfelek pénzügyi 
eszközökre vonatkozó, a standard piaci nagyságrendet el nem érő vagy rendszeresen 
végrehajtott megbízásai nem hajthatók végre OTC-ügyletként.


