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Módosítás 945
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy harmadik országbeli vállalkozásnak, 
amely engedélyt szándékozik szerezni 
ahhoz, hogy befektetési szolgáltatásokat 
vagy tevékenységeket végezzen kiegészítő 
tevékenységekkel együtt egy tagállam 
területén, a következőket kell biztosítania 
azon tagállam illetékes hatóságainak:

Egy harmadik országbeli befektetési 
vállalkozásnak vagy piaci szereplőnek, 
amely engedélyt szándékozik szerezni 
ahhoz, hogy befektetési szolgáltatásokat 
vagy tevékenységeket végezzen kiegészítő 
tevékenységekkel együtt vagy kereskedési 
helyszín szolgáltatást nyújtson egy 
tagállam területén, a következőket kell 
biztosítania azon tagállam illetékes 
hatóságainak:

Or. en

Módosítás 946
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy harmadik országbeli vállalkozásnak, 
amely engedélyt szándékozik szerezni 
ahhoz, hogy befektetési szolgáltatásokat 
vagy tevékenységeket végezzen kiegészítő 
tevékenységekkel együtt egy tagállam 
területén, a következőket kell biztosítania 
azon tagállam illetékes hatóságainak:

Egy harmadik országbeli vállalkozásnak, 
amely a 41. cikk céljaira engedélyt 
szándékozik szerezni ahhoz, hogy 
befektetési szolgáltatásokat nyújtson 
és/vagy tevékenységeket végezzen 
kiegészítő tevékenységekkel együtt egy 
tagállam területén létesített fióktelep útján, 
a következőket kell biztosítania azon 
tagállam illetékes hatóságainak:

Or. en

Indokolás

Harmadik országbeli cégek fióktelepeinek lehetőséget kell kapniuk MTF-ek vagy OTF-ek 
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működtetésére, azzal a feltétellel, hogy az uniós cégekkel azonos szabályoknak felelnek meg.

Módosítás 947
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tájékoztatást az indulótőkéről, amely a 
fióktelep szabad rendelkezésére áll;

törölve

Or. en

Indokolás

Harmadik országbeli cégek fióktelepeinek lehetőséget kell kapniuk MTF-ek vagy OTF-ek 
működtetésére, azzal a feltétellel, hogy az uniós cégekkel azonos szabályoknak felelnek meg.

Módosítás 948
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak a tagállamnak az illetékes hatósága, 
amelyben egy harmadik országbeli 
vállalkozás a fióktelepét létre akarja hozni, 
az engedélyt csak akkor adja meg, ha a 
következő feltételek teljesülnek:

Annak a tagállamnak az illetékes hatósága, 
amelyben egy harmadik országbeli 
vállalkozás a fióktelepét létrehozta vagy
létre akarja hozni, az engedélyt a 41. cikk 
céljaira csak akkor adja meg, ha a 
következő feltételek teljesülnek:

Or. en

Indokolás

Harmadik országbeli cégek fióktelepeinek lehetőséget kell kapniuk MTF-ek vagy OTF-ek 
működtetésére, azzal a feltétellel, hogy az uniós cégekkel azonos szabályoknak felelnek meg.
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Módosítás 949
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az illetékes hatóság meggyőződött arról, 
hogy a 41. cikk szerinti feltételek 
teljesültek;

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 950
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az illetékes hatóság meggyőződött arról, 
hogy a harmadik országbeli vállalkozás 
képes lesz a (3) bekezdés szerinti 
rendelkezéseknek megfelelni.

b) az illetékes hatóság meggyőződött arról, 
hogy a harmadik országbeli vállalkozás 
képes lesz a (2) bekezdés szerinti 
rendelkezéseknek megfelelni.

Or. en

Indokolás

Harmadik országbeli cégek fióktelepeinek lehetőséget kell kapniuk MTF-ek vagy OTF-ek 
működtetésére, azzal a feltétellel, hogy az uniós cégekkel azonos szabályoknak felelnek meg.

Módosítás 951
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az illetékes hatóság meggyőződött arról, 
hogy a harmadik országbeli vállalkozás 
képes lesz a (3) bekezdés szerinti 
rendelkezéseknek megfelelni.

b) az illetékes hatóság meggyőződött arról, 
hogy a harmadik országbeli vállalkozás 
képes lesz a (2) bekezdés szerinti 
rendelkezéseknek megfelelni.

Or. en

Módosítás 952
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A harmadik országbeli vállalkozás 
fióktelepe, amely az engedélyt az (1) 
bekezdés szerint megkapta, megfelel ezen 
irányelv 16., 17., 23., 24., 25., 27. 
cikkének, a 28. cikk (1) bekezdésének és a 
30. cikknek, valamint a(z) …/…/EU 
[MiFIR] rendelet 13–23. cikkének, és az 
ennek alapján elfogadott intézkedéseknek, 
és az illetékes hatóság felügyelete alá fog 
tartozni abban a tagállamban, ahol az 
engedélyt megadták.

A harmadik országbeli vállalkozás 
fióktelepe, amely az engedélyt az (1) 
bekezdés szerint megkapta, megfelel ezen 
irányelv 16., 17., 18., 19., 20., 23., 24., 25., 
27. cikkének, a 28. és a 30. cikknek, 
valamint a(z) …/…/EU [MiFIR] rendelet 
3–23. cikkének, és az ennek alapján 
elfogadott intézkedéseknek, és az illetékes 
hatóság felügyelete alá fog tartozni abban a 
tagállamban, ahol az engedélyt megadták.

Or. en

Indokolás

Harmadik országbeli cégek fióktelepeinek lehetőséget kell kapniuk MTF-ek vagy OTF-ek 
működtetésére, azzal a feltétellel, hogy az uniós cégekkel azonos szabályoknak felelnek meg.

Módosítás 953
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

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

A tagállamok nem állapíthatnak meg 
semmiféle további előírást a fióktelep 
szervezetével és működésével kapcsolatban 
az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
ügyekben.

A tagállamok nem állapíthatnak meg 
semmiféle további előírást a fióktelep 
szervezetével és működésével kapcsolatban 
az ezen irányelv vagy a(z) …/…/EU 
[MiFIR] rendelet hatálya alá tartozó 
ügyekben.

Or. en

Indokolás

Harmadik országbeli cégek fióktelepeinek lehetőséget kell kapniuk MTF-ek vagy OTF-ek 
működtetésére, azzal a feltétellel, hogy az uniós cégekkel azonos szabályoknak felelnek meg.

Módosítás 954
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szolgáltatások nyújtása másik tagállamban Szolgáltatásnyújtás és tevékenység más 
tagállamokban

Or. en

Módosítás 955
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a harmadik országbeli vállalkozás,
amely a 43. cikk szerinti engedélyt 
megkapta, az engedélyben szereplő 
szolgáltatásokat és tevékenységeket más 

Az a harmadik országbeli vállalkozás, 
amely a 43. cikk szerinti engedélyt 
megkapta, az engedélyben szereplő 
szolgáltatásokat és tevékenységeket más 
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tagállamokban új fióktelepek létesítése 
nélkül végezheti. E célból a következő 
információkat kell közölnie annak a 
tagállamnak az illetékes hatóságával, ahol 
a fióktelep létesült:

tagállamokban új fióktelepek létesítése 
nélkül nyújthatja vagy végezheti. E célból 
a következő információkat kell közölnie 
annak a tagállamnak az illetékes 
hatóságával, ahol a fióktelep létesült:

Or. en

Módosítás 956
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 41. cikknek megfelelően a tagállamok az 
engedélyezett vállalkozásokat 
nyilvántartásba veszik. A nyilvántartás 
nyilvánosan hozzáférhető, és információkat 
tartalmaz azon szolgáltatásokról vagy 
tevékenységekről, amelyek végzésére a 
harmadik országbeli vállalkozások 
engedéllyel rendelkeznek. A jegyzéket 
rendszeresen naprakésszé kell tenni. 
Minden engedélyről értesíteni kell az 
EÉPH-t.

A 43. cikknek megfelelően a tagállamok az 
engedélyezett vállalkozásokat 
nyilvántartásba veszik. A nyilvántartás 
nyilvánosan hozzáférhető, és információkat 
tartalmaz azon szolgáltatásokról vagy 
tevékenységekről, amelyek végzésére a 
harmadik országbeli vállalkozások 
engedéllyel rendelkeznek. A jegyzéket 
rendszeresen naprakésszé kell tenni. 
Minden engedélyről értesíteni kell az 
EÉPH-t.

Or. en

Módosítás 957
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH jegyzéket készít az összes 
harmadik országbeli vállalkozásokról, 
amelynek engedélye van szolgáltatások és 
tevékenységek végzésére az Unióban. A 

Az EÉPH a 43. cikk értelmében jegyzéket 
készít az összes harmadik országbeli 
vállalkozásokról, amelynek engedélye van 
szolgáltatások és tevékenységek végzésére 
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jegyzék információkat tartalmaz azon 
szolgáltatásokról vagy tevékenységekről, 
amelyekre a nem uniós befektetési 
vállalkozás engedéllyel rendelkezik, és a 
jegyzéket rendszeresen naprakésszé kell 
tenni. Az EÉPH e jegyzéket saját honlapján 
közzéteszi és frissíti azt.

az Unióban. A jegyzék információkat 
tartalmaz azon szolgáltatásokról vagy 
tevékenységekről, amelyekre a nem uniós 
befektetési vállalkozás engedéllyel 
rendelkezik, és a jegyzéket rendszeresen 
naprakésszé kell tenni. Az EÉPH e 
jegyzéket saját honlapján közzéteszi és 
frissíti azt.

Or. en

Módosítás 958
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Engedélyek visszavonása Szolgáltatásnyújtás és tevékenység útlevél 
nélkül

Or. en

Indokolás

Ez teszi lehetővé a tagállamok számára, hogy folytassák az olyan harmadik országbeli cégek 
fióktelepeinek engedélyezését, amelyek nem kívánnak útlevelet szerezni ugyanazon az alapon, 
mint amely jelenleg a bankkonszolidációs irányelv és a MiFID alapján megengedett. A 
javasolt szöveg az alternatív befektetésialap-kezelőkről (ABAK) szóló irányelv 42. cikkén és a 
bankkonszolidációs irányelv 138. cikkének (1) bekezdésén alapul.

Módosítás 959
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
46 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

46a. cikk
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Harmadik országbeli cégek fióktelepeinek 
útlevél nélküli szolgáltatásnyújtása és 

tevékenységei
(1) E fejezet 1. és 2. szakaszának sérelme 
nélkül a tagállamok engedélyezhetik 
harmadik országbeli cégeknek a 
területükön a befektetési szolgáltatások 
nyújtását és befektetési tevékenységek 
végzését kiegészítő tevékenységekkel 
együtt, a területükön létesített fióktelep 
útján, legalább azzal a feltétellel, hogy 
nem alkalmaznak olyan rendelkezéseket, 
amelyek kedvezőbbek az uniós székhellyel 
rendelkező cégek fióktelepeire vonatkozó 
szabályoknál. Biztosítaniuk kell 
különösen, hogy a harmadik országbeli 
cég fióktelepe teljesítse a 43. cikk (2) 
bekezdésében említett kötelezettségeknek..
(2) A tagállamok szigorúbb feltételeket 
írhatnak elő a harmadik országbeli cég 
fióktelepére e cikk alkalmazásában a 
területükön befektetési szolgáltatások 
nyújtása és/vagy tevékenységek, illetve 
kiegészítő tevékenységek végzése 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

Ez teszi lehetővé a tagállamok számára, hogy folytassák az olyan harmadik országbeli cégek 
fióktelepeinek engedélyezését, amelyek nem kívánnak útlevelet szerezni ugyanazon az alapon, 
mint amely jelenleg a BCD és a MiFID alapján megengedett. A javasolt szöveg az alternatív 
befektetésialap-kezelőkről szóló irányelv 42. cikkén és a bankkonszolidációs irányelv 138. 
cikkének (1) bekezdésén alapul.

Módosítás 960
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
46 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

46a. cikk
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Szolgáltatásnyújtás és tevékenység útlevél 
nélkül

(1) A tagállamok továbbra is 
engedélyezhetik, hogy harmadik 
országbeli cégek területükön fióktelep 
útján befektetési szolgáltatásokat 
nyújtsanak.
(2) Az (1) bekezdés alapján engedélyezett 
cégek nem jogosultak uniós útlevélre, 
amennyiben az EÉPH-nál nem vetetik 
magukat nyilvántartásba.

Or. en

Indokolás

A nemzeti rendszereknek az ABAK-irányelvben vizsgálthoz hasonló módon kell tovább 
működniük, annyiban, hogy ha ilyen módon kapnak engedélyt, nem szabad jogosultnak 
lenniük az uniós útlevélre.

Módosítás 961
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
46 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

46b. cikk
Harmadik országbeli cégek határon 

átnyúló szolgáltatásnyújtása és 
tevékenységei útlevél nélkül

E fejezet 1. és 2. szakaszának és a(z) 
…/…/EU [MiFIR] rendelet VIII. címének 
sérelme nélkül a tagállamok az erre a 
célra esetlegesen meghatározott feltételek 
mellett engedélyezhetik harmadik 
országbeli cégeknek területükön 
befektetési szolgáltatások nyújtását és 
befektetési tevékenységek végzését 
kiegészítő tevékenységekkel együtt, 
területükön fióktelep létesítése nélkül 
vagy más tagállamban létesített, a 43. cikk 
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szerint engedélyezett fióktelepen keresztül.

Or. en

Indokolás

Ez lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy tovább folytassák azon saját nemzeti rendszerük 
használatát, amellyel harmadik országbeli cégeknek megengedik, hogy a területükön lévő 
személyeknek határon átnyúló szolgáltatásokat nyújtsanak (engedély nélkül vagy engedéllyel). 
A nem uniós cégek e vonatkozásban történő kezelésére sem a bankkonszolidációs irányelv, 
sem a befektetési szolgáltatásokról szóló irányelv, sem pedig a MiFID nem ír elő semmiféle 
korlátozást.

Módosítás 962
Kay Swinburne, Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy bármely
piacműködtető 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) Bármely piacműködtető vezető 
testülete tagjainak mindenkor kellően jó 
hírnévvel kell rendelkeznie, elegendő 
ismeret, készség és tapasztalat birtokában 
kell lennie és elegendő időt kell feladatai 
ellátására fordítania. A vezető testület 
tagjának, aki egyidejűleg több intézmény 
vezető testületében kíván pozíciót 
betölteni, figyelembe kell vennie az egyéni 
körülményeket, és az intézmény 
tevékenységének jellegét, mértékét és 
összetettségét. Azon intézmények vezető 
testületeinek tagjai, amelyek nagyságukat, 
belső szervezetüket és tevékenységük 
jellegét, hatókörét és összetettségét 
tekintve jelentősek, az alábbi kombinációk 
közül nem ötvözhetnek egy időben egynél 
többet, kivéve, ha ezt indokolni tudják az 
érintett illetékes hatóságnak:

Or. en

Indokolás

A vállalatirányítás szempontjából kiemelkedő jelentőségű, hogy a MiFID-be bekerüljenek 
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ugyanazok a körülmények, mint amelyek a CRD IV-ben szerepelnek. Ezek a módosítások ezért 
megegyeznek azokkal, mint amelyeket az ECR a CRD IV. javaslatokhoz beterjesztett.

Módosítás 963
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják, hogy bármely 
piacműködtető 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:

A tagállamok előírják, hogy bármely 
piacműködtető 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 közérdekű 
jogalanyok vezető testülete tagjainak 
különösen a következő követelményeknek 
kell megfelelniük:

Or. en

Indokolás

A mennyiségi korlátozások súlyos problémákhoz fognak vezetni a képzett és kellően hozzáértő
személyek toborzásában. Ennek következtében kisebb országokban a javaslatban a vezető 
testület összetételére meghatározott követelmények teljesítése jelentős problémát okozhat. A 
lakásszövetkezetekben vagy zártkörű részvénytársaságokban betöltött igazgatói tisztet ebben a 
cikkben nem kell figyelembe venni. A szövegbe ezért fel kell venni a „közérdekű jogalanyok” 
kifejezést.

Módosítás 964
Kay Swinburne, Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) elegendő időt kell fordítaniuk funkcióik 
ellátására. Az alábbi kombinációkat nem 

a) Az alábbi kombinációkat nem lehet 
egyidejűleg betölteni:
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lehet egyidejűleg betölteni:

Or. en

Indokolás

A vállalatirányítás szempontjából kiemelkedő jelentőségű, hogy a MiFID-be bekerüljenek 
ugyanazok a körülmények, mint amelyek a CRD IV-ben szerepelnek. Ezek a módosítások ezért 
megegyeznek azokkal, mint amelyeket az ECR a CRD IV. javaslatokhoz beterjesztett.

Módosítás 965
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
48 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 vezető testület valamely tagja által egy időben betölthető igazgatói tisztségek számának 
meghatározásakor figyelembe kell venni az egyéni körülményeket és az intézmény 
tevékenységeinek jellegét, körét és összetettségét. A túlságosan szigorú megfogalmazás ebben 
a tekintetben nehézséget okozhat a kisebb piacokon, különösen a kisebb intézmények számára.

Módosítás 966
Kay Swinburne, Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
48 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
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Indokolás

A vállalatirányítás szempontjából kiemelkedő jelentőségű, hogy a MiFID-be bekerüljenek 
ugyanazok a körülmények, mint amelyek a CRD IV-ben szerepelnek. Ezek a módosítások ezért 
megegyeznek azokkal, mint amelyeket az ECR a CRD IV. javaslatokhoz beterjesztett.

Módosítás 967
Kay Swinburne, Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
48 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.

Egyetlen igazgatói tisztségnek kell 
tekinteni azon intézmények vezető 
testületeiben betöltött igazgatói 
tisztségeket, amelyek:
i. egyazon csoport tagjai, vagy 
ii. ugyanazon intézményes védelmi 
rendszer tagjai, ha a 108. cikk (7) 
bekezdésének feltételei teljesülnek, vagy 
iii. azon vállalkozáson belül (beleértve a 
nem pénzügyi intézményeket), melyben az 
intézmény minősített többséggel 
rendelkezik.

Or. en

Indokolás

A vállalatirányítás szempontjából kiemelkedő jelentőségű, hogy a MiFID-be bekerüljenek 
ugyanazok a körülmények, mint amelyek a CRD IV-ben szerepelnek. Ezek a módosítások ezért 
megegyeznek azokkal, mint amelyeket az ECR a CRD IV. javaslatokhoz beterjesztett.

Módosítás 968
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
48 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.

Egyetlen igazgatói tisztségnek kell 
tekinteni

i. az egyazon konszolidált csoporton belüli 
vagy 
ii. az azonos ipari holdingtársaság 
leányvállalatait, kapcsolt vállalkozásait 
vagy tagjait alkotó vállalatcsoporton 
belüli
ügyvezető vagy nem ügyvezető igazgatói 
tisztségeket.

Or. en

Indokolás

A módosítás annak pontosítása, hogy nem csak a konszolidált csoportokra vonatkozik ez a 
kivétel, hanem az egyazon ipari holdingvállalat tulajdonában lévő vállalatcsoportokra is. Ez 
annak biztosítását szolgálja, hogy az ilyen fajtájú hosszú távú ipari tulajdonosokat ne 
veszélyeztesse az igazgatói tisztségek korlátozása. Az ipari holdingvállalatok ipari modellje 
az, hogy hosszú távon részt vevő tulajdonosok saját hosszú távú befektetésükben rendelkeznek 
igazgatósági képviselettel.

Módosítás 969
Kay Swinburne, Ashley Fox

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok engedélyezhetik 
egy piacműködtető vezető testülete 
tagjának az előző albekezdés szerint 
engedélyezettnél több igazgatói tisztség 
betöltését, figyelembe véve az egyéni 
körülményeket és a befektetési vállalkozás 
tevékenységeinek természetét, méretét és 
összetettségét.

törölve

Or. en
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Indokolás

A vállalatirányítás szempontjából kiemelkedő jelentőségű, hogy a MiFID-be bekerüljenek 
ugyanazok a körülmények, mint amelyek a CRD IV-ben szerepelnek. Ezek a módosítások ezért 
megegyeznek azokkal, mint amelyeket az ECR a CRD IV. javaslatokhoz beterjesztett.

Módosítás 970
Kay Swinburne, Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A vállalatirányítás szempontjából kiemelkedő jelentőségű, hogy a MiFID-be bekerüljenek 
ugyanazok a körülmények, mint amelyek a CRD IV-ben szerepelnek. Ezek a módosítások ezért 
megegyeznek azokkal, mint amelyeket az ECR a CRD IV. javaslatokhoz beterjesztett.

Módosítás 971
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok előírják a 
piacműködtetők számára, hogy a vezető 
testület tagjainak kiválasztási kritériumai 

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

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, illetve határozott lépéseket 
tesznek a kiegyensúlyozottabb 
igazgatósági képviselet érdekében. Az 
ilyen intézkedések között szerepel például 
a jelölő bizottság képzése, a rátermett 
jelöltek jegyzékének összeállítása és olyan 
jelölési folyamat bevezetése, amelyben az 
egyes nemek legalább egy képviselője 
jelen van.

Or. en

Indokolás

A vezető testületekben a változatosság szélesebb kompetenciát és tágabb perspektívát biztosít. 
Kizárólag férfiak vagy nők alkalmazása kisebb választási lehetőséget jelent, és azt a veszélyt 
hordozza magában, hogy esetleg kitűnő álláspályázók maradnak észrevétlenül. A nők 
kiválasztási folyamatában rendszerszintű hiba van. A bankokat is arra kell ösztönözni, hogy 
alkalmazzanak középtávú tervet a nők befolyásos pozíciókba történő előléptetésére, hogy 
növekedjen az ilyen pozíciókat betöltő nők száma.

Módosítás 972
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok előírják a 
piacműködtetők számára, hogy a vezető 
testület tagjainak kiválasztási kritériumai 
között vegyék figyelembe a 
változatosságot is. A piacműködtetők 
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 
piacműködtetők számára, hogy a vezető 
testület tagjainak kiválasztási kritériumai 
között vegyék figyelembe a 
változatosságot is. A piacműködtetők 
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 
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való munkavállalói képviseletet – a 
meghatározó perspektíva és a gazdasági 
szereplő belső működésére vonatkozó 
valódi ismeretek hozzáadása révén – a 
sokszínűség növelése pozitív módjának 
kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 973
Kay Swinburne, Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki a 
következők részletes meghatározása 
érdekében:

törölve

a) a vezető testület tagja által funkcióinak 
ellátására fordított elegendő idő fogalma 
az egyéni körülményekkel és a 
piacműködtető tevékenységeinek 
természetével, méretével és 
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 c) 
pontjában említett őszinteségének, 
integritásának és független 
gondolkodásának fogalma,
d)a vezető testület tagjainak beiktatására 
és képzésére fordított megfelelő humán- és 
pénzügyi erőforrások fogalma;
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e)a vezető testület tagjainak egyik 
kiválasztási kritériumaként figyelembe 
veendő változatosság fogalma.
Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezetet [2014. december 31-
éig] benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
történő elfogadására.

Or. en

Indokolás

A vállalatirányítás szempontjából kiemelkedő jelentőségű, hogy a MiFID-be bekerüljenek 
ugyanazok a körülmények, mint amelyek a CRD IV-ben szerepelnek. Ezek a módosítások ezért 
megegyeznek azokkal, mint amelyeket az ECR a CRD IV. javaslatokhoz beterjesztett.

Módosítás 974
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Ez a cikk nem befolyásolja 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 975
Pascal Canfin
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
49 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozott piac irányítására lényeges 
befolyást gyakorló személyekkel 
kapcsolatos követelmények

A szabályozott piac, az MTF vagy OTF
irányítására lényeges befolyást gyakorló 
személyekkel kapcsolatos követelmények

Or. en

Módosítás 976
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy az 
olyan helyzetben lévő személyek, akik 
közvetve vagy közvetlenül lényeges 
befolyást gyakorolhatnak a szabályozott 
piac irányítására, arra alkalmasak 
legyenek.

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy az 
olyan helyzetben lévő személyek, akik 
közvetve vagy közvetlenül lényeges 
befolyást gyakorolhatnak a szabályozott 
piac, az MTF vagy OTF irányítására, arra 
alkalmasak legyenek.

Or. en

Módosítás 977
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok megkövetelik, hogy a 
szabályozott piac működtetője:

(2) A tagállamok megkövetelik, hogy a 
szabályozott piac, az MTF vagy OTF
működtetője:
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Or. en

Módosítás 978
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tájékoztassa az illetékes hatóságot a 
szabályozott piac és/vagy a piacműködtető
tulajdoni viszonyairól és különösen 
bármely olyan fél kilétéről és 
érdekeltségeinek mértékéről, aki olyan 
helyzetben van, hogy lényeges befolyást 
gyakorolhat az irányításra, és ezt az 
információt tegye közzé;

a) tájékoztassa az illetékes hatóságot a 
szabályozott piac és/vagy az MTF vagy 
OTF piacműködtetője tulajdoni 
viszonyairól és különösen bármely olyan 
fél kilétéről és érdekeltségeinek 
mértékéről, aki olyan helyzetben van, hogy 
lényeges befolyást gyakorolhat az 
irányításra, és ezt az információt tegye 
közzé;

Or. en

Módosítás 979
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok megkövetelik, hogy a 
piac tagjai vagy jelentős piaci szereplők ne 
legyenek olyan helyzetben, hogy közvetve 
vagy közvetlenül lényeges befolyást 
gyakorolhassanak a szabályozott piac 
vagy az MTF irányítására.

Or. en
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Módosítás 980
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tagállamok megkövetelik, hogy a 
piac tagjai vagy szabályozott piac, illetve 
MTF jelentős piaci szereplői ne 
rendelkezzenek 5%-nál nagyobb közvetlen 
vagy közvetett részesedéssel az adott 
szabályozott piacban vagy MTF-ben.

Or. en

Módosítás 981
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
49 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A tagállamok megkövetelik a 
szabályozott piactól, MTF-től vagy OTF-
től, hogy hozza nyilvánosságra azokat a 
részvényeseket, akiknek a szabályozott 
piacban, MTF-ben vagy OTF-ben 
fennálló részesedése az 5%-ot 
meghaladja.

Or. en

Módosítás 982
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(3) Az illetékes hatóság elutasítja a 
szabályozott piacot és/vagy piacműködtetőt 
ellenőrző érdekeltség tekintetében javasolt 
változásokat, ha objektív és bizonyítható 
indokok állnak fenn annak vélelmezésére, 
hogy az veszélyeztetné a szabályozott piac 
megalapozott és megbízható vezetését.

(3) Az illetékes hatóság elutasítja a 
szabályozott piacot és/vagy piacműködtetőt 
ellenőrző érdekeltség tekintetében javasolt 
változásokat, ha objektív és bizonyítható 
indokok állnak fenn annak vélelmezésére, 
hogy az veszélyeztetné a szabályozott piac
vagy MTF megalapozott és megbízható 
vezetését vagy jelentős 
összeférhetetlenséget okozna.

Or. en

Módosítás 983
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
50 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megkövetelik, hogy a 
szabályozott piac:

A tagállamok megkövetelik, hogy a 
szabályozott piac vagy MTF:

Or. en

Módosítás 984
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
50 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) rendelkezzék mechanizmusokkal a 
szabályozott piac, a szabályozott piac 
tulajdonosai vagy működtetője érdekei és a 
szabályozott piac stabil működése közötti 
bármely összeférhetetlenség világos 
azonosítására, és annak a szabályozott piac 

a) rendelkezzék mechanizmusokkal a 
szabályozott piac vagy MTF, a 
szabályozott piac vagy MTF tulajdonosai 
vagy működtetője érdekei és a szabályozott 
piac vagy MTF stabil működése közötti 
bármely összeférhetetlenség világos 
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működésére és résztvevőire háruló 
potenciálisan hátrányos 
következményeinek kezelésére, különösen, 
ha az ilyen érdekkonfliktusok 
akadályozhatják az illetékes hatóság által a 
szabályozott piacra átruházott bármely 
feladat ellátását;

azonosítására, és annak a szabályozott piac 
vagy MTF működésére és résztvevőire 
háruló potenciálisan hátrányos 
következményeinek kezelésére, különösen, 
ha az ilyen érdekkonfliktusok 
akadályozhatják az illetékes hatóság által a 
szabályozott piacra vagy MTF-re 
átruházott bármely feladat ellátását;

Or. en

Módosítás 985
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
50 cikk – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) rendelkezzen azon megbízásmozgások 
kategóriáira vonatkozóan objektív 
szempontokon alapuló, átlátható 
szabályokkal, amelyek a rendszer 
használóira vonatkozhatnak, illetve 
amelyekben közreműködhetnek;

Or. en

Indokolás

Ez a cikk juttatja érvényre a (12) preambulumbekezdést a szabályozott piacok 
vonatkozásában, nagyobb választási lehetőséget adva a befektetőknek azon szerződő felek 
tekintetében, amelyekkel együttműködnek.

Módosítás 986
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják a szabályozott (1) A tagállamok előírják a szabályozott 
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piac számára, hogy hatékony rendszerei, 
eljárásai és mechanizmusai legyenek annak 
biztosítására, hogy kereskedési rendszerei 
rugalmasak legyenek, rendelkezzenek 
elegendő kapacitással csúcsterhelések 
esetére a megbízások és az üzenetek 
volumenét illetően, képesek legyenek a 
szabályos kereskedést biztosítani piaci 
stressz körülményei között, teljesen 
bevizsgáltak legyenek annak biztosítására, 
hogy ezeket a feltételeket teljesítik és az 
üzletmenet folyamatosságára hatékony 
mechanizmusokkal rendelkeznek, amelyek 
biztosítják szolgáltatásaik folyamatosságát, 
amennyiben a kereskedési rendszerekben 
váratlan meghibásodás következne be.

piac számára, hogy olyan hatékony 
rendszerei, eljárásai és mechanizmusai 
legyenek, amelyeket annak biztosítására 
alakítottak ki, hogy kereskedési rendszerei 
rugalmasak legyenek, rendelkezzenek 
elegendő kapacitással csúcsterhelések 
esetére a megbízások és az üzenetek 
volumenét illetően, képesek legyenek a 
szabályos kereskedést biztosítani piaci 
stressz körülményei között, teljesen 
bevizsgáltak legyenek annak biztosítására, 
hogy ezeket a feltételeket még szélsőséges 
piaci volatilitás esetén is teljesítik és az 
üzletmenet folyamatosságára hatékony 
mechanizmusokkal rendelkeznek, amelyek 
biztosítják szolgáltatásaik folyamatosságát, 
amennyiben a kereskedési rendszerekben 
váratlan meghibásodás következne be.

Or. en

Indokolás

A kereskedési helyszínek rendszerei tesztelésének ki kell terjednie az olyan szélsőséges piaci 
volatilitás idejére is, mint például a Flash Crash néven elhíresült tőzsdei összeomlás volt.

Módosítás 987
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac számára, hogy hatékony rendszerei, 
eljárásai és mechanizmusai legyenek annak 
biztosítására, hogy kereskedési rendszerei 
rugalmasak legyenek, rendelkezzenek 
elegendő kapacitással csúcsterhelések 
esetére a megbízások és az üzenetek 
volumenét illetően, képesek legyenek a 
szabályos kereskedést biztosítani piaci 
stressz körülményei között, teljesen 
bevizsgáltak legyenek annak biztosítására, 
hogy ezeket a feltételeket teljesítik és az 

(1) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac vagy MTF számára, hogy hatékony 
rendszerei, eljárásai és mechanizmusai 
legyenek annak biztosítására, hogy 
kereskedési rendszerei rugalmasak 
legyenek, rendelkezzenek elegendő 
kapacitással csúcsterhelések esetére a 
megbízások és az üzenetek volumenét 
illetően, képesek legyenek a szabályos 
kereskedést biztosítani piaci stressz 
körülményei között, teljesen bevizsgáltak 
legyenek annak biztosítására, hogy ezeket 
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üzletmenet folyamatosságára hatékony 
mechanizmusokkal rendelkeznek, amelyek 
biztosítják szolgáltatásaik folyamatosságát, 
amennyiben a kereskedési rendszerekben 
váratlan meghibásodás következne be.

a feltételeket teljesítik és az üzletmenet 
folyamatosságára hatékony 
mechanizmusokkal rendelkeznek, amelyek 
biztosítják szolgáltatásaik folyamatosságát, 
amennyiben a kereskedési rendszerekben 
váratlan meghibásodás következne be.

(Ez a módosítás az egész 51. cikkre 
érvényes; elfogadása esetén a szövegben a 
megfelelő kiigazítások lesznek 
szükségesek.)

Or. en

Indokolás

Ezeknek a rendelkezéseknek vonatkozniuk kell a szabályozott piacok vagy MTF-ek rendjére, 
hogy a piac biztonságosabb legyen és a joghézagok megelőzhetőek legyenek.

Módosítás 988
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac számára, hogy hatékony rendszerei, 
eljárásai és mechanizmusai legyenek annak 
biztosítására, hogy kereskedési rendszerei 
rugalmasak legyenek, rendelkezzenek 
elegendő kapacitással csúcsterhelések 
esetére a megbízások és az üzenetek 
volumenét illetően, képesek legyenek a 
szabályos kereskedést biztosítani piaci 
stressz körülményei között, teljesen 
bevizsgáltak legyenek annak biztosítására, 
hogy ezeket a feltételeket teljesítik és az 
üzletmenet folyamatosságára hatékony 
mechanizmusokkal rendelkeznek, amelyek 
biztosítják szolgáltatásaik folyamatosságát, 
amennyiben a kereskedési rendszerekben 
váratlan meghibásodás következne be.

(1) A tagállamok előírják a kereskedési 
helyszín számára, hogy hatékony 
rendszerei, eljárásai és mechanizmusai 
legyenek annak biztosítására, hogy 
kereskedési rendszerei rugalmasak 
legyenek, rendelkezzenek elegendő 
kapacitással csúcsterhelések esetére a 
megbízások és az üzenetek volumenét 
illetően, képesek legyenek a szabályos 
kereskedést biztosítani piaci stressz 
körülményei között, teljesen bevizsgáltak 
legyenek annak biztosítására, hogy ezeket 
a feltételeket teljesítik és az üzletmenet 
folyamatosságára hatékony 
mechanizmusokkal rendelkeznek, amelyek 
biztosítják szolgáltatásaik folyamatosságát, 
amennyiben a kereskedési rendszerekben 
váratlan meghibásodás következne be.
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Or. en

Módosítás 989
Corien Wortmann-Kool

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac számára, hogy rendelkezzen árjegyző 
rendszerekkel, és annak biztosítását, hogy 
a rendszerekben megfelelő számú 
befektetési vállalkozás vegyen részt, 
amelyek versenyképes árakon kötelező 
érvényű jegyzéseket tesznek közzé, 
amelynek következtében rendszeresen és 
folyamatosan likviditást biztosítanak a 
piac számára a folytonos kereskedési idő 
minimálisan meghatározott hányadára, 
figyelemmel az uralkodó piaci 
körülményekre, szabályokra és 
szabályozásokra, kivéve, ha ez a
követelmény nem ésszerű az adott 
szabályozott piacon folyó kereskedés 
jellegére és nagyságára tekintettel. A 
tagállamok előírják a szabályozott piac 
számára, hogy kössön kötelező erejű 
írásbeli megállapodást a szabályozott piac 
és a befektetési vállalkozás között a 
rendszerben való részvételből eredő 
kötelezettségekről, ideértve például a 
likviditásnyújtást. A szabályozott piac 
felelős annak biztosításáért, hogy a 
befektetési vállalkozás teljesítse az ilyen 
kötelező írásbeli megállapodások 
követelményeit. A szabályozott piac értesíti 
illetékes hatóságát a kötelező írásbeli 
megállapodás tartalmáról, és biztosítja az 
illetékes hatóságot arról, hogy teljesíti e 
bekezdés követelményeit. 
Az EÉPH iránymutatást dolgoz ki arról, 
hogy mely befektetési vállalkozások 
kötelesek az ebben a bekezdésben említett, 
kötelező erejű írásbeli megállapodás 
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megkötésére.

Or. en

Indokolás

Ezt a módosítást Wortmann-Kool 17. cikk (3) bekezdéséhez és 51. cikk (7) bekezdéséhez fűzött 
módosításával együttesen kell értelmezni.

Módosítás 990
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok megkövetelik, hogy a 
szabályozott piacok biztosítsák, hogy a 
kereskedési rendszereikbe 
nagyfrekvenciájú és más automatizált 
kereskedési források által küldött 
üzenetek ilyenként egyértelműen 
azonosíthatóak legyenek.

Or. en

Indokolás

Az automatizált stratégiákból érkező megbízások, törlések és módosítások az üzenetben 
egyértelműen jelölve legyenek. Ez a szükséges ellenőrzés előfeltétele

Módosítás 991
Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok előírják minden 
kereskedési helyszín számára, hogy 
hatékony rendszerei, eljárásai és 
mechanizmusai legyenek annak 
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biztosítására, hogy a tag vagy résztvevő 
által a rendszerbe bevitt összes megbízás 
legalább 1 másodpercen át érvényes 
legyen.

Or. en

Módosítás 992
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac számára, hogy hatékony rendszerei, 
eljárásai és mechanizmusai legyenek 
annak biztosítására, hogy a tag vagy 
résztvevő által a rendszerbe bevitt összes 
megbízás legalább 5 másodpercen át 
érvényes legyen. A fenti 5 másodperces 
megőrzési határidőn belül nem szabad 
több mint 2 megbízást adni ugyanarra 
termékre vonatkozóan.

Or. de

Indokolás

A fennálló gyakorlat kevéssé járul hozzá a likviditáshoz, azonban jelentős spekulációs 
kockázatokat rejt magában.

Módosítás 993
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac számára, hogy hatékony rendszerei, 
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eljárásai és mechanizmusai legyenek 
annak biztosítására, hogy a tag vagy 
résztvevő által a rendszerbe bevitt összes 
megbízás tekintetében legalább 1 
másodperces várakozási idő legyen.

Or. en

Indokolás

Az 1 másodpercnél rövidebb várakozási idejű megbízások nem nyújtanak likviditást és csak a 
nagyfrekvenciájú kereskedők javát szolgálják.

Módosítás 994
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac, az MTF és OTF számára, hogy 
hatékony rendszerei, eljárásai és 
mechanizmusai legyenek annak 
biztosítására, hogy a végrehajtás 
várakoztatási ideje legalább 100 
milliszekundum legyen.

Or. en

Módosítás 995
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) A tagállamok előírják a kereskedési 
helyszínek számára, hogy hatékony 
rendszereik legyenek annak biztosítására, 
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hogy a nagyfrekvenciájú kereskedési 
stratégiák egy adott időpontban ne 
képviseljenek az ajánlati könyvben 20%-
nál nagyobb részesedést.

Or. en

Módosítás 996
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac számára, hogy hatékony rendszerei, 
eljárásai és mechanizmusai legyenek az 
olyan megbízások elutasítására, amelyek 
előre meghatározott volumeneket vagy 
árküszöböket meghaladnak, vagy 
egyértelműen tévesek, és képesnek kell 
lennie arra, hogy a kereskedést 
ideiglenesen leállítsa, ha egy pénzügyi 
eszköznél azon a piacon vagy egy 
kapcsolódó piacon, rövid időn belül, 
jelentős árváltozás következett be, valamint 
– kivételes esetekben – képesnek kell 
lennie arra, hogy bármely ügyletet töröljön, 
megváltoztasson vagy korrigáljon.

(2) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac számára, hogy hatékony rendszerei, 
eljárásai és mechanizmusai legyenek az 
olyan megbízások elutasítására, amelyek 
előre meghatározott volumeneket vagy 
árküszöböket meghaladnak, vagy 
egyértelműen tévesek, és képesnek kell 
lennie arra, hogy a kereskedést 
ideiglenesen leállítsa, ha egy pénzügyi 
eszköznél olyan végrehajtás történik vagy 
történhet, amely azon a piacon jelentős 
árváltozást okoz vagy okozna, valamint –
kivételes esetekben – képesnek kell lennie 
arra, hogy az ebből eredő bármely ügyletet 
töröljön, megváltoztasson vagy korrigáljon.
A tagállamok előírják a szabályozott piac 
számára annak biztosítását, hogy a 
kereskedés leállítására vonatkozó 
paramétereket olyan módon állítsák be, 
amely figyelembe veszi a különböző 
eszközosztályok és -alosztályok 
likviditását, a piaci modellek jellegét és a 
felhasználók típusait, és elegendő a 
kereskedés szabályszerűségében 
bekövetkező jelentős zavarok 
elkerüléséhez. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a szabályozott 
piac a kereskedés leállítására vonatkozó 
paramétereket és a paraméterekben 
végrehajtott lényeges változtatásokat 
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jelentse az illetékes hatóságnak, amely 
pedig jelenti azokat az EÉPH-nak.

Or. en

Indokolás

A szabályozott piacoknak és MTF-eknek csak ügylettörlési hatáskörrel szabad rendelkezniük; 
a kereskedés módosítására vagy korrigálására való törekvés jogi és piaci következményei 
összetettek, és valószínűleg nem egyszerűen megoldható kötelezettségeket és problémákat 
keltenek. A végrehajtás megtörténte előtt egyes megszakítók működésbe lépnek; az I. szintű 
jogszabályszövegnek ezt lehetővé kell tennie.

Módosítás 997
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac számára, hogy hatékony rendszerei, 
eljárásai és mechanizmusai legyenek az 
olyan megbízások elutasítására, amelyek 
előre meghatározott volumeneket vagy 
árküszöböket meghaladnak, vagy 
egyértelműen tévesek, és képesnek kell 
lennie arra, hogy a kereskedést 
ideiglenesen leállítsa, ha egy pénzügyi 
eszköznél azon a piacon vagy egy 
kapcsolódó piacon, rövid időn belül, 
jelentős árváltozás következett be, valamint 
– kivételes esetekben – képesnek kell 
lennie arra, hogy bármely ügyletet töröljön, 
megváltoztasson vagy korrigáljon.

(2) A tagállamok előírják a kereskedési 
helyszín vagy kereskedési mechanizmus
számára, hogy hatékony rendszerei, 
eljárásai és mechanizmusai legyenek az 
olyan megbízások elutasítására, amelyek 
előre meghatározott volumeneket vagy 
árküszöböket meghaladnak, vagy 
egyértelműen tévesek, és képesnek kell 
lennie arra, hogy a kereskedést 
ideiglenesen leállítsa, ha egy pénzügyi 
eszköznél azon a piacon vagy egy 
kapcsolódó piacon, rövid időn belül, 
jelentős árváltozás következett be az adott 
pénzügyi eszközben a legnagyobb 
forgalmat lebonyolító helyszín záró 
árához viszonyítva, valamint képesnek kell 
lennie arra, hogy bármely ügyletet töröljön, 
megváltoztasson vagy korrigáljon.
Ezeknek a rendszereknek képesnek kell 
lenniük arra, hogy az azonos pénzügyi 
eszközzel kereskedő valamennyi 
kereskedési helyszínen egyidejűleg állítsák 
le a kereskedést, ha jelentős ármozgás 
következett be egy pénzügyi eszköznél 
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azon a piacon vagy egy kapcsolódó 
piacon, rövid idő leforgása alatt. Jelentős 
ármozgás esetében törölni kell minden 
végrehajtott megbízást azt követően, hogy 
az adott pénzügyi eszközben legnagyobb 
forgalmú kereskedési helyszín a 
kereskedést leállította.
A tagállamok előírják a kereskedési 
helyszínnek annak biztosítását, hogy a 
kereskedés leállításának feltételei 
legyenek összhangban a (7) bekezdés b) 
pontjában említett feltételekkel.
Az EÉPH ezeket a paramétereket 
közzéteszi a honlapján.

Or. en

Indokolás

A megszakítók tekintetében az átláthatóság fontos. Emellett alapvető, hogy azok az Unióban 
mindenütt egységesek legyenek.

Módosítás 998
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac számára, hogy hatékony rendszerei, 
eljárásai és mechanizmusai legyenek az 
olyan megbízások elutasítására, amelyek 
előre meghatározott volumeneket vagy 
árküszöböket meghaladnak, vagy 
egyértelműen tévesek, és képesnek kell 
lennie arra, hogy a kereskedést 
ideiglenesen leállítsa, ha egy pénzügyi 
eszköznél azon a piacon vagy egy 
kapcsolódó piacon, rövid időn belül, 
jelentős árváltozás következett be, 
valamint – kivételes esetekben – képesnek 
kell lennie arra, hogy bármely ügyletet 
töröljön, megváltoztasson vagy 

(2) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac számára, hogy hatékony rendszerei, 
eljárásai és mechanizmusai legyenek az 
olyan megbízások elutasítására, amelyek 
előre meghatározott volumeneket vagy 
árküszöböket meghaladnak, vagy 
egyértelműen tévesek, és képesnek kell 
lennie arra, hogy a kereskedést 
ideiglenesen leállítsa, ha egy pénzügyi 
eszköznél azon a piacon vagy egy 
kapcsolódó piacon jelentős árváltozás 
következett be, ha az érintett 
piacműködtető ilyen mozgásról értesítést 
ad.
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korrigáljon.

Or. en

Indokolás

A kereskedés leállítását a kereskedési helyszínek között össze kell hangolni, technológiailag 
azonban megvalósíthatóbb ezen intézkedések összehangolása, mintsem a teljes harmonizáción 
keresztül történő automatizálása. Mivel egyes kiesések vagy ármozgások egyetlen kereskedési 
helyszínre jellemzőek, nem lenne indokolt a kereskedésnek a teljes piacon való leállítása.

Módosítás 999
Robert Goebbels

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac vagy MTF számára, hogy hatékony 
rendszerei, eljárásai és mechanizmusai 
legyenek annak biztosítására, hogy a tag 
vagy résztvevő által a rendszerbe bevitt 
összes megbízás legalább 500 
milliszekundum időtartamon át érvényes 
legye, melynek során a megbízás nem 
törölhető vagy módosítható.

Or. en

Módosítás 1000
Markus Ferber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac számára, hogy képes legyen arra, 
hogy a kereskedést ideiglenesen leállítsa, 
ha egy pénzügyi eszköznél azon a piacon 
vagy egy kapcsolódó piacon, rövid időn 
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belül jelentős árváltozás következett be, 
valamint – kivételes esetekben – képes 
legyen arra, hogy bármely ügyletet 
töröljön, megváltoztasson vagy 
korrigáljon. A tagállamok előírják a 
szabályozott piac számára annak 
biztosítását, hogy a kereskedés leállítására 
vonatkozó paramétereket olyan módon 
állítsák be, amely figyelembe veszi a 
különböző eszközosztályok és -alosztályok 
likviditását, és elegendő a kereskedés 
szabályszerűségében bekövetkező jelentős 
zavarok elkerüléséhez. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a szabályozott 
piac a kereskedés leállítására vonatkozó 
paramétereket és a paraméterekben 
végrehajtott lényeges változtatásokat 
jelentse az illetékes hatóságnak, amely 
pedig jelenti azokat az EÉPH-nak. Az 
EÉPH ezeket a paramétereket közzéteszi a 
honlapján. A tagállamok előírják, hogy ha 
a[z adott eszköz] likviditás(a) tekintetében 
lényeges szabályozott piac a kereskedést 
bármely tagállamban leállítja, az eszközzel 
kereskedő más helyszínek is leállítsák a 
kereskedést mindaddig, amíg az eredeti 
piacon a kereskedés nem folytatódik.

Or. en

Módosítás 1001
Kay Swinburne

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok előírják a szabályozott 
piacok számára, hogy a piaci szintű 
válaszlépések összehangolása érdekében 
minden más jelentős helyszínnel közöljék, 
ha a (2) bekezdésben említett 
körülmények bármelyike bekövetkezik.

Or. en
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Indokolás

Nem feltétlenül lehetséges egyelőre a megszakítók uniós szintű harmonizációja, a 
helyszíneknek azonban össze kell hangolniuk a rendkívüli piaci feltételekre adott 
válaszlépéseket, hogy szükség szerint egységes megközelítés legyen képviselhető.

Módosítás 1002
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac számára, hogy hatékony rendszerei, 
eljárásai és mechanizmusai legyenek 
annak biztosítására, hogy az algoritmikus 
kereskedés rendszerei ne hozhassanak 
létre rendellenes kereskedési feltételeket a 
piacon vagy ne járuljanak hozzá ilyenek 
kialakulásához, ideértve a nem 
végrehajtott megbízások arányának 
korlátozását a rendszerbe egy tag vagy 
résztvevő által bevihető ügyleti 
megbízásokhoz képest, hogy le tudja 
lassítani a megbízások áramlását, ha 
fennáll az a kockázat, hogy a rendszer 
kapacitása kimerül, és hogy korlátozni 
tudja a piacon végrehajtható legkisebb 
árlépésközt.

(3) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac számára, hogy hatékony rendszerei, 
eljárásai és mechanizmusai legyenek a 
piacon a rendellenes kereskedési feltételek 
kezelésére. Az EÉPH 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
dolgoz ki, amelyben meghatározza azokat 
a szempontokat, amelyeket az ilyen 
rendszereknek, eljárásoknak és 
mechanizmusoknak figyelembe kell 
venniük, ebbe beletartozhatnak olyan 
rendszerek, amelyek korlátozzák a nem 
végrehajtott megbízások arányát a 
rendszerbe egy tag vagy résztvevő által 
bevihető ügyleti megbízásokhoz képest, 
hogy le tudja lassítani a megbízások 
áramlását, ha fennáll az a kockázat, hogy a 
rendszer kapacitása kimerül, és hogy 
korlátozni tudja a piacon végrehajtható 
legkisebb árlépésközt.

Or. en

Indokolás

Miközben a helyszínek képesek kezelni a kereskedési rendellenességeket, azt nem tudják 
garantálni, hogy az algoritmikus rendszerek nem keltenek rendellenességeket. Az EÉPH 
feladatául kell szabni annak meghatározását, hogy e rendszereknek miből kell állniuk.
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Módosítás 1003
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac számára, hogy hatékony rendszerei, 
eljárásai és mechanizmusai legyenek 
annak biztosítására, hogy az algoritmikus 
kereskedés rendszerei ne hozhassanak 
létre rendellenes kereskedési feltételeket a 
piacon vagy ne járuljanak hozzá ilyenek 
kialakulásához, ideértve a nem 
végrehajtott megbízások arányának 
korlátozását a rendszerbe egy tag vagy 
résztvevő által bevihető ügyleti 
megbízásokhoz képest, hogy le tudja 
lassítani a megbízások áramlását, ha 
fennáll az a kockázat, hogy a rendszer 
kapacitása kimerül, és hogy korlátozni 
tudja a piacon végrehajtható legkisebb 
árlépésközt.

(3) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac számára, hogy hatékony rendszerei, 
eljárásai és mechanizmusai legyenek az 
algoritmikus kereskedési stratégiát vagy 
nagyfrekvenciájú kereskedési stratégiát 
követő megbízások azonosítására, továbbá 
annak biztosítására, hogy az algoritmikus 
vagy nagyfrekvenciájú kereskedés 
rendszerei ne hozhassanak létre rendellenes 
kereskedési feltételeket a piacon vagy ne 
járuljanak hozzá ilyenek kialakulásához, 
ideértve a nem végrehajtott megbízások 
arányának korlátozását a rendszerbe egy 
tag vagy résztvevő által bevihető ügyleti 
megbízásokhoz képest, hogy le tudja 
lassítani a megbízások áramlását, ha 
fennáll az a kockázat, hogy a rendszer 
kapacitása kimerül, és hogy korlátozni 
tudja a piacon végrehajtható legkisebb 
árlépésközt.

Or. en

Módosítás 1004
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac számára, hogy hatékony rendszerei, 
eljárásai és mechanizmusai legyenek annak 
biztosítására, hogy az algoritmikus 
kereskedés rendszerei ne hozhassanak létre 
rendellenes kereskedési feltételeket a 

(3) A tagállamok előírják a kereskedési 
helyszín számára, hogy hatékony 
rendszerei, eljárásai és mechanizmusai 
legyenek annak biztosítására, hogy az 
algoritmikus kereskedés rendszerei ne 
hozhassanak létre rendellenes kereskedési 
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piacon vagy ne járuljanak hozzá ilyenek 
kialakulásához, ideértve a nem végrehajtott 
megbízások arányának korlátozását a 
rendszerbe egy tag vagy résztvevő által 
bevihető ügyleti megbízásokhoz képest, 
hogy le tudja lassítani a megbízások 
áramlását, ha fennáll az a kockázat, hogy a 
rendszer kapacitása kimerül, és hogy 
korlátozni tudja a piacon végrehajtható 
legkisebb árlépésközt.

feltételeket a piacon vagy ne járuljanak 
hozzá ilyenek kialakulásához. A 
tagállamok előírják, hogy a kereskedési 
helyszínek számára a következőket 
szolgáló rendszerek bevezetését:

a) a nem végrehajtott megbízások 
arányának 50:1-re korlátozása a 
rendszerbe egy tag vagy résztvevő által 
bevihető ügyleti megbízásokhoz képest,

b) a megbízások áramlásának lelassítását, 
ha fennáll az a kockázat, hogy a rendszer 
kapacitása kimerül, és
c) és hogy olyan mértékre lehessen
korlátozni a piacon végrehajtható legkisebb 
árlépésközt, hogy egy árlépésköz 
közelítsen az adott pénzügyi eszköz átlagos 
szórásához.

Or. en

Módosítás 1005
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac számára, hogy hatékony rendszerei, 
eljárásai és mechanizmusai legyenek annak 
biztosítására, hogy az algoritmikus 
kereskedés rendszerei ne hozhassanak létre 
rendellenes kereskedési feltételeket a 
piacon vagy ne járuljanak hozzá ilyenek 
kialakulásához, ideértve a nem végrehajtott 
megbízások arányának korlátozását a 
rendszerbe egy tag vagy résztvevő által 
bevihető ügyleti megbízásokhoz képest, 
hogy le tudja lassítani a megbízások 

(3) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac vagy MTF számára, hogy hatékony 
rendszerei, eljárásai és mechanizmusai 
legyenek az algoritmikus kereskedési 
stratégiát követő megbízásoknak vagy 
nagyfrekvenciájú kereskedési stratégiát 
követő megbízásoknak a megbízás 
bevitelekor történő azonosítására, 
valamint annak biztosítására, hogy az 
algoritmikus vagy nagyfrekvenciájú 
kereskedés rendszerei ne hozhassanak létre 
rendellenes kereskedési feltételeket a 
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áramlását, ha fennáll az a kockázat, hogy a 
rendszer kapacitása kimerül, és hogy 
korlátozni tudja a piacon végrehajtható 
legkisebb árlépésközt.

piacon vagy ne járuljanak hozzá ilyenek 
kialakulásához, ideértve a nem végrehajtott 
megbízások arányának korlátozását a 
rendszerbe egy tag vagy résztvevő által 
bevihető ügyleti megbízásokhoz képest, 
hogy le tudja lassítani a megbízások 
áramlását, ha fennáll az a kockázat, hogy a 
rendszer kapacitása kimerül, és hogy 
korlátozni tudja a piacon végrehajtható 
legkisebb árlépésközt. A tagállamok 
különösen megtiltják a szabályozott 
piacoknak vagy MTF-eknek, hogy 
megengedjék tagjaik számára a közvetlen 
elektronikus hozzáférés biztosítását.

Or. en

Indokolás

There is currently a lack of official, centralised evidence on HFT. It is vital for regulators to 
be able to identify orders placed by HFT to build an improved understanding of their trading 
patterns and impact on markets. Algorithmic trading should be identified separately, to avoid 
confusion between the two.The practice of Direct Electronic Access (DEA) poses a number of 
problems related to proper control and risk management, as identified by IOSCO in their 
report of October 2011. Additionally, it contributes to damaging the regulatory transparency 
of trading activity, as the firm paying the trading venue member to obtain DEA will trade 
using the venue member’s ID. Any market participant granted direct access to a trading 
venue should become a member of such trading venue, complying with all the relevant rules.

Módosítás 1006
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac számára, hogy hatékony rendszerei, 
eljárásai és mechanizmusai legyenek annak 
biztosítására, hogy az algoritmikus 
kereskedés rendszerei ne hozhassanak létre 
rendellenes kereskedési feltételeket a 
piacon vagy ne járuljanak hozzá ilyenek 
kialakulásához, ideértve a nem végrehajtott 
megbízások arányának korlátozását a 

(3) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac számára, hogy hatékony rendszerei, 
eljárásai és mechanizmusai legyenek annak 
biztosítására, hogy az algoritmikus 
kereskedés rendszerei ne hozhassanak létre 
rendellenes kereskedési feltételeket a 
piacon vagy ne járuljanak hozzá ilyenek 
kialakulásához, ideértve a nem végrehajtott 
megbízások arányának korlátozását a 
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rendszerbe egy tag vagy résztvevő által 
bevihető ügyleti megbízásokhoz képest, 
hogy le tudja lassítani a megbízások 
áramlását, ha fennáll az a kockázat, hogy a 
rendszer kapacitása kimerül, és hogy 
korlátozni tudja a piacon végrehajtható 
legkisebb árlépésközt.

rendszerbe egy tag vagy résztvevő által 
bevihető ügyleti megbízásokhoz képest, 
hogy le tudja lassítani a megbízások 
áramlását, ha fennáll az a kockázat, hogy a 
rendszer kapacitása kimerül, és hogy 
érvényesíteni tudja a piacon végrehajtható 
azon legkisebb árlépésközt, amely az adott 
pénzügyi eszköz jegyzési helyszínén 
érvényben van. A tagállamok különösen 
megtiltják a szabályozott piacoknak, hogy 
megengedjék tagjaik számára a 
„fedezetlen” vagy „szűretlen” 
elektronikus hozzáférés biztosítását.

Or. en

Indokolás

A közvetlen elektronikus hozzáférést vagy támogatott hozzáférést biztosító befektetési 
vállalkozásnál megfelelő kereskedés előtti ellenőrzési mechanizmusokat és szervezeti 
követelményeket kell bevezetni a piaci integritás és a piac hatékony működésének 
biztosítására.

Módosítás 1007
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac számára, hogy hatékony rendszerei, 
eljárásai és mechanizmusai legyenek annak 
biztosítására, hogy az algoritmikus 
kereskedés rendszerei ne hozhassanak létre 
rendellenes kereskedési feltételeket a 
piacon vagy ne járuljanak hozzá ilyenek 
kialakulásához, ideértve a nem 
végrehajtott megbízások arányának 
korlátozását a rendszerbe egy tag vagy 
résztvevő által bevihető ügyleti 
megbízásokhoz képest, hogy le tudja 
lassítani a megbízások áramlását, ha 
fennáll az a kockázat, hogy a rendszer 
kapacitása kimerül, és hogy korlátozni 

(3) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac számára, hogy hatékony rendszerei, 
eljárásai és mechanizmusai legyenek annak 
biztosítására, hogy az algoritmikus vagy 
nagyfrekvenciájú kereskedés rendszerei ne 
hozhassanak létre rendellenes kereskedési 
feltételeket a piacon vagy ne járuljanak 
hozzá ilyenek kialakulásához, ideértve az 
olyan kereskedési díjak bevezetését, 
amelyek ösztönzik a rendszerüzenetek
arányának csökkentését a rendszerbe egy 
tag vagy résztvevő által bevihető ügyleti 
megbízásokhoz képest, hogy le tudja 
lassítani a megbízások áramlását, ha 
fennáll az a kockázat, hogy a rendszer 
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tudja a piacon végrehajtható legkisebb 
árlépésközt.

kapacitása kimerül, és hogy korlátozni 
tudja a piacon végrehajtható legkisebb 
árlépésközt.

Or. en

Indokolás

A díjképzési struktúrák számos módon képesek a túlzott törlések ellen hatni, pl. a határérték 
vagy arány felett pótdíj vagy üzenetenként díj felszámításával, hogy a megbízások és a 
törlések is ugyanúgy díjkötelesek legyenek, mint a kereskedés. Tekintve a most folyó különféle 
kísérleteket, helyesebb a struktúrára vonatkozó túlzott előírások bevezetésének mellőzése.

Módosítás 1008
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac számára, hogy hatékony rendszerei, 
eljárásai és mechanizmusai legyenek annak 
biztosítására, hogy az algoritmikus 
kereskedés rendszerei ne hozhassanak létre 
rendellenes kereskedési feltételeket a 
piacon vagy ne járuljanak hozzá ilyenek 
kialakulásához, ideértve a nem végrehajtott 
megbízások arányának korlátozását a 
rendszerbe egy tag vagy résztvevő által 
bevihető ügyleti megbízásokhoz képest, 
hogy le tudja lassítani a megbízások 
áramlását, ha fennáll az a kockázat, hogy a 
rendszer kapacitása kimerül, és hogy 
korlátozni tudja a piacon végrehajtható 
legkisebb árlépésközt.

(3) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac számára, hogy hatékony rendszerei, 
eljárásai és mechanizmusai legyenek az 
algoritmikus kereskedési stratégiát követő 
megbízásoknak vagy nagyfrekvenciájú 
kereskedési stratégiát követő 
megbízásoknak a megbízás bevitelekor 
történő azonosítására, valamint annak 
biztosítására, hogy az algoritmikus vagy 
nagyfrekvenciájú kereskedés rendszerei ne 
hozhassanak létre rendellenes kereskedési 
feltételeket a piacon vagy ne járuljanak 
hozzá ilyenek kialakulásához, ideértve a 
nem végrehajtott megbízások arányának 
korlátozását a rendszerbe egy tag vagy 
résztvevő által bevihető ügyleti 
megbízásokhoz képest, hogy le tudja 
lassítani a megbízások áramlását, ha 
fennáll az a kockázat, hogy a rendszer 
kapacitása kimerül, és hogy korlátozni 
tudja a piacon végrehajtható legkisebb 
árlépésközt.

Or. en
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Módosítás 1009
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 3 bekezdés – 1 a, 1 b és 1 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki a (3) 
bekezdésben említett azonosítási 
formátum meghatározására a szabályozott 
piacokon, MTF-eken és tagállamokban a 
következetesség, valamint az adatok 
értelmes európai szintű 
konszolidációjának lehetővé tétele 
érdekében.
Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket […]-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz.
A Bizottság felhatalmazást kap a második 
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

Módosítás 1010
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
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kereskedési helyszín hozzon létre 
engedélyezési eljárásokat az új vagy 
módosított automatikus kereskedési 
rendszereknek a piac saját rendszereihez 
való csatlakozására irányuló kérések 
feldolgozására.
Ezeknek az eljárásoknak része lehet a (3b) 
bekezdésben említett tesztelés is.
Az eljárások eredményeként a kereskedési 
helyszín a kérésre teljes körű indokolással 
ellátott írásbeli elfogadó vagy elutasító 
választ ad.

Or. en

Indokolás

Az automatizált kereskedési rendszereknek a szabályozott piac rendszereihez való 
csatlakozása iránti kérése elfogadására/elutasítására formális eljárásnak kell léteznie, 
amelynek alapján a piacműködtető felelősséget vállal a lépéseiért.

Módosítás 1011
Sari Essayah

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az EÉPH kötelező technikai 
standardokat dolgoz ki az azonosítási 
formátum meghatározására, a kereskedési 
helyszíneken és tagállamokban mindenütt 
a következetesség, valamint az adatok 
értelmes európai szintű 
konszolidációjának lehetővé tétele 
érdekében.

Or. en

Módosítás 1012
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A tagállamok kötelezik a kereskedési 
helyszínt szigorú és kötelező befogadási 
tesztelési eljárások és tesztkörnyezet 
kidolgozására, melyben az automatizált 
kereskedési algoritmusokat tesztelni lehet. 
A tesztelési eljárások részleteit elérhetővé 
kell tenni az ilyen algoritmusokat 
használni kívánó befektetési vállalkozások 
vagy az algoritmusokat fejleszteni kívánó 
más felek számára. A tesztelési 
eljárásoknak része az algoritmus 
forráskódjának és kialakítása részletes 
leírásának vizsgálata. A tesztkörnyezetnek 
részét alkotják a válsághelyzeti és nyugodt 
piacokra vonatkozó visszamenőleges 
adatokon alapuló, realisztikus 
megbízásáramlások, illetve reprezentatív 
visszamenőleges adatokra kalibrált 
szimulációk, valamint szakértők által 
tervezett stresszteszt-forgatókönyvek.
A tesztelési eljárásokat és a 
tesztkörnyezetet rendszeresen frissíteni 
kell, hogy azok megfeleljenek a változó 
piaci gyakorlatoknak és a technológiai 
fejleményeknek.

Or. en

Indokolás

Mivel a nem megfelelően működő szoftver jelentős károkat okozhat a kritikus piaci 
infrastruktúrában, azt módszeres és következetes tesztelésnek kell alávetni a megbízások 
áramlásának szokásos/válsághelyzeti és visszamenőleges/előretekintő forgatókönyvei alapján 
egyaránt. Ésszerű a tesztelés felelősségét magukra a helyszínekre telepíteni, mivel ezek 
rendelkeznek a magára a kereskedési rendszerre vonatkozó adatokkal és ismeretekkel.

Módosítás 1013
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják az olyan 
szabályozott piac számára, amely 
engedélyezi a közvetlen elektronikus 
hozzáférést, hogy rendelkezzen hatékony 
rendszerekkel, eljárásokkal és 
mechanizmusokkal annak biztosítására, 
hogy a tagok és a résztvevők csak akkor 
biztosíthatnak ilyen szolgáltatásokat, ha 
ezen irányelv szerinti engedélyezett 
befektetési vállalkozások, hogy megfelelő 
kritériumokat állapítottak meg és 
alkalmaznak azoknak a személyeknek az 
alkalmasságát illetően, akiknek ilyen 
hozzáférést biztosíthatnak és hogy a tag 
vagy résztvevő felelősséget vállal az ilyen 
szolgáltatás felhasználásával végrehajtott 
megbízásokért és kötésekért.

A tagállamok előírják az olyan 
szabályozott piac számára, amely 
engedélyezi a közvetlen piaci hozzáférést, 
hogy rendelkezzen hatékony 
rendszerekkel, eljárásokkal és 
mechanizmusokkal annak biztosítására, 
hogy a tagok és a résztvevők csak akkor 
biztosíthatnak ilyen szolgáltatásokat, ha 
ezen irányelv szerinti engedélyezett 
befektetési vállalkozások, hogy megfelelő 
kritériumokat állapítottak meg és 
alkalmaznak azoknak a személyeknek az 
alkalmasságát illetően, akiknek ilyen 
hozzáférést biztosíthatnak és hogy a tag 
vagy résztvevő felelősséget vállal az ilyen 
szolgáltatás felhasználásával végrehajtott 
megbízásokért és kötésekért.

Or. en

Indokolás

A közvetlen elektronikus hozzáférésre történő hivatkozást „közvetlen piaci hozzáférésre” kell 
változtatni annak érdekében, hogy azok igazodjanak az EÉPH 2012 februárjában kiadott, 
„Kereskedési platformok, befektetési vállalkozások és illetékes hatóságok rendszerei és 
ellenőrző mechanizmusai automatizált kereskedési környezetben, ESMA/2012/122 (EN)” 
című technikai iránymutatásával.

Módosítás 1014
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják az olyan 
szabályozott piac számára, amely 
engedélyezi a közvetlen elektronikus 
hozzáférést, hogy rendelkezzen hatékony 
rendszerekkel, eljárásokkal és 
mechanizmusokkal annak biztosítására, 

A közvetlen elektronikus hozzáférés 
szabályozási rendszerének megfelelő 
létrehozása és az EÉPH által kiadott 
meglévő iránymutatás figyelembe vétele 
érdekében a tagállamok előírják az olyan 
szabályozott piac számára, amely 
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hogy a tagok és a résztvevők csak akkor 
biztosíthatnak ilyen szolgáltatásokat, ha 
ezen irányelv szerinti engedélyezett 
befektetési vállalkozások, hogy megfelelő 
kritériumokat állapítottak meg és 
alkalmaznak azoknak a személyeknek az 
alkalmasságát illetően, akiknek ilyen 
hozzáférést biztosíthatnak és hogy a tag 
vagy résztvevő felelősséget vállal az ilyen 
szolgáltatás felhasználásával végrehajtott 
megbízásokért és kötésekért.

engedélyezi a közvetlen elektronikus
hozzáférést, hogy rendelkezzen hatékony 
rendszerekkel, eljárásokkal és 
mechanizmusokkal annak biztosítására, 
hogy a tagok és a résztvevők csak akkor 
biztosíthatnak ilyen szolgáltatásokat, ha 
ezen irányelv szerinti engedélyezett 
befektetési vállalkozások, hogy megfelelő 
kritériumokat állapítottak meg és 
alkalmaznak azoknak a személyeknek az 
alkalmasságát illetően, akiknek ilyen 
hozzáférést biztosíthatnak és hogy a tag 
vagy résztvevő felelősséget vállal az ilyen 
szolgáltatás felhasználásával végrehajtott 
megbízásokért és kötésekért, valamint nem 
nyújt „fedezetlen” vagy „szűretlen”, 
kereskedés előtti ellenőrzés mellőzésével 
történő elektronikus hozzáférést.

Or. en

Indokolás

A helyszínnek adott hozzáférést a piaci hatékonyság és piaci integritás legmagasabb 
szintjének egyidejű biztosításával kell nyújtani. Ezért szükségszerű megtiltani a platformhoz 
olyan befektetési vállalkozás által kínált elektronikus hozzáférés minden formáját, amely nem 
biztosítja a megfelelő felelősségi szintet a platformot elérők tekintetében – azaz a „fedezetlen” 
vagy „szűretlen” hozzáférést.

Módosítás 1015
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják az olyan 
szabályozott piac számára, amely 
engedélyezi a közvetlen elektronikus 
hozzáférést, hogy rendelkezzen hatékony 
rendszerekkel, eljárásokkal és 
mechanizmusokkal annak biztosítására, 
hogy a tagok és a résztvevők csak akkor 
biztosíthatnak ilyen szolgáltatásokat, ha 
ezen irányelv szerinti engedélyezett 

A tagállamok előírják a szabályozott 
piacok számára, hogy tiltsák meg 
tagjaiknak vagy résztvevőiknek a 
támogatott hozzáférés biztosítását. A 
tagállamok előírják az olyan szabályozott 
piac számára, amely engedélyezi a 
közvetlen piaci hozzáférést, hogy 
rendelkezzen hatékony rendszerekkel, 
eljárásokkal és mechanizmusokkal annak 
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befektetési vállalkozások, hogy megfelelő 
kritériumokat állapítottak meg és 
alkalmaznak azoknak a személyeknek az 
alkalmasságát illetően, akiknek ilyen 
hozzáférést biztosíthatnak és hogy a tag 
vagy résztvevő felelősséget vállal az ilyen 
szolgáltatás felhasználásával végrehajtott 
megbízásokért és kötésekért.

biztosítására, hogy a tagok és a résztvevők 
csak akkor biztosíthatnak ilyen 
szolgáltatásokat, ha ezen irányelv szerinti 
engedélyezett befektetési vállalkozások, 
hogy megfelelő kritériumokat állapítottak 
meg és alkalmaznak azoknak a 
személyeknek az alkalmasságát illetően, 
akiknek ilyen hozzáférést biztosíthatnak és 
hogy a tag vagy résztvevő felelősséget 
vállal az ilyen szolgáltatás felhasználásával 
végrehajtott megbízásokért és kötésekért.

Or. en

Módosítás 1016
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják az olyan 
szabályozott piac számára, amely 
engedélyezi a közvetlen elektronikus
hozzáférést, hogy rendelkezzen hatékony 
rendszerekkel, eljárásokkal és 
mechanizmusokkal annak biztosítására, 
hogy a tagok és a résztvevők csak akkor 
biztosíthatnak ilyen szolgáltatásokat, ha 
ezen irányelv szerinti engedélyezett 
befektetési vállalkozások, hogy megfelelő 
kritériumokat állapítottak meg és 
alkalmaznak azoknak a személyeknek az 
alkalmasságát illetően, akiknek ilyen 
hozzáférést biztosíthatnak és hogy a tag 
vagy résztvevő felelősséget vállal az ilyen 
szolgáltatás felhasználásával végrehajtott 
megbízásokért és kötésekért.

A tagállamok előírják az olyan 
szabályozott piac számára, amely 
engedélyezi a hozzáférést, hogy 
rendelkezzen hatékony rendszerekkel, 
eljárásokkal és mechanizmusokkal annak 
biztosítására, hogy a tagok és a résztvevők 
csak akkor biztosíthatnak ilyen 
szolgáltatásokat, ha ezen irányelv szerinti 
engedélyezett befektetési vállalkozások, 
hogy megfelelő kritériumokat állapítottak 
meg és alkalmaznak azoknak a 
személyeknek az alkalmasságát illetően, 
akiknek ilyen hozzáférést biztosíthatnak és 
hogy a tag vagy résztvevő felelősséget 
vállal az ilyen szolgáltatás felhasználásával 
végrehajtott megbízásokért és kötésekért, 
valamint megszüntetik a „fedezetlen” 
vagy „szűretlen” elektronikus hozzáférés 
befektetési vállalkozások általi 
kiajánlásának gyakorlatát.

Or. en
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Indokolás

A közvetlen elektronikus hozzáférést vagy támogatott hozzáférést biztosító befektetési 
vállalkozásnál megfelelő kereskedés előtti ellenőrzési mechanizmusokat és szervezeti 
követelményeket kell bevezetni a piaci integritás és a piac hatékony működésének 
biztosítására.

Módosítás 1017
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják az olyan 
szabályozott piac számára, amely 
engedélyezi a közvetlen elektronikus 
hozzáférést, hogy rendelkezzen hatékony 
rendszerekkel, eljárásokkal és 
mechanizmusokkal annak biztosítására, 
hogy a tagok és a résztvevők csak akkor 
biztosíthatnak ilyen szolgáltatásokat, ha 
ezen irányelv szerinti engedélyezett 
befektetési vállalkozások, hogy megfelelő 
kritériumokat állapítottak meg és 
alkalmaznak azoknak a személyeknek az 
alkalmasságát illetően, akiknek ilyen 
hozzáférést biztosíthatnak és hogy a tag 
vagy résztvevő felelősséget vállal az ilyen 
szolgáltatás felhasználásával végrehajtott 
megbízásokért és kötésekért.

A tagállamok előírják az olyan
szabályozott piac számára, amely 
engedélyezi a közvetlen piaci hozzáférést, 
hogy rendelkezzen hatékony 
rendszerekkel, eljárásokkal és 
mechanizmusokkal annak biztosítására, 
hogy a tagok és a résztvevők csak akkor 
biztosíthatnak ilyen szolgáltatásokat, ha 
ezen irányelv szerinti engedélyezett 
befektetési vállalkozások, hogy megfelelő 
kritériumokat állapítottak meg és 
alkalmaznak azoknak a személyeknek az 
alkalmasságát illetően, akiknek ilyen 
hozzáférést biztosíthatnak és hogy a tag 
vagy résztvevő felelősséget vállal az ilyen 
szolgáltatás felhasználásával végrehajtott 
megbízásokért és kötésekért.

Or. en

Módosítás 1018
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják az olyan 
szabályozott piac számára, amely 
engedélyezi a közvetlen elektronikus 
hozzáférést, hogy rendelkezzen hatékony 
rendszerekkel, eljárásokkal és 
mechanizmusokkal annak biztosítására, 
hogy a tagok és a résztvevők csak akkor 
biztosíthatnak ilyen szolgáltatásokat, ha 
ezen irányelv szerinti engedélyezett 
befektetési vállalkozások, hogy megfelelő 
kritériumokat állapítottak meg és 
alkalmaznak azoknak a személyeknek az 
alkalmasságát illetően, akiknek ilyen 
hozzáférést biztosíthatnak és hogy a tag 
vagy résztvevő felelősséget vállal az ilyen 
szolgáltatás felhasználásával végrehajtott 
megbízásokért és kötésekért.

A tagállamok előírják, hogy a kereskedési 
helyszínek egyetlen személynek sem 
engedélyezhetik a közvetlen elektronikus 
hozzáférést.

Or. en

Módosítás 1019
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok azt is előírják, hogy a 
szabályozott piac állapítson meg megfelelő 
standardokat az ilyen hozzáférésekre 
vonatkozó kockázatellenőrzésekre és 
kereskedési küszöbértékekre, és képes 
legyen megkülönböztetni, szükség esetén 
pedig leállítani a közvetlen elektronikus 
hozzáférést alkalmazó személy megbízásait 
vagy kereskedését, elkülönítve a tag vagy 
résztvevő megbízásaitól vagy 
kereskedésétől.

A tagállamok azt is előírják, hogy a 
szabályozott piac állapítson meg megfelelő 
standardokat az ilyen hozzáférésekre 
vonatkozó kockázatellenőrzésekre és 
kereskedési küszöbértékekre, és képes 
legyen megkülönböztetni, szükség esetén 
pedig leállítani a közvetlen piaci
hozzáférést alkalmazó személy megbízásait 
vagy kereskedését, elkülönítve a tag vagy 
résztvevő megbízásaitól vagy 
kereskedésétől.

Or. en
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Indokolás

A közvetlen elektronikus hozzáférésre történő hivatkozást „közvetlen piaci hozzáférésre” kell 
változtatni annak érdekében, hogy azok igazodjanak az EÉPH 2012 februárjában kiadott, 
„Kereskedési platformok, befektetési vállalkozások és illetékes hatóságok rendszerei és 
ellenőrző mechanizmusai automatizált kereskedési környezetben, ESMA/2012/122 (EN)” 
című technikai iránymutatásával.

Módosítás 1020
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok azt is előírják, hogy a
szabályozott piac állapítson meg megfelelő 
standardokat az ilyen hozzáférésekre 
vonatkozó kockázatellenőrzésekre és 
kereskedési küszöbértékekre, és képes 
legyen megkülönböztetni, szükség esetén 
pedig leállítani a közvetlen elektronikus 
hozzáférést alkalmazó személy megbízásait 
vagy kereskedését, elkülönítve a tag vagy 
résztvevő megbízásaitól vagy 
kereskedésétől.

A tagállamok azt is előírják, hogy a 
szabályozott piac állapítson meg megfelelő 
standardokat az ilyen hozzáférésekre 
vonatkozó kockázatellenőrzésekre és 
kereskedési küszöbértékekre, és képes 
legyen megkülönböztetni, szükség esetén 
pedig leállítani a közvetlen piaci
hozzáférést alkalmazó személy megbízásait 
vagy kereskedését, elkülönítve a tag vagy 
résztvevő megbízásaitól vagy 
kereskedésétől.

Or. en

Módosítás 1021
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok azt is előírják, hogy a 
szabályozott piac állapítson meg megfelelő 
standardokat az ilyen hozzáférésekre 
vonatkozó kockázatellenőrzésekre és 
kereskedési küszöbértékekre, és képes 
legyen megkülönböztetni, szükség esetén 

A tagállamok azt is előírják, hogy a 
szabályozott piac állapítson meg megfelelő 
standardokat az ilyen hozzáférésekre 
vonatkozó kockázatellenőrzésekre és 
kereskedési küszöbértékekre.
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pedig leállítani a közvetlen elektronikus 
hozzáférést alkalmazó személy 
megbízásait vagy kereskedését, elkülönítve 
a tag vagy résztvevő megbízásaitól vagy 
kereskedésétől.

Or. en

Módosítás 1022
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok előírják a szabályozott 
piacok és az MTF-ek számára olyan 
határértékek bevezetését, amelyek 
korlátozzák az egy piaci szereplő által 
bevihető megbízások ajánlati könyv 
egészéhez viszonyított részesedését.

Or. en

Indokolás

E rendelkezés célja olyan helyzetek megelőzése, amelyekben egyetlen piaci szereplő 
túlságosan nagyszámú megbízást visz be az ajánlati könyvbe, ami megzavarná a méltányos és 
hatásos árképzést.

Módosítás 1023
Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok előírják, hogy minden 
kereskedési helyszín legalább 24 óráig 
tartsa a megbízásokat az ajánlati 
könyvben.
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Or. en

Indokolás

A nagyfrekvenciájú kereskedés káros befolyásának megelőzésére és a nagyobb átláthatóság 
biztosítására minden megbízásnak legalább 24 óráig módosíthatónak kell lennie.

Módosítás 1024
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac számára, hogy gondoskodnia kell a 
közös ügyintézési helyről végzett 
szolgáltatások szabályainak és a 
díjstruktúráknak az átláthatóságáról, 
tisztességességéről és 
megkülönböztetésmentességéről.

(5) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac számára, hogy gondoskodnia kell a 
közös ügyintézési helyről végzett 
szolgáltatások szabályainak és a 
díjstruktúráknak az átláthatóságáról, 
tisztességességéről és 
megkülönböztetésmentességéről, és hogy 
azok ne keltsenek ösztönzőket a 
megbízások rendellenesen magas 
mértékben történő törlésére, amely 
hozzájárul a rendellenes kereskedési 
feltételekhez vagy a piaci visszaéléshez. A 
szabályozott piacnak különösen díjat kell 
meghatároznia azokra a résztvevőkre, 
akik a végrehajtott megbízásokhoz képest 
nagyarányú törölt megbízást visznek be, 
olyan mértékig figyelembe véve az adott 
piac vagy termék körülményeit, amely a 
rendszerkapacitás további terhelésének 
megjelenítéséhez szükséges. A 
szabályozott piac kiigazíthatja az előre 
meghatározott arányt túllépő törölt 
megbízásokra vonatkozó díjat.

Or. en

Indokolás

E megfogalmazást azért javasoljuk, hogy meg lehessen jeleníteni az aktuális piaci helyzetet, 
amelyben számos kereskedési helyszín jelenleg is alkalmaz ilyen díjakat. Noha ilyen 
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díjstruktúrák előírhatóak a kereskedési helyszínekre, létfontosságú, hogy ezeknek a 
helyszíneknek lehetőségük legyen az arány meghatározására minden egyes olyan eszköz 
tekintetében, amellyel a helyszínen kereskednek. Ezeket az arányokat a likviditás, a piaci 
jellemzők, és a piaci résztvevők jellege alapján kell kiszámítani.

Módosítás 1025
Jean-Paul Gauzès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok az EÉPH 
koordinálásával előírják a szabályozott 
piac számára, hogy gondoskodnia kell 
díjstruktúráinak átláthatóságáról, 
tisztességességéről és 
megkülönböztetésmentességéről, és hogy 
azok ne keltsenek ösztönzőket a 
megbízások oly módon történő kiadására, 
módosítására vagy törlésére, amely 
hozzájárul a rendellenes kereskedési 
feltételekhez vagy a piaci visszaéléshez. A 
tagállamok az EÉPH koordinálásával 
előírják különösen a szabályozott piacnak, 
hogy a végrehajtott megbízásokhoz képest 
magasabb díjat számítson fel a 
későbbiekben törölt megbízások 
beviteléért, és a rendszer kapacitására 
nehezedő többletterhelés figyelembe vétele 
érdekében magasabb díjat számítanak fel 
a végrehajtott megbízásokhoz képest 
nagyszámú törölt megbízást bevivő 
résztvevőknek. A tagállamok az EÉPH 
koordinálásával lehetővé teszik a 
szabályozott piac számára, hogy a törölt 
megbízásokra vonatkozó díjait ahhoz az 
időhöz igazítsa, amennyi időn át a 
megbízást fenntartották.
Az EÉPH kötelező technikai 
szabályozástechnikai standardokat fogad 
el a díjstruktúrák különböző tagállamok 
közötti harmonizálása érdekében.



AM\901766HU.doc 55/165 PE489.466v01-00

HU

Or. en

Módosítás 1026
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac számára, hogy gondoskodnia kell a 
közös ügyintézési helyről végzett 
szolgáltatások szabályainak és a 
díjstruktúráknak az átláthatóságáról, 
tisztességességéről és 
megkülönböztetésmentességéről.

(5) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac vagy MTF számára, hogy 
gondoskodnia kell a közös ügyintézési 
helyről végzett szolgáltatások szabályainak 
és a díjstruktúráknak az átláthatóságáról, 
tisztességességéről és 
megkülönböztetésmentességéről. A 
díjstruktúra nem kelthet ösztönzőket a 
megbízások oly módon történő felvitelére, 
módosítására vagy törlésére, amely 
hozzájárul a rendellenes kereskedési 
feltételekhez vagy a piaci visszaéléshez.
A tagállamok a rendszer kapacitására 
nehezedő többletterhelés figyelembevétele 
érdekében előírják a szabályozott piac 
vagy az MTF számára, hogy a 
végrehajtott megbízásokhoz képest 
magasabb díjat számítson fel a 
későbbiekben törölt megbízások 
beviteléért, ha a törölt megbízások 
végrehajtott megbízásokhoz való aránya 
4:1-nél nagyobb.

Or. en

Módosítás 1027
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(5) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac számára, hogy gondoskodnia kell a 
közös ügyintézési helyről végzett 
szolgáltatások szabályainak és a 
díjstruktúráknak az átláthatóságáról, 
tisztességességéről és 
megkülönböztetésmentességéről.

(5) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac számára, hogy gondoskodnia kell a 
közös ügyintézési helyről végzett 
szolgáltatások szabályainak és a 
díjstruktúráknak az átláthatóságáról, 
tisztességességéről és 
megkülönböztetésmentességéről, és hogy 
azok ne keltsenek ösztönzőket a 
megbízások oly módon történő felvitelére, 
módosítására vagy törlésére, amely 
ténylegesen vagy potenciálisan hozzájárul 
a rendellenes kereskedési feltételekhez 
vagy a piaci visszaéléshez vagy egyébként 
káros az adott piac résztvevői többségének 
legjobb érdekére. A tagállamok előírják 
különösen a szabályozott piacnak, hogy 
írjon elő szabványos minimumdíjat 
minden üzenetre, amely az infrastruktúrát 
használó ügyfelekre arányosan hárítja át 
az infrastruktúra költségét.
A tagállamok előírják, hogy a 
díjstruktúrának 
megkülönböztetésmentesnek kell lennie, 
tekintet nélkül arra, hogy az indító 
résztvevők a piacon likviditást bővítőnek 
vagy szűkítőnek minősülnek-e. A 
tagállamok előírják, hogy be kell tiltani a 
nagyfrekvenciájú kereskedésnek kedvező 
díjstruktúrákat, és a rendszer 
kapacitására nehezedő többletterhelés 
figyelembevétele érdekében további díjat 
kell előírni a végrehajtott megbízásokhoz 
képest nagyszámú törölt megbízást bevivő 
résztvevőknek. Ezt a díjat tovább kell 
emelni annak érdekében, hogy a rövidebb 
várakoztatási idejű megbízásokra 
magasabb díjat számítsanak fel, mint a 
hosszabb várakoztatási idejűekre.

Or. en
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Módosítás 1028
Kay Swinburne

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac számára, hogy biztosítania kell 
díjstruktúráinak átláthatóságát, 
tisztességességét és 
megkülönböztetésmentességét – beleértve 
a végrehajtási díjakat, kiegészítő díjakat 
és kedvezményeket –, hogy azok ne 
keltsenek ösztönzőket a megbízások oly 
módon történő kiadására, módosítására 
vagy törlésére, amely hozzájárul a 
rendellenes kereskedési feltételekhez vagy 
a piaci visszaéléshez. A tagállamok 
megkövetelik különösen, hogy a 
szabályozott piac:
i. a megadott kedvezményekért cserébe 
írjon elő árjegyzési kötelezettséget egyes 
részvényekre vagy alkalmas 
részvénycsomagokra,
ii. a végrehajtott megbízásokhoz képest 
magasabb díjat számítson fel a 
későbbiekben törölt megbízások 
beadásáért, és a rendszer kapacitására 
nehezedő többletterhelés figyelembevétele 
érdekében magasabb díjat számítanak fel 
a végrehajtott megbízásokhoz képest 
nagyszámú törölt megbízást beadó 
résztvevőknek.
A tagállamok lehetővé teszik a 
szabályozott piac számára, hogy a törölt 
megbízásokra vonatkozó díjait ahhoz az 
időhöz igazítsa, amennyi időn át a 
megbízást fenntartották.

Or. en

Indokolás

Az előadó díjstruktúrára vonatkozó javaslatain túlmenően fontos utalni a maker-taker 
díjstruktúra terén végrehajtandó javításokra, amelyeket a Parlament a Swinburne-jelentésben 
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hagyott jóvá.

Módosítás 1029
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok előírják, hogy a 
szabályozott piacok vezessenek be 
átlátható, tisztességes,
megkülönböztetésmentes díjstruktúrákat, 
amelyek visszatartanak a megbízások 
törlésétől. Ezeket a díjstruktúrákat 
minden egyes piacnak meg kell 
határoznia és hozzá kell igazítania 
minden egyes értékpapírhoz, amelyre 
azokat alkalmazzák.

Or. en

Módosítás 1030
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamok előírják a szabályozott 
piacoknak rendszeres jelentések évente 
legalább egyszer történő benyújtását az 
algoritmikus kereskedés, és különösen a 
nagyfrekvenciájú kereskedés tárgyát 
képező nagyságrendekről és eszközökről, 
és a kereskedés e formáinak az 
árfeltárásra, likviditásra, ügyleti 
költségekre és a működés helye szerinti 
piac működésének más jelentős 
vonatkozásaira gyakorolt hatásáról.
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Or. en

Indokolás

A nagyfrekvenciájú kereskedés és más automatizált kereskedési stratégiák folyamatos 
figyelemmel kísérése érdekében fontos, hogy a szabályozott piacok rendszeres jelentéseket 
nyújtsanak ezekről a tevékenységekről.

Módosítás 1031
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
ebben a cikkben rögzített előírások 
tekintetében, és különösen a következők 
tárgyában:

(7) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki az ebben a 
cikkben rögzített előírások tekintetében, és 
különösen a következők tárgyában:

Or. en

Módosítás 1032
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
ebben a cikkben rögzített előírások 
tekintetében, és különösen a következők 
tárgyában:

(7) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki a 
következők érdekében:

Or. en

Indokolás

Ez egy olyan technikai kérdés, melynek megítélésére az EÉPH van a legmegfelelőbb 
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helyzetben.

Módosítás 1033
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ebben 
a cikkben rögzített előírások tekintetében, 
és különösen a következők tárgyában:

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat, az EÉPH pedig 
arra, hogy végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket fogadjon el az ebben 
a cikkben rögzített előírások tekintetében, 
és különösen a következők tárgyában:

Or. en

Módosítás 1034
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ebben 
a cikkben rögzített előírások tekintetében, 
és különösen a következők tárgyában:

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikk szerint és az EÉPH-val 
való konzultációt követően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az ebben a cikkben rögzített 
előírások tekintetében, és különösen a 
következők tárgyában:

Or. en

Indokolás

Ezt a módosítást Wortmann-Kool 17. cikk (3) bekezdéséhez és 51. cikk (1a) (új) bekezdéséhez 
fűzött módosításával együttesen kell értelmezni.
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Módosítás 1035
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 7 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) annak biztosítására, hogy a 
szabályozott piac kereskedési 
rendszereihez csatlakoztatni kívánt 
automatizált kereskedési rendszerek 
tesztelésére szolgáló eljárások és 
rendszerek hatásosak legyenek;

Or. en

Módosítás 1036
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) rögzítse azokat a feltételeket, amelyek 
esetén a kereskedést le kell állítani, ha 
jelentős ármozgás következett be egy 
pénzügyi instrumentumnál azon a piacon 
vagy egy kapcsolódó piacon, rövid idő 
leforgása alatt;

b) rögzítse azokat a feltételeket, amelyek 
esetén a kereskedést le kell állítani, vagy 
olyan alternatív mechanizmust kell 
bevezetni, amelyben a kereskedelem 
korlátozására adott limitek kerülnek 
meghatározásra, egy pénzügyi 
instrumentumnál azon a piacon vagy egy 
kapcsolódó piacon, rövid idő leforgása 
alatt jelentős ármozgás megelőzése 
érdekében;

Or. en

Indokolás

Ennek a rendelkezésnek lehetővé kell tennie a kereskedés teljes leállítását, amennyiben a 
körülmények ilyen intézkedést indokolnak, vagy lehetővé kell tenni az USA-ban a Flash Crash 
után bevezetett „limit up, limit down” rendszerhez hasonló rendszert.
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Módosítás 1037
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) rögzítse azokat a feltételeket, amelyek 
esetén a kereskedést le kell állítani, ha 
jelentős ármozgás következett be egy 
pénzügyi instrumentumnál azon a piacon 
vagy egy kapcsolódó piacon, rövid idő 
leforgása alatt;

(b) rögzítse azokat a tág feltételeket vagy 
elveket, amelyek esetén a kereskedést a 
vonatkozó kereskedési helyszínen le kell 
állítani, ha egy pénzügyi eszköznél olyan 
végrehajtás történik vagy történhet, mely 
azon a kereskedési helyszínen jelentős 
árváltozást okoz vagy okozna.

Or. en

Indokolás

A megszakítókat helyszínenkénti alapon kell alkalmazni a piaci modellek, a felhasználók és a 
forgalmazott pénzügyi eszközök sokféleségét tükröző, az EÉPH által nagy vonalakban 
meghatározott tág iránymutatások szerint.

Módosítás 1038
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) rögzítse azokat a feltételeket, amelyek 
esetén a kereskedést le kell állítani, ha 
jelentős ármozgás következett be egy 
pénzügyi instrumentumnál azon a piacon 
vagy egy kapcsolódó piacon, rövid idő 
leforgása alatt;

b) rögzítse a pénzügyi eszközök minden 
típusára, hogy mi minősül jelentős 
ármozgásnak, valamint az ilyen ármozgás 
következetes számításához rögzítse a közös 
referenciaárat és azokat a feltételeket, 
amelyek esetén a kereskedést le kell 
állítani, ha jelentős ármozgás következett 
be egy pénzügyi instrumentumnál azon a 
piacon vagy egy kapcsolódó piacon, rövid 
idő leforgása alatt, továbbá határozza meg 
azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
piacoknak valamely ügyletet törölni, 
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módosítani vagy korrigálni kell;

Or. en

Módosítás 1039
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) rögzítse azokat a feltételeket, amelyek 
esetén a kereskedést le kell állítani, ha
jelentős ármozgás következett be egy 
pénzügyi instrumentumnál azon a piacon 
vagy egy kapcsolódó piacon, rövid idő 
leforgása alatt;

b) rögzítse azokat a határokat, amelyeken 
belül a kereskedést korlátozni kell a 
jelentős ármozgás megelőzésére egy 
pénzügyi instrumentumnál azon a piacon 
vagy egy kapcsolódó piacon, rövid idő 
leforgása alatt;

Or. en

Módosítás 1040
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 7 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) határozza meg a nem végrehajtott 
megbízások maximális és minimális
arányát a szabályozott piacok által 
elfogadható ügyletekhez képest, és az 
alkalmazandó minimális árlépésközöket;

c) határozza meg a nem végrehajtott 
megbízások szabályozott piacok által 
elfogadható maximális arányát az
ügyletekhez képest a pénzügyi eszköz 
likviditása alapján és azt biztosítandó, 
hogy az adott eszközzel kereskedő minden 
kereskedési helyszínen érvényben 
legyenek a Bizottság által meghatározott 
minimális árlépésközök;

Or. en
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Indokolás

E megfogalmazást azért javasoljuk, hogy meg lehessen jeleníteni az aktuális piaci helyzetet, 
amelyben számos kereskedési helyszín jelenleg is alkalmaz ilyen díjakat. Noha ilyen 
díjstruktúrák előírhatóak a kereskedési helyszínekre, létfontosságú, hogy ezeknek a 
helyszíneknek lehetőségük legyen az arány meghatározására minden egyes olyan eszköz 
tekintetében, amellyel a helyszínen kereskednek. A tagokat vagy a résztvevőket nem szabad 
kötelezni a megbízások annak érdekében történő törlésére, hogy elérjék a minimális 
megbízás-ügylet arányt.

Módosítás 1041
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 7 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) határozza meg a nem végrehajtott 
megbízások maximális és minimális
arányát a szabályozott piacok által 
elfogadható ügyletekhez képest, és az 
alkalmazandó minimális árlépésközöket;

c) határozzon meg iránymutatásokat a 
nem végrehajtott megbízások szabályozott 
piacok által elfogadható maximális 
arányára az ügyletekhez képest, továbbá 
határozzon meg az egyes részvényekre 
valamennyi kereskedési helyszínen 
érvényes minimális árlépésközöket, 
amelyeket a szabályozott piacok és más 
kereskedési helyszínek egyetértésével kell 
meghatározni;

Or. en

Indokolás

A minimális árlépésközöknek részvényspecifikusnak kell lenniük, így azokat nem lehet 
egységes standardként meghatározni. Ezért e területen helyénvalóbbak az iránymutatások, 
mivel azokat szükség szerint az egyes részvényekhez lehet igazítani, és végrehajtásukról 
valamennyi helyszín vonatkozásában meg lehet állapodni.

Módosítás 1042
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 7 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) határozza meg a nem végrehajtott 
megbízások maximális és minimális
arányát a szabályozott piacok által 
elfogadható ügyletekhez képest, és az 
alkalmazandó minimális árlépésközöket;

c) határozza meg a nem végrehajtott 
megbízások szabályozott piacok által 
elfogadható maximális arányát az
ügyletekhez képest, és az alkalmazandó 
minimális árlépésközök táblázatait, 
valamint mechanizmusokat az egyes 
eszközök egységes táblázatba sorolására;

Or. en

Módosítás 1043
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 7 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) határozza meg a nem végrehajtott 
megbízások maximális és minimális
arányát a szabályozott piacok által 
elfogadható ügyletekhez képest, és az 
alkalmazandó minimális árlépésközöket;

c) határozza meg a nem végrehajtott 
megbízások szabályozott piacok által 
elfogadható maximális arányát az 
ügyletekhez képest a pénzügyi eszköz 
likviditása alapján és azt biztosítandó, 
hogy az adott eszközzel kereskedő minden 
kereskedési helyszínen érvényben 
legyenek az eszköz első bevezetésének 
helyszíne által meghatározott minimális 
árlépésközök;

Or. en

Módosítás 1044
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 7 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) határozza meg a nem végrehajtott c) határozza meg a nem végrehajtott 
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megbízások maximális és minimális
arányát a szabályozott piacok által 
elfogadható ügyletekhez képest, és az 
alkalmazandó minimális árlépésközöket;

megbízások szabályozott piacok által 
elfogadható maximális arányát az
ügyletekhez képest;

Or. en

Módosítás 1045
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 7 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) határozza meg a nem végrehajtott 
megbízások maximális és minimális 
arányát a szabályozott piacok által 
elfogadható ügyletekhez képest, és az 
alkalmazandó minimális árlépésközöket;

c) határozza meg a nem végrehajtott 
megbízások szabályozott piacok által 
elfogadható maximális és minimális 
arányát az ügyletekhez képest, és az 
alkalmazandó minimális árlépésközöket, 
figyelembe véve az adott pénzügyi eszköz 
átlagos szórását és az ajánlati könyv 
mélységének növelésére és a jelentéktelen 
árváltozások limitálására vonatkozó 
célkitűzést;

Or. en

Módosítás 1046
Robert Goebbels, Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 7 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) határozza meg a nem végrehajtott 
megbízások maximális és minimális
arányát a szabályozott piacok által 
elfogadható ügyletekhez képest, és az 
alkalmazandó minimális árlépésközöket;

c) határozza meg a nem végrehajtott 
megbízások szabályozott piacok által 
elfogadható maximális arányát az
ügyletekhez képest, és az alkalmazandó 
minimális árlépésközöket;

Or. en
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Indokolás

Nincs nyilvánvaló közgazdasági indok a nem végrehajtott megbízások minimális arányának 
meghatározására. (Az EKB javaslata)

Módosítás 1047
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 7 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) alakítson ki ellenőrzési lehetőségeket a 
közvetlen elektronikus hozzáférés 
tekintetében;

törölve

Or. en

Módosítás 1048
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 7 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) alakítson ki ellenőrzési lehetőségeket a 
közvetlen elektronikus hozzáférés 
tekintetében;

d) alakítson ki ellenőrzési lehetőségeket a 
közvetlen piaci hozzáférés tekintetében;

Or. en

Módosítás 1049
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 7 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) alakítson ki ellenőrzési lehetőségeket a d) azonosítsa azokat a körülményeket, 
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közvetlen elektronikus hozzáférés 
tekintetében;

amelyek között helyénvaló lehet a 
megbízások áramlásának lassítása;

Or. en

Módosítás 1050
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 7 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) alakítson ki ellenőrzési lehetőségeket a 
közvetlen elektronikus hozzáférés 
tekintetében;

d) alakítson ki ellenőrzési lehetőségeket a 
közvetlen piaci hozzáférés tekintetében;

Or. en

Módosítás 1051
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 7 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) határozzon meg egyértelmű 
feltételeket arra, amikor a szabályozott 
piacnak biztosítania kell, hogy a 
befektetési vállalkozások részt vegyenek 
árjegyző rendszerekben;

Or. en

Indokolás

Ezt a módosítást Wortmann-Kool 17. cikk (3) bekezdéséhez és 51. cikk (1a) (új) bekezdéséhez 
fűzött módosításával együttesen kell értelmezni.

Módosítás 1052
Pascal Canfin
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 7 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) biztosítsa, hogy az algoritmikus 
kereskedés figyelemmel kísérése és 
jelentése hatásos legyen;

Or. en

Módosítás 1053
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 7 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) hozzon létre más eljárásokat és 
mechanizmusokat az MTF-ek kereskedési 
modelljeire, amennyiben az (1)–(3) 
bekezdés ellenőrzései nem érvényesülnek.

Or. en

Módosítás 1054
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 7 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) határozza meg, hogy egy szabályozott 
piac [az adott eszköz] likviditása 
tekintetében lényeges;

Or. en
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Módosítás 1055
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 7 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) biztosítsa, hogy az árjegyzési 
rendszerek tisztességesek és 
megkülönböztetésmentesek legyenek, és 
állapítson meg minimális árjegyzési 
kötelezettségeket, amelyekhez a
szabályozott piacok tartaniuk kell 
magukat az árjegyzési rendszer 
kialakításakor, és azokat a feltételeket, 
amelyek mellett az árjegyzési rendszer 
bevezetésének követelménye nem ésszerű;

Or. en

Indokolás

Ezt a módosítást Wortmann-Kool 17. cikk (3) bekezdéséhez és 51. cikk (1a) (új) bekezdéséhez 
fűzött módosításával együttesen kell értelmezni.

Módosítás 1056
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 7 bekezdés – 1 a és 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket […]-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz.
A Bizottság felhatalmazást kap az ebben a 
bekezdésben említett szabályozástechnikai 
standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 
10–14. cikkével összhangban történő 
elfogadására.
__________________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: ezen 
irányelv hatálybalépését követően 12 
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hónappal.

Or. en

Módosítás 1057
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 7 bekezdés – 1 a és 1 b albekezdés (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... kérjük a dátumot beilleszteni: …

Or. en

Módosítás 1058
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A tagállamok előírják, hogy a 
kereskedési helyszínen valamely termék 
eladására vagy vételére tett ajánlat 
kötelező erejű és végre kell hajtani.

Or. en
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Indokolás

Kizárólag kötelező erejű megbízások bevitelével kezelhető a – különösen a nagyfrekvenciájú 
kereskedők által – a törölt megbízásokkal keltett és az árképzést torzító virtuális likviditás 
problémája.

Módosítás 1059
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
51 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

51a. cikk
Árlépésközök

(1) A tagállamok előírják a szabályozott 
piacok számára, hogy fogadjanak el 
árlépésköz rendszereket a részvények, 
letéti jegyek, tőzsdén kereskedett alapok, 
certifikátok és más, hasonló pénzügyi 
instrumentumok vonatkozásában.
(2) Az (1) bekezdésben említett árlépésköz-
rendszerekre a következőket kell 
alkalmazni:
a) azokat úgy kell kalibrálni, hogy azok 
tükrözzék a pénzügyi instrumentum 
likviditási profilját és az adott és kért 
ajánlatok átlagos szórását, figyelembe 
véve az ésszerűen stabil árak lehetővé 
tételének kívánatosságát, a szórás további 
szűkülésének indokolatlan korlátozása 
nélkül;
b) az árlépésközöket az egyes pénzügyi 
eszközök tekintetében az árhoz, illetve az 
abszolút árlépésközhöz kell megfelelően 
hozzáigazítani.
(3) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezetet dolgoz ki, amelyben
vagy árlépésköz-rendszereket határoz meg 
adott pénzügyi eszközök vonatkozásában, 
amennyiben ez szükséges a piacok rendes 
működésének biztosítására, a (2) 
bekezdésben említett tényezőknek 
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megfelelően.
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: 12 
hónappal ezen irányelv hatálybalépését 
követően.

Or. en

Módosítás 1060
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki a 
következők érdekében:

Or. en

Módosítás 1061
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk – 6 bekezdés – 1 a és 1 b albekezdés (új)
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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... kérjük a dátumot beilleszteni: …

Or. en

Módosítás 1062
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megkövetelik, hogy azon 
szabályozott piac működtetője, amely 
valamely pénzügyi eszköz kereskedését 
felfüggeszti, vagy azt a kereskedésből törli, 
e döntését tegye közzé, arról tájékoztassa 
az ugyanazon pénzügyi eszközzel 
kereskedő többi szabályozott piacot, MTF-
et és OTF-et, és a lényeges információkat 
közölje az illetékes hatósággal. Az illetékes 
hatóság erről tájékoztatja a többi tagállam 
illetékes hatóságait. A tagállamok 
megkövetelik, hogy az ugyanazzal a 
pénzügyi eszközzel kereskedő egyéb 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek is 
felfüggesszék az eszközzel való 
kereskedést vagy kivonják az adott 
pénzügyi eszközt a kereskedésből, 
amennyiben a felfüggesztés vagy a 
kivonás oka, hogy a kibocsátóról vagy a 
pénzügyi eszközről nem hoztak 

A tagállamok megkövetelik, hogy azon 
szabályozott piac működtetője, amely 
valamely pénzügyi eszköz kereskedését 
felfüggeszti, vagy azt a kereskedésből törli, 
e döntését tegye közzé, arról tájékoztassa 
az ugyanazon pénzügyi eszközzel 
kereskedő többi szabályozott piacot, MTF-
et és OTF-et, és a lényeges információkat 
közölje az illetékes hatósággal. Az illetékes 
hatóság erről tájékoztatja a többi tagállam 
illetékes hatóságait. Amennyiben a 
felfüggesztés vagy a kivonás oka, hogy a 
kibocsátóról vagy a pénzügyi eszközről 
nem hoztak nyilvánosságra valamilyen 
információt, a pénzügyi eszköz 
1287/2006/EK bizottsági rendelet 2. 
cikkének 7. pontjában meghatározott 
illetékes hatósága megköveteli az egyéb 
szabályozott piacoktól, MTF-ektől és 
OTF-ektől vagy az adott pénzügyi 
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nyilvánosságra valamilyen információt, 
kivéve azokat az eseteket, amikor ez 
jelentős mértékben sértheti a befektetők 
érdekeit vagy káros hatással lehet a piac 
normális működésére. A tagállamok
megkövetelik, hogy az egyéb szabályozott 
piacok, MTF-ek és OTF-ek tájékoztassák 
döntésükről az illetékes hatóságot és az 
adott pénzügyi eszközzel kereskedő 
mindegyik szabályozott piacot, MTF-et és 
OTF-et, magyarázat kíséretében, ha úgy 
döntöttek, hogy az adott pénzügyi eszközt 
nem függesztik fel vagy nem vonják ki a 
kereskedésből. 

eszközzel kereskedő bármely más 
kereskedési mechanizmustól, hogy az 
adott pénzügyi eszközt haladéktalanul
függesszék fel vagy vonják ki a 
kereskedésből.

Or. en

Módosítás 1063
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megkövetelik, hogy azon 
szabályozott piac működtetője, amely 
valamely pénzügyi eszköz kereskedését 
felfüggeszti, vagy azt a kereskedésből törli, 
e döntését tegye közzé, arról tájékoztassa 
az ugyanazon pénzügyi eszközzel 
kereskedő többi szabályozott piacot, MTF-
et és OTF-et, és a lényeges információkat 
közölje az illetékes hatósággal. Az illetékes 
hatóság erről tájékoztatja a többi tagállam 
illetékes hatóságait. A tagállamok 
megkövetelik, hogy az ugyanazzal a 
pénzügyi eszközzel kereskedő egyéb 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek is 
felfüggesszék az eszközzel való 
kereskedést vagy kivonják az adott 
pénzügyi eszközt a kereskedésből, 
amennyiben a felfüggesztés vagy a kivonás 
oka, hogy a kibocsátóról vagy a pénzügyi 
eszközről nem hoztak nyilvánosságra 
valamilyen információt, kivéve azokat az 

A tagállamok megkövetelik, hogy azon 
szabályozott piac működtetője, amely 
valamely pénzügyi eszköz kereskedését
felfüggeszti, vagy azt a kereskedésből törli, 
e döntését tegye közzé, arról tájékoztassa 
az ugyanazon pénzügyi eszközzel 
kereskedő többi szabályozott piacot és
MTF-et, és a lényeges információkat 
közölje az illetékes hatósággal. Az illetékes 
hatóság erről tájékoztatja a többi tagállam 
illetékes hatóságait. A tagállamok 
megkövetelik, hogy az ugyanazzal a 
pénzügyi eszközzel kereskedő egyéb 
szabályozott piacok és MTF-ek is 
felfüggesszék az eszközzel való 
kereskedést vagy kivonják az adott 
pénzügyi eszközt a kereskedésből, 
amennyiben a felfüggesztés vagy a kivonás 
oka, hogy a kibocsátóról vagy a pénzügyi 
eszközről nem hoztak nyilvánosságra 
valamilyen információt, kivéve azokat az 
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eseteket, amikor ez jelentős mértékben 
sértheti a befektetők érdekeit vagy káros 
hatással lehet a piac normális működésére. 
A tagállamok megkövetelik, hogy az egyéb 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek
tájékoztassák döntésükről az illetékes 
hatóságot és az adott pénzügyi eszközzel 
kereskedő mindegyik szabályozott piacot, 
MTF-et és OTF-et, magyarázat 
kíséretében, ha úgy döntöttek, hogy az 
adott pénzügyi eszközt nem függesztik fel 
vagy nem vonják ki a kereskedésből.

eseteket, amikor ez jelentős mértékben 
sértheti a befektetők érdekeit vagy káros 
hatással lehet a piac normális működésére. 
A tagállamok megkövetelik, hogy az egyéb 
szabályozott piacok és MTF-ek 
tájékoztassák döntésükről az illetékes 
hatóságot és az adott pénzügyi eszközzel 
kereskedő mindegyik szabályozott piacot 
és MTF-eket, magyarázat kíséretében, ha 
úgy döntöttek, hogy az adott pénzügyi 
eszközt nem függesztik fel vagy nem 
vonják ki a kereskedésből.

Or. en

Módosítás 1064
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az a hatáskörrel rendelkező hatóság, 
amely valamely pénzügyi eszköz 
kereskedelmének felfüggesztését vagy 
kereskedésből való törlését rendeli el egy 
vagy több szabályozott piacon, MTF-en 
vagy OTF-en, határozatát azonnal 
közzéteszi, és tájékoztatja az EÉPH-t és a 
többi tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatóságát. A többi tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatóságának is kérnie kell az 
ilyen pénzügyi eszköz kereskedésének 
felfüggesztését vagy kereskedésből való 
törlését a felügyeletük alatt működő 
szabályozott piacokon, MTF-eken és OTF-
eken , kivéve, ha ez jelentős mértékben 
sértené a befektetők érdekeit vagy a belső 
piac rendezett működését.

(2) Az a hatáskörrel rendelkező hatóság, 
amely valamely pénzügyi eszköz 
kereskedelmének felfüggesztését vagy 
kereskedésből való törlését rendeli el egy 
vagy több szabályozott piacon vagy MTF-
en, határozatát azonnal közzéteszi, és 
tájékoztatja az EÉPH-t és a többi tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatóságát. A többi 
tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatóságának is kérnie kell az ilyen 
pénzügyi eszköz kereskedésének 
felfüggesztését vagy kereskedésből való 
törlését a felügyeletük alatt működő 
szabályozott piacokon és MTF-eken, 
kivéve, ha ez jelentős mértékben sértené a 
befektetők érdekeit vagy a belső piac 
rendezett működését.

Or. en
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Módosítás 1065
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
53 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikk szerint a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el,
melyekben felsorolja azokat a helyzeteket, 
amelyek az (1) és (2) bekezdésben említett 
lényeges kárt jelentenek a befektetői 
érdekek és belső piac számára, és 
meghatározzák a kibocsátóra vagy a 
pénzügyi eszközre vonatkozó információk 
közzétételének elmaradása miatti, az (1) 
bekezdésben említett kérdéseket.

(4) Az EÉPH kidolgozza azokat a 
szabályozás-technikai 
standardtervezeteket, melyekben felsorolja 
azokat a helyzeteket, amelyek az (1) és (2) 
bekezdésben említett lényeges kárt 
jelentenek a befektetői érdekek és belső 
piac számára, és meghatározzák a 
kibocsátóra vagy a pénzügyi eszközre 
vonatkozó információk közzétételének 
elmaradása miatti, az (1) bekezdésben 
említett kérdéseket.

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: …

Or. en

Indokolás

Ez egy olyan technikai kérdés, melynek megítélésére az EÉPH van a legmegfelelőbb 
helyzetben.

Módosítás 1066
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy egy 
pénzügyi eszközkapcsán a szabályozott 
piac működtetője haladéktalanul 
tájékoztatja más szabályozott piacok, 
MTF-ek és OTF-ek működtetőit, ha a 
következőket tapasztalja:

(1) A tagállamok előírják, hogy egy 
pénzügyi instrumentum kapcsán a 
szabályozott piac működtetője 
haladéktalanul tájékoztatja más 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
működtetőit, valamint az illetékes 
hatóságot, ha a következőket tapasztalja:

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságokat is értesíteni kell (mint az 53. cikkben).

Módosítás 1067
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy egy 
pénzügyi instrumentum kapcsán a 
szabályozott piac működtetője 
haladéktalanul tájékoztatja más 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek
működtetőit, ha a következőket tapasztalja:

(1) A tagállamok előírják, hogy egy 
pénzügyi instrumentum kapcsán a 
szabályozott piac működtetője 
haladéktalanul tájékoztatja más 
szabályozott piacok és MTF-ek 
működtetőit, ha a következőket tapasztalja:

Or. en

Módosítás 1068
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok előírják, hogy egy 
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biztosíték kapcsán a szabályozott piac 
működtetője – kötelezettségeinek a [MAR] 
rendelet 11. cikkének megfelelően történő 
teljesítése érdekében – együttműködjön 
más szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-
ek működtetőivel, ha a következőket 
tapasztalja:

Or. en

Indokolás

Mivel a több piacra kiterjedő stratégiákkal történő visszaélések és piaci manipulációk 
lehetősége a piacok töredezettségével nőtt, e piacok felügyeleti funkcióinak együtt kell 
működniük annak biztosítására, hogy az ilyen több piacra kiterjedő stratégiák is 
felfedezhetőek legyenek. Az elsődleges jegyzés helyszínének van a legjobb lehetősége az 
átfogó felelősség felvállalására amiatt, hogy a kibocsátóra vonatkozó információáramhoz 
közelebb van. A szabályozott piacnak elő kell írni az együttműködést.

Módosítás 1069
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok előírják, hogy egy 
pénzügyi eszköz kapcsán a szabályozott 
piac működtetője – kötelezettségeinek a 
[MAR] rendelet 17a. cikkének 
megfelelően történő teljesítése érdekében 
– együttműködjön az illetékes 
hatóságokkal és más szabályozott piacok 
és MTF-ek működtetőivel, ha a 
következőket tapasztalja:

Or. en

Indokolás

Mivel a több piacra kiterjedő stratégiákkal történő visszaélések és piaci manipulációk 
lehetősége a piacok töredezettségével nőtt, e piacok illetékes hatóságainak és felügyeleti 
funkcióinak együtt kell működniük annak biztosítására, hogy az ilyen több piacra kiterjedő 
stratégiák felfedezhetőek legyenek. Valamennyi kereskedési helyszínnek elő kell írni az 
együttműködést.
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Módosítás 1070
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok előírják, hogy egy 
biztosíték kapcsán azon szabályozott piac 
működtetője, amelyik az adott részvény 
elsődleges jegyzési helye –
kötelezettségeinek a [MAR] rendelet 11. 
cikkének megfelelően történő teljesítése 
érdekében – együttműködjön a részvény 
másodlagos jegyzési helyének minősülő 
más szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-
ek működtetőivel.

Or. en

Indokolás

A kereskedés MiFID végrehajtásának eredményeként előállt töredezettségével nőtt a több 
piacra kiterjedő stratégiák használatával történő visszaélések és piaci manipulációk 
lehetősége. Nincs olyan valós idejű felügyeleti funkció, kereskedési helyszín vagy illetékes 
hatóság, mely egy részvény átfogó kereskedését vizsgálná. Ezt a joghézagot be kell zárni. Az 
elsődleges jegyzési helyszín felügyeleti funkciójának kellene ezt a feladatot ellátnia, mivel ez 
van a legközelebb a kibocsátóra vonatkozó információforráshoz.

Módosítás 1071
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák azokat a konkrét 
körülményeket, amelyek az (1) 
bekezdésben hivatkozott tájékoztatási 

Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák azokat a konkrét 
körülményeket, amelyek az (1) 
bekezdésben hivatkozott tájékoztatási 
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előírást kiváltják. előírást kiváltják, valamint az 1a, 
bekezdésben említett elsődleges és 
másodlagos jegyzési helyszínek közötti 
együttműködés feltételeire vonatkozó 
konkrét követelményeket.

Or. en

Indokolás

Az EÉPH-nak kell kidolgoznia a végrehajtási szabályokat a különböző kereskedési helyszínek 
közötti felügyeleti együttműködés tekintetében.

Módosítás 1072
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák azokat a konkrét 
körülményeket, amelyek az (1) 
bekezdésben hivatkozott tájékoztatási 
előírást kiváltják.

Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák azokat a konkrét 
körülményeket, amelyek az (1) 
bekezdésben hivatkozott tájékoztatási 
előírást kiváltják, valamint az (1a) 
bekezdésben említett együttműködés 
feltételeire vonatkozó konkrét 
követelményeket.

Or. en

Indokolás

Mivel a több piacra kiterjedő stratégiákkal történő visszaélések és piaci manipulációk 
lehetősége a piacok töredezettségével nőtt, e piacok illetékes hatóságainak és felügyeleti 
funkcióinak együtt kell működniük annak biztosítására, hogy az ilyen több piacra kiterjedő 
stratégiák felfedezhetőek legyenek. A másodlagos piacoknak elő kell írni az együttműködést. E 
szabályok további részletezésére az EÉPH van a legmegfelelőbb helyzetben.

Módosítás 1073
Gunnar Hökmark
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Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák azokat a konkrét 
körülményeket, amelyek az (1) 
bekezdésben hivatkozott tájékoztatási 
előírást kiváltják.

Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák azokat a konkrét 
körülményeket, amelyek az (1) 
bekezdésben hivatkozott tájékoztatási 
előírást kiváltják, valamint az (1a) 
bekezdésben említett együttműködés 
feltételeire vonatkozó konkrét 
követelményeket, beleértve a költségek 
megosztását.

Or. en

Indokolás

A kereskedés MiFID végrehajtásának eredményeként előállt töredezettségével nőtt a több 
piacra kiterjedő stratégiák használatával történő visszaélések és piaci manipulációk 
lehetősége. Nincs olyan valós idejű felügyeleti funkció, kereskedési helyszín vagy illetékes 
hatóság, mely egy részvény átfogó kereskedését vizsgálná. Ezt a joghézagot be kell zárni. Az 
elsődleges jegyzési helyszín felügyeleti funkciójának kellene ezt a feladatot ellátnia, mivel ez 
van a legközelebb a kibocsátóra vonatkozó információforráshoz.

Módosítás 1074
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hozzáférés a szabályozott piachoz Hozzáférés a szabályozott piachoz és 
MTF-hez

Or. en

Módosítás 1075
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
szabályozott piac átlátható és 
megkülönböztetésmentes, objektív 
kritériumokon alapuló szabályokat hozzon 
létre és tartson fenn a szabályozott piachoz 
való hozzáférés vagy azon a tagság 
tekintetében.

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
szabályozott piac és az MTF átlátható és 
megkülönböztetésmentes, objektív 
kritériumokon alapuló szabályokat hozzon 
létre és tartson fenn a szabályozott piachoz 
való hozzáférés vagy azon a tagság 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 1076
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szabályozott piac alapító okirata és 
igazgatása;

a) a szabályozott piac vagy MTF alapító 
okirata és igazgatása;

Or. en

Módosítás 1077
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a szabályozott piacon kötött ügyletek 
elszámolásának és kiegyenlítésének 
szabályai és eljárásai.

e) a szabályozott piacon vagy MTF-en
kötött ügyletek elszámolásának és 
kiegyenlítésének szabályai és eljárásai.

Or. en
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Módosítás 1078
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szabályozott piac befogadhat tagként 
vagy résztvevőként befektetési 
vállalkozásokat, a 2006/48/EK irányelv 
alapján engedélyezett hitelintézeteket, 
valamint más személyeket, akik:

(3) A szabályozott piac és az MTF 
befogadhat tagként vagy résztvevőként 
befektetési vállalkozásokat, a 2006/48/EK 
irányelv alapján engedélyezett 
hitelintézeteket, valamint más személyeket, 
akik:

Or. en

Módosítás 1079
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szabályozott piacon megkötött ügyletekre a 
tagok és a résztvevők ne legyenek 
kötelesek egymással szemben alkalmazni a 
24., a 25. a 27. és a 28. cikkben 
meghatározott kötelezettségeket. A 
szabályozott piac tagjainak, illetve 
résztvevőinek azonban alkalmazniuk kell a 
24., a 25. a 7. és a 28. cikkben előírt 
kötelezettségeket ügyfeleik 
vonatkozásában, amikor a szabályozott 
piacon ügyfeleik nevében járnak el, 
megbízásaikat teljesítik.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szabályozott piacon vagy MTF-en 
megkötött ügyletekre a tagok és a 
résztvevők ne legyenek kötelesek 
egymással szemben alkalmazni a 24., a 25. 
a 27. és a 28. cikkben meghatározott 
kötelezettségeket. A szabályozott piac 
tagjainak, illetve résztvevőinek azonban 
alkalmazniuk kell a 24., a 25. a 7. és a 28. 
cikkben előírt kötelezettségeket ügyfeleik 
vonatkozásában, amikor a szabályozott 
piacon ügyfeleik nevében járnak el, 
megbízásaikat teljesítik.

Or. en
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Módosítás 1080
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szabályozott piac hozzáférésre és tagságra 
vonatkozó szabályai rendelkezzenek a 
befektetési vállalkozások és hitelintézetek 
közvetlen vagy távoli részvételéről.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szabályozott piac vagy MTF hozzáférésre 
és tagságra vonatkozó szabályai 
rendelkezzenek a befektetési vállalkozások 
és hitelintézetek közvetlen vagy távoli 
részvételéről.

Or. en

Módosítás 1081
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok további jogszabályi vagy 
közigazgatási előírások nélkül lehetővé 
teszik a többi tagállam szabályozott piaca 
számára, hogy megfelelő 
mechanizmusokat biztosítsanak 
területükön annak érdekében, hogy 
elősegíthessék a területükön letelepedett 
távoli tagok vagy résztvevők hozzáférését 
az ilyen piacokhoz, valamint az ott történő 
kereskedést.

A tagállamok további jogszabályi vagy 
közigazgatási előírások nélkül lehetővé 
teszik a többi tagállam szabályozott piaca 
vagy MTF-je számára, hogy megfelelő 
mechanizmusokat biztosítsanak 
területükön annak érdekében, hogy 
elősegíthessék a területükön letelepedett 
távoli tagok vagy résztvevők hozzáférését 
az ilyen piacokhoz, valamint az ott történő 
kereskedést.

Or. en

Módosítás 1082
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozott piac tájékoztatja a 
székhelye szerinti tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatóságát arról a tagállamról, 
amelyben ilyen mechanizmusokat 
kívánnak fenntartani. A székhely szerinti 
tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága 
egy hónapon belül továbbítja ezt az 
információt azon tagállamnak, amelyben a 
szabályozott piac ilyen mechanizmusokat 
kíván biztosítani. Az 1095/2010/EU 
rendelet 35. cikkében megállapított 
eljárásnak és feltételeknek megfelelően az 
EÉPH hozzáférést kérhet ezekhez az 
információkhoz.

A szabályozott piac vagy MTF tájékoztatja 
a székhelye szerinti tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatóságát arról a tagállamról, 
amelyben ilyen mechanizmusokat 
kívánnak fenntartani. A székhely szerinti 
tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága 
egy hónapon belül továbbítja ezt az 
információt azon tagállamnak, amelyben a 
szabályozott piac vagy MTF ilyen 
mechanizmusokat kíván biztosítani. Az 
1095/2010/EU rendelet 35. cikkében 
megállapított eljárásnak és feltételeknek 
megfelelően az EÉPH hozzáférést kérhet 
ezekhez az információkhoz.

Or. en

Módosítás 1083
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozott piac székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatósága a fogadó 
tagállam illetékes hatóságának kérésére és 
ésszerű időn belül tájékoztatást ad a 
szabályozott piac adott tagállamban 
letelepedett tagjai vagy résztvevői kilétéről.

A szabályozott piac vagy MTF székhelye 
szerinti tagállam illetékes hatósága a 
fogadó tagállam illetékes hatóságának 
kérésére és ésszerű időn belül tájékoztatást 
ad a szabályozott piac vagy MTF adott 
tagállamban letelepedett tagjai vagy 
résztvevői kilétéről.

Or. en

Módosítás 1084
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok megkövetelik, hogy a 
szabályozott piac működtetője 
rendszeresen küldje meg a szabályozott 
piac tagjainak és résztvevőinek jegyzékét a 
szabályozott piac illetékes hatóságának.

(7) A tagállamok megkövetelik, hogy a 
szabályozott piac vagy MTF működtetője 
rendszeresen küldje meg a szabályozott 
piac tagjainak és résztvevőinek jegyzékét a 
szabályozott piac vagy MTF illetékes 
hatóságának.

Or. en

Módosítás 1085
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozott piac szabályai és más 
jogszabályi kötelezettségek teljesítésének 
figyelemmel kísérése

A szabályozott piac és MTF szabályai és 
más jogszabályi kötelezettségek 
teljesítésének figyelemmel kísérése

Or. en

Módosítás 1086
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy a 
szabályozott piacok hatékony 
mechanizmusokat és eljárásokat hozzanak 
létre és tartsanak fenn annak rendszeres 
figyelemmel kísérésére, hogy a 

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy a 
szabályozott piacok vagy MTF-ek 
hatékony mechanizmusokat és eljárásokat 
hozzanak létre és tartsanak fenn annak 
rendszeres figyelemmel kísérésére, hogy a 
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szabályaikat tagjaik, illetve résztvevőik 
betartják. A szabályozott piacok 
figyelemmel kísérik tagjaik vagy 
résztvevőik rendszereikben teljesített 
ügyleteit és megbízásait annak érdekében, 
hogy azonosítsák e szabályok 
megszegéseit, a szabálytalan kereskedési 
feltételeket vagy az olyan magatartást, 
amely piaci visszaélést eredményezhet.

szabályaikat tagjaik, illetve résztvevőik 
betartják. A szabályozott piacok vagy 
MTF-ek figyelemmel kísérik tagjaik vagy 
résztvevőik rendszereikben teljesített 
ügyleteit és megbízásait annak érdekében, 
hogy azonosítsák e szabályok 
megszegéseit, a szabálytalan kereskedési 
feltételeket vagy az olyan magatartást, 
amely piaci visszaélést eredményezhet.

Or. en

Módosítás 1087
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok megkövetelik, hogy a 
szabályozott piacok működtetői a 
szabályozott piac illetékes hatóságának 
jelentsék be szabályaik lényeges 
megszegéseit, a szabálytalan kereskedési 
feltételeket vagy az olyan piaci 
magatartást, amely piaci visszaélést 
eredményezhet. A tagállamok azt is 
megkövetelik a szabályozott piacot 
működtető befektetési vállalkozásoktól és 
piacműködtetőktől, hogy késedelem nélkül 
juttassák el a vonatkozó információkat a 
piaci visszaélésekkel kapcsolatos vizsgálat 
és felelősségre vonás tekintetében 
hatáskörrel rendelkező hatósághoz, és 
nyújtsanak teljes körű támogatást e 
hatóságnak a rendszerein keresztül vagy 
rendszereiben előforduló piaci 
visszaélésekkel kapcsolatos vizsgálatban és 
felelősségre vonásban.

(2) A tagállamok megkövetelik, hogy a 
szabályozott piacok vagy MTF-ek 
működtetői a szabályozott piac vagy MTF 
illetékes hatóságának jelentsék be 
szabályaik lényeges megszegéseit, a 
szabálytalan kereskedési feltételeket vagy 
az olyan piaci magatartást, amely piaci 
visszaélést eredményezhet. A tagállamok 
azt is megkövetelik a szabályozott piacot 
vagy MTF-et működtető befektetési 
vállalkozásoktól és piacműködtetőktől, 
hogy késedelem nélkül juttassák el a 
vonatkozó információkat a piaci 
visszaélésekkel kapcsolatos vizsgálat és 
felelősségre vonás tekintetében hatáskörrel 
rendelkező hatósághoz, és nyújtsanak teljes 
körű támogatást e hatóságnak a rendszerein 
keresztül vagy rendszereiben előforduló 
piaci visszaélésekkel kapcsolatos 
vizsgálatban és felelősségre vonásban.

Or. en
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Módosítás 1088
Sylvie Goulard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy másik tagállamban 
elsőként szabályozott piacra bevezetett 
pénzügyi eszközt kereskedésre kínáló 
szabályozott piac vagy MTF műveletei 
lényegi fontosságúvá válnak az adott 
pénzügyi eszköz kereskedési 
tevékenységében, az adott MTF vagy 
szabályozott piac illetékes hatósága 
arányos, de hatásos együttműködési 
mechanizmusokat alakít ki azon 
szabályozott piac illetékes hatóságával, 
ahol a pénzügyi eszközt először bevezették.

Or. en

Indokolás

Az MTF-ek és szabályozott piacok határon átnyúló felügyeletének koordinálása.

Módosítás 1089
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóság a szükségtelen kettős 
ellenőrzés elkerülése érdekében figyelembe 
veszi a nemzeti központi bankok mint az 
elszámolási és kiegyenlítési rendszerek 
felügyeleti szervei, illetve az ilyen 
rendszerekkel kapcsolatban hatáskörrel 
rendelkező más felügyeleti hatóságok által 
az elszámolási és kiegyenlítési rendszer 
tekintetében már ellátott felügyeletet.

Az illetékes hatóság a szükségtelen kettős 
ellenőrzés elkerülése érdekében figyelembe 
veszi az érintett központi bankok mint az 
elszámolási és kiegyenlítési rendszerek 
felügyeleti szervei, illetve az ilyen 
rendszerekkel kapcsolatban hatáskörrel 
rendelkező más felügyeleti hatóságok által 
az elszámolási és kiegyenlítési rendszer 
tekintetében már ellátott felügyeletet.
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Or. en

Indokolás

Az elszámolási és kiegyenlítési rendszereket felügyelő központi bank lehet az EKB is, nem 
csak nemzeti központi bank.

Módosítás 1090
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
4 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

POZÍCIÓS LIMITEK ÉS 
JELENTÉSTÉTEL

POZÍCIÓKEZELÉS ÉS 
JELENTÉSTÉTEL

Or. en

Indokolás

A kereskedési helyszíneknek különböző irányítási eszközökből és gazdálkodási 
mechanizmusokból álló eszköztárral kell rendelkezniük. A pozíciólimit ezen eszközök egyike, 
de lehetővé kell tenni a kereskedési helyszínek számára, hogy más, ezzel egyenértékű hatást 
eredményező alternatív mechanizmusokat is alkalmazhassanak, mint amilyen a 
pozíciókezelés.

Módosítás 1091
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] A cikk törölve

Or. de

Indokolás

Eine undifferenzierte Verpflichtung der Marktbetreiber auf das Setzen von Obergrenzen oder 
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alternativen Regelungen mit gleichwertiger Wirkung ist nicht gerechtfertigt und würde das 
Risikomanagement nicht-finanzieller Unternehmen gravierend beeinträchtigen. 
Absicherungsderivate stellen anerkanntermaßen keine Gefahr für die Stabilität der 
Finanzmärkte dar. Darüber hinaus haben die Marktbetreiber schon jetzt die Möglichkeit, 
fallweise Obergrenzen einzuführen, um einen funktionsfähigen Handel zu gewährleisten. Die 
verpflichtende Vorschrift würde den Handlungsspielraum und die Flexibilität der 
Handelsbetreiber unnötig beeinträchtigen, auf bestimmte Marktsituationen adäquat reagieren 
zu können.

Módosítás 1092
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Pozíciós limitek Pozíciókezelés, beleértve a pozíciós 
limiteket is

Or. en

Indokolás

Az IOSCO és a G20 egyaránt kiterjedt munkát végzett az árualapú származtatott eszközök 
terén, amelyet el kell ismerni és a MiFID-be be kell építeni a terület szakértőinek ajánlásait 
követendő, és a lehető legnagyobb globális koordináció elérésére. Mindkét testület elismeri, 
hogy a pozíciós limiteknek a pozíciókezelés rendszerén belül kell működniük.

Módosítás 1093
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Pozíciós limitek Pozíciókezelés 

Or. en
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Módosítás 1094
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Pozíciós limitek Pozíciókezelési hatáskörök

Or. en

Módosítás 1095
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy azon 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
működtetői, ahol árualapú származtatott 
termékeket a kereskedésbe bevezetik vagy 
azokkal kereskednek, alkalmazzanak 
korlátokat azoknak a szerződéseknek a 
számára, amelyeket az adott piac tagjai 
vagy résztvevői egy bizonyos időtartamon 
belül bevihetnek, vagy ezzel egyenértékű 
hatást eredményező alternatív 
mechanizmusokat – például pozíciókezelés 
automatikus felülvizsgálati küszöbökkel, 
amelyeket a következők miatt kell 
alkalmazni:

A tagállamok biztosítják, hogy azon 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
működtetői, ahol árualapú származtatott 
termékeket a kereskedésbe bevezetik vagy 
azokkal kereskednek, alkalmazzanak 
korlátokat a nyitott árualapú 
származtatotteszköz-pozíciókra, amelyeket 
az adott piac tagjai vagy résztvevői 
tarthatnak, vagy ezzel egyenértékű hatást 
eredményező pozíciókezelési
mechanizmusokat – például a nyitott 
pozíciók megszüntetésének vagy 
átadásának, a kereskedés 
felfüggesztésének, az ügyletek törlésének 
vagy a szállítási szándék elrendelését –, 
amelyeket a következők miatt kell 
alkalmazni:

Or. en

Indokolás

A MiFID II hatásköröket javasol az illetékes hatóságok számára pozíciós limitek előírására, 
továbbá a kereskedési helyszínek által megteendő egyes más intézkedéseket is. Ezeknek az 
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intézkedéseknek egymást kiegészítőnek kell lenniük. A határérték nem utalhat az egy személy 
által köthető szerződések számára. Ha küszöbértéket kell alkalmazni, akkor annak a nyitott 
pozíciókra kell vonatkoznia (59. cikk és a 72. cikk [(1) bekezdésének] g) pontja szerint). Az 
automatikus küszöbértékek magukban hordozzák annak veszélyét, hogy negatív hatást 
gyakorolnak az átlátható kereskedési helyszínek likviditására és az OTC-piac fő 
mozgatórugóivá válnak.

Módosítás 1096
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy azon 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
működtetői, ahol árualapú származtatott 
termékeket a kereskedésbe bevezetik vagy 
azokkal kereskednek, alkalmazzanak 
korlátokat azoknak a szerződéseknek a 
számára, amelyeket az adott piac tagjai 
vagy résztvevői egy bizonyos időtartamon 
belül bevihetnek, vagy ezzel egyenértékű 
hatást eredményező alternatív 
mechanizmusokat – például pozíciókezelés 
automatikus felülvizsgálati küszöbökkel, 
amelyeket a következők miatt kell 
alkalmazni:

A tagállamok biztosítják, hogy azon 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek, 
ahol árualapú származtatott termékeket a 
kereskedésbe bevezetik vagy azokkal 
kereskednek, alkalmazzanak korlátokat a 
nyitott érdekeltségek szintjére, amelyeket 
az adott piac tagjai vagy résztvevői a 
szerződés lejáratához közeli időpontban 
tarthatnak, vagy ezzel egyenértékű hatást 
eredményező alternatív mechanizmusokat 
– például pozíciókezelés automatikus 
felülvizsgálati küszöbökkel, amelyeket a 
következők miatt kell alkalmazni:

Or. en

Módosítás 1097
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy azon
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
működtetői, ahol árualapú származtatott 
termékeket a kereskedésbe bevezetik vagy 

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóságok azokra szabályozott piacokra és 
MTF-ekre, ahol árualapú származtatott 
termékeket a kereskedésbe bevezetik vagy 
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azokkal kereskednek, alkalmazzanak 
korlátokat azoknak a szerződéseknek a 
számára, amelyeket az adott piac tagjai 
vagy résztvevői egy bizonyos időtartamon 
belül bevihetnek, vagy ezzel egyenértékű 
hatást eredményező alternatív 
mechanizmusokat – például 
pozíciókezelés automatikus felülvizsgálati 
küszöbökkel, amelyeket a következők 
miatt kell alkalmazni:

azokkal kereskednek, alkalmazzanak 
korlátokat azoknak a szerződéseknek a 
számára, amelyeket az adott piac tagjai 
vagy résztvevői, vagy a piac tagjainak 
vagy résztvevőinek osztályai egy bizonyos 
időtartamon belül bevihetnek, a következők 
érdekében:

Or. en

Indokolás

Az egyes piaci résztvevőkre vonatkozó limitek hatásosak lehetnek a piaci visszaélés és 
manipuláció megelőzésére. Mindazonáltal a teljes mértékben spekulatív (azaz nem fedezeti) 
tevékenységekre (vagy alkategóriákra, úgy mint az árualapú indexalapokra) vonatkozó 
limitek is szükségesek annak megelőzéséhez, hogy az árakat eltérítsék az alapvető szintektől és 
súlyosítsák a volatilitást.

Módosítás 1098
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy azon 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
működtetői, ahol árualapú származtatott 
termékeket a kereskedésbe bevezetik vagy 
azokkal kereskednek, alkalmazzanak 
korlátokat azoknak a szerződéseknek a 
számára, amelyeket az adott piac tagjai 
vagy résztvevői egy bizonyos időtartamon 
belül bevihetnek, vagy ezzel egyenértékű 
hatást eredményező alternatív 
mechanizmusokat – például pozíciókezelés 
automatikus felülvizsgálati küszöbökkel, 
amelyeket a következők miatt kell 
alkalmazni:

A tagállamok biztosítják, hogy azon 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
működtetői, ahol árualapú származtatott 
termékeket a kereskedésbe bevezetik vagy 
azokkal kereskednek, alkalmazzanak 
korlátokat azoknak a szerződéseknek a 
számára, amelyeket az adott piac tagjai 
vagy résztvevői – a csoportjuk 
termelésének fedezésére eljáró nem 
pénzügyi tagok vagy résztvevők kivételével 
– egy bizonyos időtartamon belül 
bevihetnek, vagy ezzel egyenértékű hatást 
eredményező alternatív mechanizmusokat 
– például pozíciókezelés automatikus 
felülvizsgálati küszöbökkel, amelyeket a 
következők miatt kell alkalmazni:
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Or. en

Módosítás 1099
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy azon 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
működtetői, ahol árualapú származtatott 
termékeket a kereskedésbe bevezetik vagy 
azokkal kereskednek, alkalmazzanak 
korlátokat azoknak a szerződéseknek a 
számára, amelyeket az adott piac tagjai 
vagy résztvevői egy bizonyos időtartamon 
belül bevihetnek, vagy ezzel egyenértékű 
hatást eredményező alternatív 
mechanizmusokat – például
pozíciókezelés automatikus felülvizsgálati 
küszöbökkel, amelyeket a következők 
miatt kell alkalmazni:

A tagállamok biztosítják, hogy azon 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
működtetői, ahol árualapú származtatott 
termékeket a kereskedésbe bevezetik vagy 
azokkal kereskednek, elvégezzék a 
pozíciók ellenőrzését (pozícióellenőrzés), 
amelyet a következők miatt kell 
alkalmazni:

Or. de

Módosítás 1100
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy azon 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
működtetői, ahol árualapú származtatott 
termékeket a kereskedésbe bevezetik vagy 
azokkal kereskednek, alkalmazzanak 
korlátokat azoknak a szerződéseknek a 
számára, amelyeket az adott piac tagjai 
vagy résztvevői egy bizonyos időtartamon 
belül bevihetnek, vagy ezzel egyenértékű 

A tagállamok előírják, hogy azon 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
működtetői, ahol árualapú származtatott 
termékeket a kereskedésbe bevezetik vagy 
azokkal kereskednek, alkalmazzanak 
korlátokat azoknak a szerződéseknek a 
számára, amelyeket az adott piac tagjai 
vagy résztvevői, vagy a piac tagjainak 
vagy résztvevőinek osztályai egy bizonyos 
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hatást eredményező alternatív 
mechanizmusokat – például 
pozíciókezelés automatikus felülvizsgálati 
küszöbökkel, amelyeket a következők
miatt kell alkalmazni:

időtartamon belül bevihetnek, a 
következők érdekében:

Or. en

Indokolás

A piaci résztvevők osztályaira, illetve az egyes piaci szereplőkre vonatkozó limitek is 
szükségesek az árualapú származtatotteszköz-piacok árfeltáró funkciója torzulásának 
megelőzésére.

Módosítás 1101
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy azon 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
működtetői, ahol árualapú származtatott 
termékeket a kereskedésbe bevezetik vagy 
azokkal kereskednek, alkalmazzanak 
korlátokat azoknak a szerződéseknek a 
számára, amelyeket az adott piac tagjai
vagy résztvevői egy bizonyos időtartamon 
belül bevihetnek, vagy ezzel egyenértékű 
hatást eredményező alternatív 
mechanizmusokat – például pozíciókezelés 
automatikus felülvizsgálati küszöbökkel, 
amelyeket a következők miatt kell 
alkalmazni:

A tagállamok az EÉPH-val szoros 
együttműködésben biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok azon szabályozott 
piacok, MTF-ek és OTF-ek működtetői 
tekintetében, ahol árualapú származtatott 
termékeket a kereskedésbe bevezetik vagy 
azokkal kereskednek, valamint a tőzsdén 
kívüli kereskedők tekintetében
alkalmazzanak előzetes és utólagos
korlátokat azoknak a szerződéseknek a 
számára és piaci és névértékére, amelyeket 
az adott személy vagy személyek, valamint 
a befektetők különböző osztályai egy 
bizonyos időtartamon belül bevihetnek, 
valamint további alternatív 
mechanizmusokat e korlátok kiegészítésére
– például pozíciókezelés automatikus 
felülvizsgálati küszöbökkel, amelyeket a 
következők miatt kell alkalmazni:

Or. en
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Módosítás 1102
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy azon 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
működtetői, ahol árualapú származtatott 
termékeket a kereskedésbe bevezetik vagy 
azokkal kereskednek, alkalmazzanak 
korlátokat azoknak a szerződéseknek a 
számára, amelyeket az adott piac tagjai 
vagy résztvevői egy bizonyos időtartamon 
belül bevihetnek, vagy ezzel egyenértékű 
hatást eredményező alternatív 
mechanizmusokat – például pozíciókezelés 
automatikus felülvizsgálati küszöbökkel, 
amelyeket a következők miatt kell 
alkalmazni:

A tagállamok biztosítják, hogy azon 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
működtetői, ahol árualapú származékos 
termékeket vagy kibocsátási egységeket, 
vagy azok származékos termékeit a 
kereskedésbe bevezetik vagy azokkal 
kereskednek, alkalmazzanak automatikus 
felülvizsgálati küszöbökkel járó 
pozíciókezelési hatásköröket, melyekbe 
beletartozhat az azon pozíciók nagyságára 
vonatkozó limitek, amelyeket az adott piac 
tagjai vagy résztvevői bevihetnek – de csak 
az adott árualapú származtatott eszköz 
szállításának hónapjában –, vagy ezzel 
egyenértékű hatást eredményező alternatív 
mechanizmusokat, amelyeket a következők 
miatt kell alkalmazni:

Or. en

Módosítás 1103
Gay Mitchell

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy azon 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
működtetői, ahol árualapú származtatott 
termékeket a kereskedésbe bevezetik vagy 
azokkal kereskednek, alkalmazzanak 
korlátokat azoknak a szerződéseknek a 
számára, amelyeket az adott piac tagjai 
vagy résztvevői egy bizonyos időtartamon 
belül bevihetnek, vagy ezzel egyenértékű 
hatást eredményező alternatív 

A tagállamok biztosítják, hogy azon 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
működtetői, ahol árualapú származtatott 
termékeket a kereskedésbe bevezetik vagy 
azokkal kereskednek, alkalmazzanak 
korlátokat a nyitott pozíciókra, amelyeket 
az adott piac tagjai vagy résztvevői egy 
bizonyos időtartamon belül bevihetnek, 
vagy ezzel egyenértékű hatást 
eredményező alternatív mechanizmusokat 
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mechanizmusokat – például pozíciókezelés 
automatikus felülvizsgálati küszöbökkel, 
amelyeket a következők miatt kell 
alkalmazni:

– például pozíciókezelés automatikus 
felülvizsgálati küszöbökkel, amelyeket a 
következők miatt kell alkalmazni:

Or. en

Módosítás 1104
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy azon 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
működtetői, ahol árualapú származtatott 
termékeket a kereskedésbe bevezetik vagy 
azokkal kereskednek, alkalmazzanak 
korlátokat azoknak a szerződéseknek a 
számára, amelyeket az adott piac tagjai 
vagy résztvevői egy bizonyos időtartamon 
belül bevihetnek, vagy ezzel egyenértékű 
hatást eredményező alternatív 
mechanizmusokat – például pozíciókezelés 
automatikus felülvizsgálati küszöbökkel, 
amelyeket a következők miatt kell 
alkalmazni:

A tagállamok biztosítják, hogy azon 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
működtetői, ahol árualapú származtatott 
termékeket a kereskedésbe bevezetik vagy 
azokkal kereskednek, alkalmazzanak 
korlátokat azoknak a szerződéseknek a 
számára, amelyeket az adott személyek egy 
bizonyos időtartamon belül bevihetnek, 
vagy ezzel egyenértékű hatást 
eredményező alternatív mechanizmusokat 
– például pozíciókezelés automatikus 
felülvizsgálati küszöbökkel, amelyeket a 
következők miatt kell alkalmazni:

Or. en

Módosítás 1105
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a likviditás támogatása; a) az alapul szolgáló árualapú 
származtatott eszközhöz kapcsolódó 
kereskedelmi tevékenységhez közvetlenül 
és objektíven járuló kockázat fedezéséhez 
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szükséges likviditás támogatása;

Or. en

Módosítás 1106
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a likviditás támogatása; a) a jóhiszemű fedezeti ügyletekhez 
szükséges elegendő piaci likviditási 
támogatás biztosítása és a volatilitás 
csökkentése;

Or. en

Módosítás 1107
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szabályszerű árazási és elszámolási 
feltételek támogatása.

c) annak biztosítása, hogy az alapul 
szolgáló piac árfeltárási funkciója és 
elszámolási feltételei ne szenvedjenek 
zavart;

Or. en

Indokolás

Az árupiaci szabályozás fő célja az kell, hogy legyen, hogy lehetővé tegye a reálgazdaság 
termelői és fogyasztói számára a fedezet alkalmazását egy rendezett piacon, olyan árakon, 
amelyek mind szintjüket, mind pedig ingadozásukat tekintve a kereslet és a kínálat alapvető 
mozgatórugóinak felelnek meg, nem pedig a pénzügyi spekuláció változó érdekeinek.
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Módosítás 1108
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) árfeltárás biztosítása a fizikai piac 
számára;

Or. en

Indokolás

Noha fontos az, hogy az árualapú származtatotteszköz-piacok likviditása elegendő legyen 
ahhoz, hogy a kereskedelmi szereplők fedezhessék az alapul szolgáló áruhoz társuló 
kockázatokat, számos piac megszenvedi az e szintet túllépő tőkeszinteket, amelyek az árakat 
az alapvető szintektől eltéríthetik, aláásva árfeltáró funkciójukat, jelentős hatást gyakorolva a 
fogyasztókra és vállalkozásokra az Unióban és világszerte. Ezek a szintek kevesebb mint tíz év 
alatt jelentősen nőttek.

Módosítás 1109
Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az alapul szolgáló áru tekintetében az 
árfeltárási funkció védelme;

Or. en

Indokolás

A piaci résztvevők osztályaira, illetve az egyes piaci szereplőkre vonatkozó limitek is 
szükségesek az árualapú származtatotteszköz-piacok árfeltáró funkciója torzulásának 
megelőzésére.

Módosítás 1110
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a túlzott spekuláció és áringadozás 
megelőzése, csökkentése vagy 
megszüntetése.

Or. en

Módosítás 1111
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a piactorzító pozíciók 
felhalmozódásának megelőzése.

Or. en

Indokolás

Noha fontos az, hogy az árualapú származtatotteszköz-piacok likviditása elegendő legyen 
ahhoz, hogy a kereskedelmi szereplők fedezhessék az alapul szolgáló áruhoz társuló 
kockázatokat, számos piac megszenvedi az e szintet túllépő tőkeszinteket, amelyek az árakat 
az alapvető szintektől eltéríthetik, aláásva árfeltáró funkciójukat, jelentős hatást gyakorolva a 
fogyasztókra és vállalkozásokra az Unióban és világszerte. Ezek a szintek kevesebb mint tíz év 
alatt jelentősen nőttek.

Módosítás 1112
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a túlzott spekuláció és áringadozás 
megelőzése, mérséklése vagy 
megszüntetése.
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Or. en

Módosítás 1113
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
Wolf Klinz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett pozíciók 
kiszámítása során a kereskedelmi 
vállalkozásnak figyelmen kívül kell 
hagynia a vállalkozás által kötött azon 
szerződéseket, melyek objektíven 
mérhetően a vállalkozás kereskedelmi 
tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó 
kockázatokat csökkentik.

Or. en

Indokolás

A kereskedelmi vállalkozások által fedezeti céllal kötött szerződéseket a számításkor nem kell 
figyelembe venni. A „kereskedelmi vállalkozást” illetően lásd a 60. cikk (3) bekezdésének d) 
pontját. Vö. az EMIR rendelet 7. cikke (3) bekezdésének második albekezdésével.

Módosítás 1114
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A limiteknek vagy mechanizmusoknak 
átláthatóaknak és 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük, meghatározva azokat a 
személyeket, akikre vonatkoznak és az 
esetleges felmentéseket, valamint 

A limiteknek vagy mechanizmusoknak 
átláthatóaknak és 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük, meghatározva azokat a 
személyeket, akikre vonatkoznak és az 
esetleges felmentéseket, valamint 
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figyelembe véve a piaci szereplők jellegét 
és összetételét és azt, hogyan használják a 
kereskedésbe bevitt szerződéseket. Világos 
mennyiségi küszöbértékeket kell 
meghatározniuk, mint például a 
szerződések személyenként maximálisan 
megengedett száma, figyelembe véve az 
alapul szolgáló árupiac jellemzőit, ideértve 
a termelés, a fogyasztás és a piacra való 
elszállítás irányait.

figyelembe véve a piaci szereplők jellegét 
és összetételét és azt, hogyan használják a 
kereskedésbe bevezetett szerződéseket, 
illetve az alapul szolgáló árupiac 
jellemzőit, ideértve a termelés, a fogyasztás 
és a piacra való elszállítás irányait.

Or. en

Indokolás

A küszöbértékeknek nem az egy személy által bevitt szerződések számára kell vonatkoznia. A 
piaci struktúrától függően az automatikus küszöbértékek negatív hatást gyakorolhatnak a 
kereskedési helyszínek likviditására. Ha küszöbértéket kell alkalmazni a származtatott 
áruügyletek tekintetében, akkor annak a nyitott pozíciókra kell vonatkoznia (59. cikk és a 72. 
cikk [(1) bekezdésének] g) pontja szerint). Vö. a 60. cikk (1) bekezdésének második 
albekezdésével: „nyitott pozíciók”. Vö. az elszámolási értékhatár kiszámításával az EMIR 7. 
cikkében.

Módosítás 1115
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A limiteknek vagy mechanizmusoknak 
átláthatóaknak és 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük, meghatározva azokat a 
személyeket, akikre vonatkoznak és az 
esetleges felmentéseket, valamint 
figyelembe véve a piaci szereplők jellegét 
és összetételét és azt, hogyan használják a 
kereskedésbe bevitt szerződéseket. Világos 
mennyiségi küszöbértékeket kell 
meghatározniuk, mint például a 
szerződések személyenként maximálisan 
megengedett száma, figyelembe véve az 
alapul szolgáló árupiac jellemzőit, ideértve 
a termelés, a fogyasztás és a piacra való 

A limiteknek vagy mechanizmusoknak 
átláthatóaknak és 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük, meghatározva azokat a 
személyeket, akikre vonatkoznak és az 
esetleges felmentéseket, valamint 
figyelembe véve a piaci szereplők jellegét
és összetételét és azt, hogyan használják a 
kereskedésbe bevezetett szerződéseket. 
Világos mennyiségi küszöbértékeket kell 
meghatározniuk, mint az egy személy által 
a szerződés lejáratához közeli időpontban 
tartható, maximálisan megengedett nyitott 
érdekeltségeket, figyelembe véve az alapul 
szolgáló árupiac jellemzőit, ideértve a 
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elszállítás irányait. termelés, a fogyasztás és a piacra való 
elszállítás irányait.

Or. en

Módosítás 1116
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A limiteknek vagy mechanizmusoknak
átláthatóaknak és 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük, meghatározva azokat a 
személyeket, akikre vonatkoznak és az 
esetleges felmentéseket, valamint 
figyelembe véve a piaci szereplők jellegét 
és összetételét és azt, hogyan használják a 
kereskedésbe bevitt szerződéseket. Világos 
mennyiségi küszöbértékeket kell 
meghatározniuk, mint például a 
szerződések személyenként maximálisan 
megengedett száma, figyelembe véve az 
alapul szolgáló árupiac jellemzőit, ideértve 
a termelés, a fogyasztás és a piacra való 
elszállítás irányait.

A limiteknek átláthatóaknak és 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük, meghatározva azokat a 
személyeket, akikre vonatkoznak és az 
esetleges felmentéseket, valamint 
figyelembe véve a piaci szereplők jellegét 
és összetételét és azt, hogyan használják a 
kereskedésbe bevezetett szerződéseket. A 
limiteknek különbséget kell tenniük 
különösen az olyan pozíciók között, 
amelyek objektíven csökkentik a 
közvetlenül az árucikkel folytatott 
kereskedelmi tevékenységekkel 
kapcsolatos kockázatokat, illetve az egyéb 
pozíciók között.

Világos mennyiségi küszöbértékeket kell 
meghatározniuk, mint például a 
szerződések személyenként maximálisan 
megengedett száma, figyelembe véve az 
alapul szolgáló árupiac jellemzőit, ideértve 
a termelés, a fogyasztás és a piacra való 
elszállítás irányait. Egyaránt vonatkozniuk 
kell a készpénzben és fizikailag 
kiegyenlített szerződésekre, valamint az 
azonnali, az egyes és teljes szállítási 
hónap(ok)ra.

Or. en
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Módosítás 1117
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A limiteknek vagy mechanizmusoknak
átláthatóaknak és 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük, meghatározva azokat a 
személyeket, akikre vonatkoznak és az 
esetleges felmentéseket, valamint 
figyelembe véve a piaci szereplők jellegét 
és összetételét és azt, hogyan használják a
kereskedésbe bevitt szerződéseket. Világos 
mennyiségi küszöbértékeket kell 
meghatározniuk, mint például a 
szerződések személyenként maximálisan 
megengedett száma, figyelembe véve az 
alapul szolgáló árupiac jellemzőit, ideértve 
a termelés, a fogyasztás és a piacra való 
elszállítás irányait.

A pozícióellenőrzésnek átláthatónak és 
megkülönböztetésmentesnek kell lennie, 
meghatározva azokat a személyeket, akikre 
vonatkozik, és az esetleges felmentéseket,
különös tekintettel az olyan árualapú 
származtatott termékekre, amelyek a 
kockázatokat objektíven mérhető módon 
csökkentik, valamint figyelembe véve a 
piaci szereplők jellegét és összetételét és 
azt, hogyan használják a kereskedésbe 
bevitt szerződéseket. Világos mennyiségi 
küszöbértékeket kell meghatároznia, mint 
például a személyenkénti maximális nettó 
pozíció, figyelembe véve az alapul szolgáló 
árupiac jellemzőit, ideértve a termelés, a 
fogyasztás és a piacra való elszállítás 
irányait.

Or. de

Módosítás 1118
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A limiteknek vagy mechanizmusoknak
átláthatóaknak és 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük, meghatározva azokat a 
személyeket, akikre vonatkoznak és az 
esetleges felmentéseket, valamint 
figyelembe véve a piaci szereplők jellegét 
és összetételét és azt, hogyan használják a 
kereskedésbe bevitt szerződéseket. Világos 
mennyiségi küszöbértékeket kell 

A limiteknek és mechanizmusoknak 
átláthatóaknak és 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük, meghatározva azokat a 
személyeket, akikre vonatkoznak és az 
esetleges felmentéseket, valamint 
figyelembe véve a piaci szereplők jellegét 
és összetételét és azt, hogyan használják a 
kereskedésbe bevezetett szerződéseket. A 
limiteknek különbséget kell tenniük 
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meghatározniuk, mint például a 
szerződések személyenként maximálisan 
megengedett száma, figyelembe véve az 
alapul szolgáló árupiac jellemzőit, ideértve 
a termelés, a fogyasztás és a piacra való 
elszállítás irányait.

különösen az olyan pozíciók között, 
amelyek objektíven csökkentik a 
közvetlenül az árucikkel folytatott 
kereskedelmi tevékenységekkel 
kapcsolatos kockázatokat, illetve az egyéb 
pozíciók között. Világos mennyiségi 
küszöbértékeket kell meghatározniuk, mint 
például a szerződések személyenként 
maximálisan megengedett száma, 
figyelembe véve az alapul szolgáló árupiac 
jellemzőit, ideértve a termelés, a fogyasztás 
és a piacra való elszállítás irányait.

A limiteknek vonatkozniuk kell a piac 
tagjainak vagy résztvevőinek az összes 
szabályozott piacon, MTF-en, OTF-en 
tartott nyitott pozícióira, illetve minden 
olyan egyenértékű szerződésre, mellyel e 
helyszíneken kívül kereskednek.
A limiteket az adott pénzügyi termék 
tartásának minden hónapjára meg kell 
határozni.
A limiteket az EÉPH-nak kell jelenteni, 
amely azokat ellenőrzi. Az EÉPH az eltérő 
uniós kereskedési helyszíneken működő 
tagokra vagy piaci résztvevőkre átfogó 
limitet határoz meg, mely a teljes EU-ra 
vonatkozik.

Or. en

Indokolás

A piaci résztvevők osztályaira, illetve az egyes piaci szereplőkre vonatkozó limitek is 
szükségesek az árualapú származtatotteszköz-piacok árfeltáró funkciója torzulásának 
megelőzésére. A limiteknek a termék tartásának minden hónapjára vonatkozniuk kell. Ha a 
limiteket a lejárathoz vagy más konkrét pontos közeli időpontra határozzák meg, azokat 
könnyű megkerülni.

Módosítás 1119
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A limiteknek vagy mechanizmusoknak 
átláthatóaknak és 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük, meghatározva azokat a 
személyeket, akikre vonatkoznak és az 
esetleges felmentéseket, valamint 
figyelembe véve a piaci szereplők jellegét 
és összetételét és azt, hogyan használják a 
kereskedésbe bevitt szerződéseket. Világos 
mennyiségi küszöbértékeket kell 
meghatározniuk, mint például a 
szerződések személyenként maximálisan 
megengedett száma, figyelembe véve az 
alapul szolgáló árupiac jellemzőit, ideértve 
a termelés, a fogyasztás és a piacra való 
elszállítás irányait.

A limiteknek és mechanizmusoknak 
átláthatóaknak és 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük, meghatározva azokat a 
személyeket, akikre vonatkoznak és az 
esetleges felmentéseket, valamint 
figyelembe véve a piac jellegét és 
összetételét és azt, ezek a személyek
hogyan használják a kereskedésbe bevitt 
szerződéseket. Világos mennyiségi és 
minőségi küszöbértékeket kell 
meghatározniuk, mint például a 
szerződések személyenként és a különféle 
befektetői osztályonként maximálisan 
megengedett száma és piaci és névértéke, 
figyelembe véve az alapul szolgáló árupiac 
jellemzőit és azoknak más piacokkal való 
kölcsönhatását, ideértve a termelés, a 
fogyasztás és a piacra való elszállítás 
irányait. Limiteket kell alkalmazni a 
készpénzre és a fizikailag kiegyenlített 
szerződésekre, valamint az azonnali 
hónapban és bármely rákövetkező 
szállítási vagy elszámolási időszakban 
valamely személy által tartott 
szerződésekre. A limitek meghatározása 
során az EÉPH és a tagállamok 
biztosítják a jóhiszemű fedezeti ügyleteket 
lebonyolító résztvevők jogos érdekeinek 
tiszteletben tartását.

Or. en

Módosítás 1120
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A limiteknek vagy mechanizmusoknak 
átláthatóaknak és 

A limiteknek vagy mechanizmusoknak 
átláthatóaknak és 
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megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük, meghatározva azokat a 
személyeket, akikre vonatkoznak és az 
esetleges felmentéseket, valamint 
figyelembe véve a piaci szereplők jellegét 
és összetételét és azt, hogyan használják a 
kereskedésbe bevitt szerződéseket. Világos 
mennyiségi küszöbértékeket kell 
meghatározniuk, mint például a 
szerződések személyenként maximálisan 
megengedett száma, figyelembe véve az 
alapul szolgáló árupiac jellemzőit, ideértve 
a termelés, a fogyasztás és a piacra való 
elszállítás irányait.

megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük, meghatározva azokat a 
személyeket, akikre vonatkoznak és az 
esetleges felmentéseket, valamint 
figyelembe véve a piaci szereplők jellegét 
és összetételét és azt, hogyan használják a 
kereskedésbe bevitt szerződéseket. Világos 
mennyiségi küszöbértékeket kell 
meghatározniuk, mint például a 
szerződések személyenként maximálisan 
megengedett száma, figyelembe véve az 
alapul szolgáló árupiac jellemzőit, ideértve 
a termelés, a fogyasztás és a piacra való 
elszállítás irányait. A limiteknek 
különbséget kell tenniük különösen az 
olyan pozíciók között, amelyek objektíven 
csökkentik a közvetlenül az árucikkel 
folytatott kereskedelmi tevékenységekkel 
kapcsolatos kockázatokat, illetve az egyéb 
pozíciók között.

Or. de

Indokolás

Ha mégiscsak limiteket kell bevezetni, akkor eltérés szükséges a nem pénzügyi vállalatok 
kockázatcsökkentő ügyleteire vonatkozóan. A pozíciólimitek aránytalanul korlátoznák a 
működési kockázatok kezelésének lehetőségét. A limitek utólagos csökkentése esetén adott 
körülmények között akár a pozíciók újbóli nyitására vonatkozó kötelezettség is keletkezhet. 
Mindkettő ellentmondana a kockázatcsökkentés céljának.

Módosítás 1121
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A limiteknek vagy mechanizmusoknak
átláthatóaknak és 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük, meghatározva azokat a 
személyeket, akikre vonatkoznak és az 
esetleges felmentéseket, valamint 
figyelembe véve a piaci szereplők jellegét 

A hatásköröknek átláthatóaknak és 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük, meghatározva azokat a 
személyeket, akikre vonatkoznak és az 
esetleges felmentéseket, valamint 
figyelembe véve a piaci szereplők jellegét 
és összetételét és azt, hogyan használják a 
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és összetételét és azt, hogyan használják a 
kereskedésbe bevitt szerződéseket. Világos 
mennyiségi küszöbértékeket kell 
meghatározniuk, mint például a 
szerződések személyenként maximálisan 
megengedett száma, figyelembe véve az 
alapul szolgáló árupiac jellemzőit, ideértve
a termelés, a fogyasztás és a piacra való 
elszállítás irányait.

kereskedésbe bevitt szerződéseket, egyben 
figyelembe véve az alapul szolgáló árupiac 
likviditási jellemzőit, illetőleg a termelés, a 
fogyasztás és a piacra való elszállítás 
irányait.

Or. en

Módosítás 1122
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A limiteknek vagy mechanizmusoknak
átláthatóaknak és 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük, meghatározva azokat a 
személyeket, akikre vonatkoznak és az 
esetleges felmentéseket, valamint 
figyelembe véve a piaci szereplők jellegét 
és összetételét és azt, hogyan használják a 
kereskedésbe bevitt szerződéseket. Világos 
mennyiségi küszöbértékeket kell 
meghatározniuk, mint például a 
szerződések személyenként maximálisan 
megengedett száma, figyelembe véve az 
alapul szolgáló árupiac jellemzőit, ideértve 
a termelés, a fogyasztás és a piacra való 
elszállítás irányait.

A limiteket vagy mechanizmusokat a 
szabályozott piac vagy MTF illetékes 
hatósága határozza meg. Azoknak
átláthatóaknak és 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük, meghatározva azokat a 
személyeket, akikre vonatkoznak és az 
esetleges felmentéseket, valamint 
figyelembe véve a piac jellegét és 
összetételét és azt, az ilyen személyek 
hogyan használják a kereskedésbe bevitt 
szerződéseket. Világos mennyiségi
küszöbértékeket kell meghatározniuk, mint 
például a szerződések személyenként 
maximálisan megengedett száma, 
figyelembe véve a származtatotteszköz-
piac és az alapul szolgáló árupiac 
jellemzőit.

Or. en

Módosítás 1123
Sylvie Goulard



PE489.466v01-00 110/165 AM\901766HU.doc

HU

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a fenti 
limitek és mechanizmusok 
hatálybalépésétől számított legkésőbb [X] 
éven belül hasonló limitek vagy 
mechanizmusok vonatkozzanak azokra az 
árualapú származtatott eszközökre, 
amelyeket szabályozott piacra vagy MTF-
re nem vezettek be, vagy amelyekkel ott 
nem kereskednek, mely időpontban az 
érintett illetékes hatóság vállalja a 
felelősséget az összes ilyen limit és 
mechanizmus alkalmazásáért.

Or. en

Módosítás 1124
Markus Ferber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ezt az ellenőrzést a szabályozott 
piacok, MTF-ek és OTF-ek működtetői a 
következő módon hajtják végre, a 
részleteket pedig a (3a) bekezdés szerinti 
szabályozástechnikai standardok 
határozzák meg pontosabban: 
a) A szabályozott piacok, MTF-ek és 
OTF-ek tagjai és résztvevői az adott 
kereskedési helyszínnek jelentik pozícióik 
adatait a 60. cikk (2) bekezdése szerint.
b) A szabályozott piacok, MTF-ek és 
OTF-ek működtetői a tagoktól és 
résztvevőktől tájékoztatást kérhetnek, 
ideértve a pozíció vagy a származtatott 
termék révén vállalt kitettség méretére és 
rendeltetésére vonatkozó összes 
dokumentációt.
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c) Az a) és b) pont szerint kapott 
információk elemzését követően a 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
működtetői megkövetelhetik a piacok 
érintett tagjaitól vagy résztvevőitől, hogy 
intézkedéseket tegyenek a pozíció vagy az 
árualapú származtatott ügyletek kitettsége 
mértékének teljes vagy részleges 
csökkentésére, vagy maguk hozhatnak 
ilyen intézkedéseket, amikor ez azért 
szükséges, hogy az érintett piacok 
integritását és szabályos működését 
megőrizzék.
d) Az a) és b) pont szerint kapott 
információk elemzését követően a 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
működtetői korlátozhatják a piaci tagokat 
vagy résztvevőket azon lehetőségükben, 
hogy árualapú származtatott termékkel 
foglalkozzanak, ideértve 
megkülönböztetésmentes limitek 
bevezetését azon pozíciókra, amelyekkel a 
piacok tagjai vagy résztvevői 
foglalkozhatnak egy megadott időszak 
folyamán, amikor ez azért szükséges, hogy 
az érintett piacok integritását és szabályos 
működését megőrizzék, amennyiben a c) 
pont szerinti intézkedések ehhez nem 
elégségesek.
e) A szabályozott piacok, az MTF-ek és az 
OTF-ek a (2) bekezdés szerint 
tájékoztatják az illetékes hatóságokat a b)-
d) pont szerint kapott információk és a 
meghozott intézkedések részleteiről.

Or. de

Módosítás 1125
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
Wolf Klinz

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

(1a) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezetet dolgoz ki annak 
meghatározására, hogy az a (1) bekezdés 
szerinti limiteket milyen mértékben kell az 
árualapú származtatotteszköz-pozíciókra 
alkalmazni. 
Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket […]-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz.
A Bizottság hatáskört kap arra, hogy az 
első albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardokat az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkének 
megfelelően elfogadja.
__________________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: …

Or. en

Indokolás

Az EÉPH-nak kell meghatároznia és alkalmaznia a szerződések számára vonatkozó pozíciós 
limiteket. A pozíciós limiteket jogalany szintjén összesített alapon kell meghatározni a piacok 
zavartalan működésének biztosítására. A pozíciós limitek megszabásakor azonban 
különbséget kell tenni az árucikkekkel kapcsolatos kereskedelmi tevékenységgel összefüggő 
pozíciók és az egyéb pozíciók között.

Módosítás 1126
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kereskedelmi vállalkozások 
számára nem kell pozíciólimiteket szabni 
olyan ügyletek esetében, amelyeket 
kockázatkezelő tevékenységekre 
használnak, vagy amelyek megkötésére a 
jogszabályban előírt megfelelési 
kötelezettségek teljesítése érdekében kerül 
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sor.

Or. en

Indokolás

Mentesíteni kell a pozíciós limitek alól azokat a vállalatokat, amelyeknek az alapul szolgáló 
kereskedelmi tevékenységhez társuló kockázatok kezelése érdekében kell a piacokhoz 
hozzáférniük. A pozíciós limitek akadályozzák a hatásos kockázatkezelést, mivel a 
vállalatoknak csak egy bizonyos szintig lenne megengedett az áruk árával kapcsolatos 
kockázatok fedezése.

Módosítás 1127
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Nem pénzügyi vállalatoknak azon 
pénzügyi eszközei, amelyek objektíven 
mérhető módon hozzájárulnak a 
kereskedelmi tevékenységhez vagy 
államkincstári finanszírozási 
tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó 
kockázatok csökkentéséhez, mentesülnek 
a limitek vagy ezzel egyenértékű hatást 
eredményező alternatív mechanizmusok 
alól.

Or. de

Indokolás

Ha mégiscsak limiteket kell bevezetni, akkor eltérés szükséges a nem pénzügyi vállalatok 
kockázatcsökkentő ügyleteire vonatkozóan. A pozíciólimitek aránytalanul korlátoznák a 
működési kockázatok kezelésének lehetőségét. A limitek utólagos csökkentése esetén adott 
körülmények között akár a pozíciók újbóli nyitására vonatkozó kötelezettség is keletkezhet. 
Mindkettő ellentmondana a kockázatcsökkentés céljának.

Módosítás 1128
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A szabályozott piacok, az MTF-ek és az 
OTF-ek tájékoztatják illetékes hatóságaikat 
a limitek vagy mechanizmusok részleteiről. 
Az illetékes hatóság ugyanezeket az 
információkat az EÉPH tudomására hozza, 
amely azokat közzéteszi és a weboldalán 
adatbázist tart fenn, a hatályos limited és 
mechanizmusok összefoglalóival.

2. A szabályozott piacok, az MTF-ek, az 
OTF-ek és a tőzsdén kívüli kereskedők
tájékoztatják illetékes hatóságaikat a 
limitek és mechanizmusok részleteiről. Az 
illetékes hatóság ugyanezeket az 
információkat az EÉPH tudomására hozza, 
amely azokat közzéteszi és a weboldalán 
adatbázist tart fenn, a hatályos limitek és 
mechanizmusok összefoglalóival. Az 
illetékes hatóság vagy az EÉPH előírhatja 
a szabályozott piacok, az MTF-ek, az 
OTF-ek és a tőzsdén kívüli kereskedők 
számára a limitek és mechanizmusok 
részleteinek felülvizsgálatát, ha megítélése 
szerint a szabályozott piacok, az MTF-ek, 
az OTF-ek és a tőzsdén kívüli kereskedők 
nem tesznek eleget az (1) bekezdésben 
meghatározott kritériumoknak.

Or. en

Módosítás 1129
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szabályozott piacok, az MTF-ek és 
az OTF-ek tájékoztatják illetékes 
hatóságaikat a limitek vagy 
mechanizmusok részleteiről. Az illetékes 
hatóság ugyanezeket az információkat az 
EÉPH tudomására hozza, amely azokat 
közzéteszi és a weboldalán adatbázist tart 
fenn, a hatályos limited és mechanizmusok
összefoglalóival.

(2) A szabályozott piacok és az MTF-ek 
tájékoztatják illetékes hatóságaikat a 
limitek részleteiről. Az illetékes hatóság 
ugyanezeket az információkat az EÉPH 
tudomására hozza, amely azokat közzéteszi 
és a weboldalán adatbázist tart fenn, a 
hatályos limitek összefoglalóival.

Or. en



AM\901766HU.doc 115/165 PE489.466v01-00

HU

Módosítás 1130
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szabályozott piacok, az MTF-ek és 
az OTF-ek tájékoztatják illetékes 
hatóságaikat a limitek vagy 
mechanizmusok részleteiről. Az illetékes 
hatóság ugyanezeket az információkat az 
EÉPH tudomására hozza, amely azokat 
közzéteszi és a weboldalán adatbázist tart 
fenn, a hatályos limited és mechanizmusok
összefoglalóival.

(2) A szabályozott piacok, az MTF-ek és 
az OTF-ek tájékoztatják illetékes 
hatóságaikat hatásköreik részleteiről. Az 
illetékes hatóság ugyanezeket az 
információkat az EÉPH tudomására hozza, 
amely azokat közzéteszi és a weboldalán 
adatbázist tart fenn, a hatályos hatáskörök
összefoglalóival.

Or. en

Módosítás 1131
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szabályozott piacok, az MTF-ek és 
az OTF-ek tájékoztatják illetékes 
hatóságaikat a limitek vagy 
mechanizmusok részleteiről. Az illetékes 
hatóság ugyanezeket az információkat az 
EÉPH tudomására hozza, amely azokat 
közzéteszi és a weboldalán adatbázist tart 
fenn, a hatályos limited és mechanizmusok 
összefoglalóival.

(2) Az illetékes hatóság ugyanezeket az 
információkat az EÉPH tudomására hozza, 
amely azokat közzéteszi és a weboldalán 
adatbázist tart fenn, a hatályos limited és 
mechanizmusok összefoglalóival.

Or. en

Módosítás 1132
Herbert Dorfmann
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Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy azon 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
működtetői, ahol árualapú származtatott 
termékeket a kereskedésbe bevezetik vagy 
azokkal kereskednek, piacaikat adott 
esetben olyan módon irányítsák, hogy 
biztosítsák a szállítás hónapjában a 
származtatott eszközök és a 
készpénzpiacok konvergenciáját.

Or. en

Indokolás

A származtatotteszköz-piacoknak megfelelően kell működniük, hogy valóban hasznos eszközök 
legyenek a fedezeti kereskedők és a reálgazdaság gazdálkodói, illetve azon feldolgozók 
számára, akik az áru- és nyersanyag-áramlásuk árkockázatait kívánják fedezni. E piacoknak a 
szerződés szállítási hónapjában konvergálniuk kell az azonnali piaccal. Ez tartja azokat a 
fizikai árukhoz kötötten. A tagállami hatóságoknak meg kell tudniuk követelni a cseréket 
annak biztosítására, hogy a szerződéseik és a származtatotteszköz-piacok működtetésének 
technikai módja elvezessen a konvergenciához.

Módosítás 1133
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek meghatározzák a limiteket vagy 
alternatív mechanizmusokat az egy 
személy által egy bizonyos időtartamon 
belül bevihető szerződések számát illetően, 
valamint az (1) bekezdésnek megfelelően 

(3) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki az (1) 
bekezdésnek megfelelően létrehozott 
pozíciókezelési mechanizmusok ezzel 
egyenértékű szükséges hatásait és a 
mentességek feltételeinek
meghatározására. A limiteknek vagy 
alternatív mechanizmusoknak figyelembe 
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létrehozott alternatív mechanizmusok 
ezzel egyenértékű szükséges hatásait és a 
mentességek feltételeit. A limiteknek vagy 
alternatív mechanizmusoknak figyelembe 
kell venniük az (1) bekezdésben 
hivatkozott feltételeket és a szabályozott 
piacok, az MTF-ek és az OTF-ek által
meghatározott limiteket. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban
meghatározott limitek vagy alternatív 
mechanizmusok is elsőbbséget élveznek az 
illetékes hatóságok által meghozott minden 
más intézkedéssel szemben ezen irányelv 
72. cikke (1) bekezdésének g) pontja 
alapján.

kell venniük az (1) bekezdésben 
hivatkozott feltételeket és azt a tényt, hogy 
az árukkal több piacon is kereskedhetnek. 
A szabályozástechnikai 
standartervezetekben meghatározott 
limitek vagy alternatív mechanizmusok is 
elsőbbséget élveznek az illetékes 
hatóságok által meghozott minden más 
intézkedéssel szemben ezen irányelv 72. 
cikkének g) pontja alapján.

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: …

Or. en

Indokolás

Nem kell automatikus küszöbértékeket megszabni az alternatív mechanizmusok tekintetében. A 
piaci struktúrától függően az automatikus küszöbértékek magukban hordozzák annak 
veszélyét, hogy negatív hatást gyakorolnak az átlátható kereskedési helyszínek likviditására és 
az OTC-piac fő mozgatórugóivá válnak. A küszöbértékeknek nem az egy személy által bevitt 
szerződések számára kell vonatkoznia. A kérdés technikai, ezért annak megítélésére az EÉPH 
van a legmegfelelőbb helyzetben.

Módosítás 1134
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

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

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek meghatározzák a limiteket vagy 
alternatív mechanizmusokat az egy 
személy által egy bizonyos időtartamon 
belül bevihető szerződések számát illetően, 
valamint az (1) bekezdésnek megfelelően 
létrehozott alternatív mechanizmusok 
ezzel egyenértékű szükséges hatásait és a 
mentességek feltételeit. A limiteknek vagy 
alternatív mechanizmusoknak figyelembe 
kell venniük az (1) bekezdésben 
hivatkozott feltételeket és a szabályozott 
piacok, az MTF-ek és az OTF-ek által
meghatározott limiteket. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott limitek vagy alternatív 
mechanizmusok is elsőbbséget élveznek az 
illetékes hatóságok által meghozott minden 
más intézkedéssel szemben ezen irányelv 
72. cikke (1) bekezdésének g) pontja 
alapján.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 
94. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el:

a) egy személy által egy bizonyos 
időtartamon belül bevihető szerződések 
számát illetően,

b) az áruhoz kapcsolódó kereskedelmi 
tevékenységhez közvetlenül társuló 
kockázatokat objektíven nem csökkentő 
szerződések száma a szabályozott piacon 
vagy MTF-en, az ilyen kockázatokat 
csökkentőekhez képest,
c) a piacok szabályszerű működésének 
biztosításához szükséges további 
ellenőrzések, és
d) a mentességek feltételei és annak 
meghatározása, hogy a pozíciók mikor 
csökkentik objektíven az árucikkel 
folytatott kereskedelmi tevékenységekkel 
kapcsolatos kockázatokat.
A limiteknek figyelembe kell venniük az 
(1) bekezdésben hivatkozott feltételeket, az 
árucikkek és a piaci résztvevők kategóriái 
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közötti megfelelő különbségtétel 
szükségességét, és a kereskedési 
helyszínek által meghatározott limiteket.
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott limitek is elsőbbséget 
élveznek az illetékes hatóságok által 
meghozott minden más intézkedéssel 
szemben ezen irányelv 72. cikke (1) 
bekezdésének g) pontja alapján.

Or. en

Módosítás 1135
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el,
amelyek meghatározzák a limiteket vagy 
alternatív mechanizmusokat az egy 
személy által egy bizonyos időtartamon 
belül bevihető szerződések számát illetően, 
valamint az (1) bekezdésnek megfelelően 
létrehozott alternatív mechanizmusok 
ezzel egyenértékű szükséges hatásait és a 
mentességek feltételeit. A limiteknek vagy 
alternatív mechanizmusoknak figyelembe 
kell venniük az (1) bekezdésben 
hivatkozott feltételeket és a szabályozott 
piacok, az MTF-ek és az OTF-ek által 
meghatározott limiteket. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott limitek vagy alternatív 
mechanizmusok is elsőbbséget élveznek az 
illetékes hatóságok által meghozott minden 
más intézkedéssel szemben ezen irányelv 
72. cikke (1) bekezdésének g) pontja 
alapján.

(3) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, hogy 
meghatározza az (1) bekezdés szerinti 
pozícióellenőrzést, különösen a limitek 
bevezetését azon nettó pozícióra, amellyel 
egy személy foglalkozhat egy megadott 
időszak folyamán, valamint a mentesség
feltételeit, különös tekintettel a 
kockázatokat objektíven mérhető módon 
csökkentő árualapú származtatott 
termékekre. A pozícióellenőrzésnek 
figyelembe kell vennie az (1) bekezdésben 
hivatkozott feltételeket és a szabályozott 
piacok, az MTF-ek és az OTF-ek által 
meghatározott mechanizmusokat.

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardok tervezetét a nyilvánossággal 
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folytatott konzultációt követően […]-ig* 
benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottságot hatáskörrel ruházzák fel, 
hogy az első albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardokat az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkének 
megfelelően elfogadja.
A szabályozástechnikai standardokban 
meghatározott pozícióellenőrzés is 
elsőbbséget élvez az illetékes hatóságok 
által meghozott minden más intézkedéssel 
szemben ezen irányelv 72. cikke (1)
bekezdésének g) pontja alapján.
____________________

*HL: Kérjük, illessze be a dátumot: az 
irányelv hatálybalépésétől számított 12 
hónap

Or. de

Módosítás 1136
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el,
amelyek meghatározzák a limiteket vagy
alternatív mechanizmusokat az egy 
személy által egy bizonyos időtartamon 
belül bevihető szerződések számát illetően, 
valamint az (1) bekezdésnek megfelelően 
létrehozott alternatív mechanizmusok ezzel 
egyenértékű szükséges hatásait és a 
mentességek feltételeit. A limiteknek vagy 
alternatív mechanizmusoknak figyelembe 
kell venniük az (1) bekezdésben 
hivatkozott feltételeket és a szabályozott 
piacok, az MTF-ek és az OTF-ek által 

(3) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket nyújt be a 
Bizottságnak, amelyek meghatározzák az 
előzetes limiteket és mechanizmusokat az 
egy személy által egy bizonyos 
időtartamon belül bevihető szerződések 
számát illetően, valamint az (1) 
bekezdésnek megfelelően létrehozott 
további mechanizmusok szükséges 
hatásait, a pozíciók kiszámításának 
módszereit és a mentességek feltételeit, 
valamint az összes pozíciónak a jóhiszemű 
fedezeti ügyletekből származó összesített 
pozíciókhoz viszonyított vonatkozó 
arányait, amelyek annak 
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meghatározott limiteket. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott limitek vagy alternatív 
mechanizmusok is elsőbbséget élveznek az 
illetékes hatóságok által meghozott minden 
más intézkedéssel szemben ezen irányelv 
72. cikke (1) bekezdésének g) pontja 
alapján.

megállapításához szükségesek, hogy 
fennáll-e a túlzott spekuláció helyzete 
vagy jelentős-e ilyen helyzet 
felmerülésének a kockázata. A limiteknek 
és mechanizmusoknak figyelembe kell 
venniük az (1) bekezdésben hivatkozott 
feltételeket és a szabályozott piacok, az 
MTF-ek és az OTF-ek által meghatározott 
limiteket. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokban meghatározott limitek és 
mechanizmusok is elsőbbséget élveznek az 
illetékes hatóságok által meghozott minden 
más intézkedéssel szemben ezen irányelv 
72. cikke (1) bekezdésének g) pontja 
alapján.

Or. en

Módosítás 1137
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek meghatározzák a limiteket vagy 
alternatív mechanizmusokat az egy 
személy által egy bizonyos időtartamon 
belül bevihető szerződések számát illetően, 
valamint az (1) bekezdésnek megfelelően 
létrehozott alternatív mechanizmusok ezzel 
egyenértékű szükséges hatásait és a 
mentességek feltételeit. A limiteknek vagy 
alternatív mechanizmusoknak figyelembe 
kell venniük az (1) bekezdésben 
hivatkozott feltételeket és a szabályozott 
piacok, az MTF-ek és az OTF-ek által 
meghatározott limiteket. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott limitek vagy alternatív 
mechanizmusok is elsőbbséget élveznek az 
illetékes hatóságok által meghozott minden 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek meghatározzák az irányítási 
hatásköröket az egy bizonyos időtartamon 
belül egy személy által bevihető 
származtatott szerződések számát illetően, 
valamint az (1) bekezdésnek megfelelően 
létrehozott alternatív mechanizmusok ezzel 
egyenértékű szükséges hatásait és a 
mentességek feltételeit. A pozíciós limitek 
betartása számításának alkalmazásában a 
közgazdaságilag egyenértékű tőzsdén
kívüli ügyletben tartott pozíciók 
nettósíthatóak a szabályozott piacra, 
MTF-re vagy OTF-re bevihető 
pozíciókkal szemben. Az irányítási 
hatásköröknek figyelembe kell venniük az 
(1) bekezdésben hivatkozott feltételeket és 
a szabályozott piacok, az MTF-ek és az 
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más intézkedéssel szemben ezen irányelv 
72. cikke (1) bekezdésének g) pontja 
alapján.

OTF-ek által meghatározott limiteket. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott irányítási hatáskörök is 
elsőbbséget élveznek az illetékes 
hatóságok által meghozott minden más 
intézkedéssel szemben ezen irányelv 72. 
cikke (1) bekezdésének g) pontja alapján.

Or. en

Módosítás 1138
Gay Mitchell

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek meghatározzák a limiteket vagy 
alternatív mechanizmusokat az egy 
személy által egy bizonyos időtartamon 
belül bevihető szerződések számát illetően, 
valamint az (1) bekezdésnek megfelelően 
létrehozott alternatív mechanizmusok ezzel 
egyenértékű szükséges hatásait és a 
mentességek feltételeit. A limiteknek vagy 
alternatív mechanizmusoknak figyelembe 
kell venniük az (1) bekezdésben 
hivatkozott feltételeket és a szabályozott 
piacok, az MTF-ek és az OTF-ek által 
meghatározott limiteket. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott limitek vagy alternatív 
mechanizmusok is elsőbbséget élveznek az 
illetékes hatóságok által meghozott minden 
más intézkedéssel szemben ezen irányelv 
72. cikke (1) bekezdésének g) pontja 
alapján.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el,
amelyek meghatározzák a limiteket vagy 
alternatív mechanizmusokat az egy 
személy által egy bizonyos időtartamon 
belül bevihető nyitott pozíciókat illetően, 
valamint az (1) bekezdésnek megfelelően 
létrehozott alternatív mechanizmusok ezzel 
egyenértékű szükséges hatásait és a 
mentességek feltételeit. A limiteknek vagy 
alternatív mechanizmusoknak figyelembe 
kell venniük az (1) bekezdésben 
hivatkozott feltételeket és a szabályozott 
piacok, az MTF-ek és az OTF-ek által 
meghatározott limiteket. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott limitek vagy alternatív 
mechanizmusok is elsőbbséget élveznek az 
illetékes hatóságok által meghozott minden 
más intézkedéssel szemben ezen irányelv 
72. cikke (1) bekezdésének g) pontja 
alapján.

Or. en
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Módosítás 1139
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek meghatározzák a limiteket vagy 
alternatív mechanizmusokat az egy 
személy által egy bizonyos időtartamon 
belül bevihető szerződések számát illetően, 
valamint az (1) bekezdésnek megfelelően 
létrehozott alternatív mechanizmusok ezzel 
egyenértékű szükséges hatásait és a 
mentességek feltételeit. A limiteknek vagy 
alternatív mechanizmusoknak figyelembe 
kell venniük az (1) bekezdésben 
hivatkozott feltételeket és a szabályozott 
piacok, az MTF-ek és az OTF-ek által 
meghatározott limiteket. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott limitek vagy alternatív 
mechanizmusok is elsőbbséget élveznek az 
illetékes hatóságok által meghozott minden 
más intézkedéssel szemben ezen irányelv 
72. cikke (1) bekezdésének g) pontja 
alapján.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek meghatározzák a limiteket vagy 
alternatív mechanizmusokat az egy 
személy által egy bizonyos időtartamon 
belül bevihető szerződések számát illetően, 
valamint az (1) bekezdésnek megfelelően 
létrehozott alternatív mechanizmusok ezzel 
egyenértékű szükséges hatásait és a 
mentességek feltételeit. A limiteknek vagy 
alternatív mechanizmusoknak figyelembe 
kell venniük az (1) bekezdésben 
hivatkozott feltételeket és az illetékes 
hatóságok által meghatározott limiteket. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott limitek vagy alternatív 
mechanizmusok is elsőbbséget élveznek az 
illetékes hatóságok által meghozott minden 
más intézkedéssel szemben ezen irányelv 
72. cikke (1) bekezdésének g) pontja 
alapján.

Or. en

Módosítás 1140
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ESMA [2012. december 31]-ig 
benyújtja a Bizottsághoz a szóban forgó 
szabályozástechnikai standardok 
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tervezeteit.
A Bizottság felhatalmazást kap a (3) 
bekezdésben említett szabályozástechnikai 
standardoknak az 1095/2010/EU rendelet
10–14. cikkével összhangban történő 
elfogadására.
Az összes pozíciónak a jóhiszemű fedezeti 
ügyletekből származó összesített 
pozíciókhoz viszonyított – a (3) 
bekezdésben említett – aránya, amely 
annak megállapítására szolgál, hogy 
fennáll-e a túlzott spekuláció helyzete, 3-
mal egyezik meg. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a pénzügyi 
piac alakulását figyelembe véve 
végrehajtás-technikai aktusokat fogadjon 
el ennek a küszöbértéknek a 
módosítására.

Or. en

Módosítás 1141
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóságok nem 
állapíthatnak meg a (3) bekezdés alapján 
meghatározottnál korlátozóbb limiteket és 
alternatív mechanizmusokat, kivéve 
azokat a kivételes eseteket, amikor azok 
objektív módon indokoltak és arányosan,
figyelembe véve a konkrét piac likviditását 
és a piac szabályszerű működését. A 
korlátozások egy hat hónapot meg nem 
haladó kezdeti időszakra érvényesek, a 
vonatkozó illetékes hatóság weboldalán 
történő közzététel időpontjától számítva. 
Az ilyen korlátozás megújítható további, 
alkalmanként a hat hónapot nem 
meghaladó időszakokra, ha a korlátozás 
indokai továbbra is érvényesülnek. 

törölve
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Amennyiben a korlátozás a hathavi 
időtartam elteltét követően nem kerül 
meghosszabbításra, az automatikusan 
hatályát veszti.
Amikor az elfogadottnál korlátozóbb 
intézkedéseket alkalmaznak, a (3) 
bekezdés alapján, az illetékes hatóságok 
értesítik az EÉPH-t. Az értesítésben 
indokolni kell a korlátozóbb 
intézkedéseket. Az EÉPH 24 órán belül 
kiad egy véleményt arról, hogy 
szükségesnek tartja-e az intézkedést a 
kivételes eset kezeléséhez. A véleményt az 
ESMA honlapján teszik közzé.
Amikor egy illetékes hatóság olyan 
intézkedést tesz, amely ellentétes az EÉPH 
véleményével, weboldalán azonnal közzé 
tesz egy közleményt, amely teljes 
mértékben elmagyarázza azokat az okait, 
amelyek miatt így járt el.

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságoknak képesnek kell lenniük olyan intézkedések előírására, amelyek 
megszorítóbbak az irányelvben javasoltnál.

Módosítás 1142
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok nem állapíthatnak 
meg a (3) bekezdés alapján 
meghatározottnál korlátozóbb limiteket és 
alternatív mechanizmusokat, kivéve 
azokat a kivételes eseteket, amikor azok 
objektív módon indokoltak és arányosan, 
figyelembe véve a konkrét piac likviditását 
és a piac szabályszerű működését. A 

törölve
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korlátozások egy hat hónapot meg nem 
haladó kezdeti időszakra érvényesek, a 
vonatkozó illetékes hatóság weboldalán 
történő közzététel időpontjától számítva. 
Az ilyen korlátozás megújítható további, 
alkalmanként a hat hónapot nem 
meghaladó időszakokra, ha a korlátozás 
indokai továbbra is érvényesülnek. 
Amennyiben a korlátozás a hathavi 
időtartam elteltét követően nem kerül 
meghosszabbításra, az automatikusan 
hatályát veszti.

Or. en

Módosítás 1143
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok nem állapíthatnak
meg a (3) bekezdés alapján 
meghatározottnál korlátozóbb limiteket és 
alternatív mechanizmusokat, kivéve 
azokat a kivételes eseteket, amikor azok 
objektív módon indokoltak és arányosan, 
figyelembe véve a konkrét piac likviditását 
és a piac szabályszerű működését. A 
korlátozások egy hat hónapot meg nem 
haladó kezdeti időszakra érvényesek, a 
vonatkozó illetékes hatóság weboldalán 
történő közzététel időpontjától számítva. 
Az ilyen korlátozás megújítható további, 
alkalmanként a hat hónapot nem 
meghaladó időszakokra, ha a korlátozás 
indokai továbbra is érvényesülnek. 
Amennyiben a korlátozás a hathavi 
időtartam elteltét követően nem kerül 
meghosszabbításra, az automatikusan 
hatályát veszti.

Az illetékes hatóságok számára 
rendszerint megengedett a (3) bekezdés 
alapján meghatározottnál korlátozóbb 
limitek megállapítása az (1) bekezdésben 
említett célok elérésére. Az EÉPH-t erről 
megfelelően tájékoztatni kell. A 
korlátozások egy hat hónapot meg nem 
haladó kezdeti időszakra érvényesek, a 
vonatkozó illetékes hatóság weboldalán 
történő közzététel időpontjától számítva. 
Az ilyen korlátozás megújítható további, 
alkalmanként a hat hónapot nem 
meghaladó időszakokra, ha a korlátozás 
indokai továbbra is érvényesülnek. 
Amennyiben a korlátozás a hathavi 
időtartam elteltét követően nem kerül 
meghosszabbításra, az automatikusan 
hatályát veszti.

Or. en
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Módosítás 1144
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A korlátozások az illetékes hatóság által 
megfelelően meghatározott kezdeti 
időszakra érvényesek, a vonatkozó 
illetékes hatóság weboldalán történő 
közzététel időpontjától számítva. Az ilyen 
korlátozás megújítható további, 
alkalmanként a hat hónapot nem 
meghaladó időszakokra, ha a korlátozás 
indokai továbbra is érvényesülnek. 
Amennyiben a korlátozás a hat hónapos 
időtartam elteltét követően nem kerül 
meghosszabbításra, az automatikusan 
hatályát veszti.
A (4) bekezdés alapján elfogadottaknál 
korlátozóbb intézkedéseket elfogadó 
illetékes hatóság azonnal tájékoztatják 
továbbá azon helyszínek székhely szerinti 
tagállamainak illetékes hatóságait, 
amelyek ugyanazzal az érintett eszközzel 
vagy eszközosztállyal kereskednek.
Ha az illetékes hatóság nem ért egyet egy 
más illetékes hatóságok által szabályozott, 
különböző helyszíneken kereskedett 
pénzügyi eszköz tekintetében valamely 
másik illetékes hatóság által hozott 
intézkedéssel, az EÉPH segítheti ezeket a 
hatóságokat az 1095/2010/EU rendelet 19. 
cikkével összhangban a gyors 
megállapodás elérésében.

Or. en

Módosítás 1145
Jürgen Klute
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Irányelvre irányuló javaslat
59 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

59a. cikk
A piaci résztvevők 59. cikkben említett 
osztályai megkülönböztetik a kereskedelmi 
kockázatokat fedező és egyéb 
vállalkozásokat.
A nem kereskedelmi kockázatokat fedező 
vállalkozások osztálya nem tarthat az 
adott nyitott érdekeltség 20%-át 
meghaladó pozíciókat.
Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, melyek 
korlátozzák az egy piaci résztvevő által 
tartható pozíciókat annak megelőzésére, 
hogy bármely résztvevő átvegye az adott 
piacot.

Or. en

Módosítás 1146
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy azon 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek,
ahol árualapú származékos termékeket 
vagy kibocsátási egységeket, vagy azok 
származékos termékeit a kereskedésbe 
bevezetik vagy azokkal kereskednek:

A tagállamok és az EÉPH biztosítják, 
hogy azon szabályozott piacok, MTF-ek,
OTF-ek és tőzsdén kívüli kereskedők, ahol 
árualapú származtatott termékeket vagy 
kibocsátási egységeket, vagy azok 
származtatott termékeit a kereskedésbe 
bevezetik vagy azokkal kereskednek:

Or. en
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Módosítás 1147
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy azon 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek, 
ahol árualapú származékos termékeket 
vagy kibocsátási egységeket, vagy azok 
származékos termékeit a kereskedésbe 
bevezetik vagy azokkal kereskednek:

A tagállamok biztosítják, hogy azon 
szabályozott piacok és MTF-ek, ahol 
árualapú származtatott termékeket vagy 
kibocsátási egységeket, vagy azok 
származtatott termékeit a kereskedésbe 
bevezetik vagy azokkal kereskednek:

Or. en

Módosítás 1148
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) heti jelentést hoznak nyilvánosságra, a 
kereskedők különböző kategóriái szerint 
összesített pozíciókkal, a platformjaikon 
kereskedett pénzügyi instrumentumokra, a 
(3) bekezdésnek megfelelően;

a) napi jelentést hoznak nyilvánosságra, a 
kereskedők különböző kategóriái szerint 
összesített pozíciókkal, a platformjaikon 
kereskedett pénzügyi instrumentumokra, a 
(3) bekezdésnek megfelelően;

Or. en

Indokolás

Az egész Unióból következetes, részletes, szabványosított adatokat kell gyűjteni és összesíteni 
annak érdekében, hogy hatásosan alkalmazni lehessen a pozíciós limiteket az egyes 
kereskedőkre és kereskedői kategóriákra. Ez az árualapú származtatotteszköz-piacok 
árfeltárási funkciója torzulásának megelőzése, valamint a rendszerszintű kockázatok 
kimutatása és felhalmozódásának megelőzése irányában fog hatni.

Módosítás 1149
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) heti jelentést hoznak nyilvánosságra, a 
kereskedők különböző kategóriái szerint 
összesített pozíciókkal, a platformjaikon 
kereskedett pénzügyi instrumentumokra, a 
(3) bekezdésnek megfelelően;

a) heti jelentést hoznak nyilvánosságra, a 
személyek különböző kategóriái szerint 
összesített pozíciókkal, a platformjaikon 
kereskedett pénzügyi instrumentumokra, a 
(3) bekezdésnek megfelelően;

Or. en

Módosítás 1150
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) heti jelentést hoznak nyilvánosságra, a 
kereskedők különböző kategóriái szerint 
összesített pozíciókkal, a platformjaikon 
kereskedett pénzügyi instrumentumokra, a 
(3) bekezdésnek megfelelően;

a) heti jelentést hoznak nyilvánosságra, a 
személyek különböző kategóriái szerint 
összesített pozíciókkal, a platformjaikon 
kereskedett pénzügyi instrumentumokra, a 
(3) bekezdésnek megfelelően;

Or. en

Módosítás 1151
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) minden jelentős, az alapul szolgáló 
eszközben vagy eszközosztályban tartott 
bruttó vagy nyitott pozíciót nyilvánosságra 
hoznak.
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Or. en

Módosítás 1152
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az illetékes hatóságnak átadják a teljes 
körű bontást bármely vagy az összes piaci 
tag vagy szereplő pozícióiról, ideértve az 
ügyfeleik nevében, kérés alapján tartott 
pozíciókat.

b) kérés alapján az illetékes hatóságnak 
átadják a teljes körű bontást bármely vagy 
az összes piaci tag vagy szereplő 
pozícióiról, ideértve az ügyfeleik nevében 
tartott pozíciókat, kivéve a (az) …/…/EU 
[EMIR] rendelet vagy a nagykereskedelmi 
energiapiacok integritásáról és 
átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU 
rendelet alapján jelentett (vagy 
jelentendő) pozíciókat..

Or. en

Módosítás 1153
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az illetékes hatóságnak átadják a teljes 
körű bontást bármely vagy az összes piaci 
tag vagy szereplő pozícióiról, ideértve az 
ügyfeleik nevében, kérés alapján tartott 
pozíciókat.

b) az illetékes hatóságnak napi szinten
átadják a teljes körű bontást bármely vagy 
az összes pozícióbirtokos előző 
kereskedési napi záráskori pozícióiról.

Or. en

Módosítás 1154
Sylvie Goulard
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Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az illetékes hatóságnak átadják a teljes 
körű bontást bármely vagy az összes piaci 
tag vagy szereplő pozícióiról, ideértve az 
ügyfeleik nevében, kérés alapján tartott 
pozíciókat.

b) az illetékes hatóságnak napi szinten
átadják a teljes körű bontást bármely vagy 
az összes pozícióbirtokos előző 
kereskedési napi záráskori pozícióiról.

Or. en

Módosítás 1155
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az illetékes hatóságnak átadják a teljes 
körű bontást bármely vagy az összes piaci 
tag vagy szereplő pozícióiról, ideértve az 
ügyfeleik nevében, kérés alapján tartott 
pozíciókat.

b) az EÉPH-nak és az illetékes hatóságnak 
valós időben átadják a teljes körű bontást 
az összes piaci tag vagy szereplő 
pozícióiról, ideértve az ügyfeleik nevében, 
tartott pozíciókat.

Or. en

Módosítás 1156
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pontban lefektetett kötelezettség 
csak akkor érvényesül, amikor mind a 
kereskedők száma, mind egy adott 
pénzügyi eszköz nyitott pozícióinak 
mértéke bizonyos minimális 
küszöbértékeket meghalad.

törölve



AM\901766HU.doc 133/165 PE489.466v01-00

HU

Or. en

Módosítás 1157
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pontban lefektetett kötelezettség csak 
akkor érvényesül, amikor mind a 
kereskedők száma, mind egy adott 
pénzügyi instrumentum nyitott pozícióinak 
mértéke bizonyos minimális 
küszöbértékeket meghalad.

Az a) és az aa) pontban lefektetett 
kötelezettség csak akkor érvényesül, 
amikor mind a személyek száma, mind egy 
adott pénzügyi eszköz nyitott pozícióinak 
mértéke bizonyos minimális 
küszöbértékeket meghalad.

Or. en

Módosítás 1158
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pontban lefektetett kötelezettség csak 
akkor érvényesül, amikor mind a 
kereskedők száma, mind egy adott 
pénzügyi instrumentum nyitott pozícióinak 
mértéke bizonyos minimális 
küszöbértékeket meghalad.

Az a) pontban lefektetett kötelezettség csak 
akkor érvényesül, amikor mind a 
pozícióbirtokosok száma, mind egy adott 
pénzügyi eszköz nyitott pozícióinak 
mértéke bizonyos minimális 
küszöbértékeket meghalad.

Or. en

Módosítás 1159
Jürgen Klute

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

Az EÉPH biztosítja, hogy a kapott 
információk összesítésre kerüljenek a (3) 
bekezdésnek megfelelően minden egyes 
piaci szereplőre és a kereskedők minden 
egyes kategóriájára, és ezen irányelv 59. 
cikke és a(az) …./…./EU [MiFIR] 
rendelet 35. cikke alapján a piaci 
résztvevők minden egyes további 
kategóriájára. Az EÉPH ezeket az 
információkat napi jelentésben teszi közzé 
az egyes piaci resztvevők, és a piaci 
résztvevők bármely osztálya vagy 
kategóriája pozíciós limitjeinek 
végrehajtása céljaira.

Or. en

Indokolás

Az árupiaci spekuláció leküzdésére és a félrevezető, az alapul szolgáló fundamentumokra nem 
hivatkozó árjelzések korlátozására a pontos és közeli valós idejű jelentés ugyanolyan 
szükséges, mint a pozíciós limitek.

Módosítás 1160
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
árualapú származtatott eszközökkel vagy 
kibocsátási egységekkel, illetve ezek 
származtatott eszközeivel kereskedési 
helyszínen kívül kereskedő befektetési 
vállalkozások kérésre adják meg illetékes 
hatóságnak pozícióik teljes bontását, a(az) 
…./…/EU [MiFIR] rendelet 23. cikkének 
megfelelően.

Or. en
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Módosítás 1161
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
közzététel lehetővé tételéhez a tagállamok 
a szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
tagjait és résztvevőit kérik, hogy a 
vonatkozó kereskedési helyszínnek 
jelentsék pozícióik adatait, valós időben, 
ideértve azokat a pozíciókat is, amelyeket 
ügyfeleik nevében tartanak.

törölve

Or. de

Indokolás

Die (Echtzeit)-Meldung von Derivate-Positionen ist mit Kosten für den Aufbau der 
entsprechenden Infrastruktur verbunden, dem kein zusätzlicher Nutzen gegenübersteht. Dem 
Betreiber der Handelsplattform liegen die entsprechenden Transaktionsdaten schon vor, da 
sich die Meldepflichten ausschließlich auf Positionen beziehen, die auf den jeweiligen 
Plattformen gehandelt werden. Die Summe der Handelsaktivitäten des jeweiligen Teilnehmers 
bzw. Mitglieds ergibt demnach exakt die Höhe der Positionen, so dass eine zusätzliche 
Berichtspflicht der Teilnehmer / Mitglieder überflüssig ist. Sie ist zudem für Derivate nicht 
notwendig, da bereits unter EMIR eine entsprechende Berichtspflicht gegenüber 
Transaktionsregistern existiert. Dass ein Doppelreporting vermieden werden soll, 
unterstreicht auch Erwägungsgrund 29 MiFIR.

Módosítás 1162
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
közzététel lehetővé tételéhez a tagállamok
a szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek
tagjait és résztvevőit kérik, hogy a 

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
közzététel és jelentés lehetővé tételéhez a 
tagállamok a szabályozott piacon vagy 
MTF-en bevezetett vagy forgalmazott 
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vonatkozó kereskedési helyszínnek 
jelentsék pozícióik adatait, valós időben, 
ideértve azokat a pozíciókat is, amelyeket 
ügyfeleik nevében tartanak.

pénzügyi eszközben nyitott pozícióval 
rendelkező összes személyt kérik, hogy a 
vonatkozó kereskedési helyszínnek minden 
kereskedési nap végén, és adott esetben a 
kereskedési nap során meghatározott 
időközönként jelentsék pozícióik adatait.

Or. en

Módosítás 1163
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
közzététel lehetővé tételéhez a tagállamok 
a szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
tagjait és résztvevőit kérik, hogy a 
vonatkozó kereskedési helyszínnek 
jelentsék pozícióik adatait, valós időben, 
ideértve azokat a pozíciókat is, amelyeket 
ügyfeleik nevében tartanak.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
közzététel lehetővé tételéhez a tagállamok 
a vonatkozó pénzügyi eszközben nyitott 
pozícióval rendelkező összes személyt
kérik, hogy a vonatkozó kereskedési 
helyszínnek – vagy tőzsdén kívüli 
szerződések esetén közvetlenül az illetékes 
hatóságoknak – jelentsék pozícióik adatait, 
valós időben, ideértve azokat a pozíciókat 
is, amelyeket ügyfeleik nevében tartanak, 
valamint hogy az ügylet jóhiszemű 
fedezeti ügylet-e.

Or. en

Módosítás 1164
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
közzététel lehetővé tételéhez a tagállamok 
a szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
közzététel lehetővé tételéhez a tagállamok 
a szabályozott piacok és MTF-ek tagjait és 
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tagjait és résztvevőit kérik, hogy a 
vonatkozó kereskedési helyszínnek 
jelentsék pozícióik adatait, valós időben, 
ideértve azokat a pozíciókat is, amelyeket 
ügyfeleik nevében tartanak.

résztvevőit kérik, hogy a vonatkozó 
kereskedési helyszínnek jelentsék pozícióik 
adatait, naponta, ideértve azokat a 
pozíciókat is, amelyeket ügyfeleik nevében 
tartanak.

Or. de

Indokolás

A nem pénzügyi vállalatok számára előírt jelentéstételi követelményeknek arányosaknak kell 
lenniük. A valós időben tett jelentések rendkívül költségesek lennének, és szükségtelenül nagy 
terhet rónának a nem pénzügyi vállalatokra.

Módosítás 1165
Rachida Dati

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
közzététel lehetővé tételéhez a tagállamok 
a szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
tagjait és résztvevőit kérik, hogy a 
vonatkozó kereskedési helyszínnek 
jelentsék pozícióik adatait, valós időben,
ideértve azokat a pozíciókat is, amelyeket 
ügyfeleik nevében tartanak.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
közzététel lehetővé tételéhez a tagállamok 
a szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
tagjait és résztvevőit kérik, hogy a 
vonatkozó kereskedési helyszínnek 
jelentsék pozícióik adatait, ésszerű 
határidőn belül, ideértve azokat a 
pozíciókat is, amelyeket ügyfeleik nevében 
tartanak.

Or. fr

Indokolás

A heti jelentés közzétételéhez kell közölni a pozíciók részleteit. Nincsen tehát szükség e 
pozíciók valós időben történő beérkezésére. Egy ilyen jellegű követelmény nem volna arányos 
az elérendő céllal, figyelembe véve mindenekelőtt a szabályozott piac szereplői, az MTF-ek és 
az OTF-ek számára okozott költségeket. Az ésszerű határidőt a szabályozó hatóság fogja 
meghatározni.

Módosítás 1166
Jürgen Klute
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Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az 
árualapú származtatott eszközökkel vagy 
kibocsátási egységekkel, illetve ezek 
származtatott eszközeivel szabályozott 
piacon, MTF-en vagy OTF-en kívül 
kereskedő befektetési vállalkozások 
kérésre valós időben adják meg az ESMA-
nak és az illetékes hatóságnak pozícióik 
teljes bontását.

Or. en

Indokolás

Az egész Unióból következetes, részletes, szabványosított adatokat kell gyűjteni és összesíteni 
annak érdekében, hogy hatásosan alkalmazni lehessen a pozíciós limiteket az egyes 
kereskedőkre és kereskedői kategóriákra. Ez az árualapú származtatotteszköz-piacok 
árfeltárási funkciója torzulásának megelőzése, valamint a rendszerszintű kockázatok 
kimutatása és felhalmozódásának megelőzése irányában fog hatni.

Módosítás 1167
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH-nak és az illetékes 
hatóságoknak szóló, az első és második 
albekezdésben említett információk 
körébe tartoznak a következők:
i. mindkét szerződő fél 
személyazonossága;
ii. a pozíció bármely változásának pontos 
ideje;
iii. a pozíció névértéke;
iv. a pozíció lejárata;
v. a pozíció nagysága határidős 
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egyenértéken;
vi. hogy a pozíciók csökkentik-e 
objektíven az árucikkel kapcsolatos 
kereskedelmi tevékenységekhez 
közvetlenül társuló kockázatokat.

Or. en

Indokolás

Az egész Unióból következetes, részletes, szabványosított adatokat kell gyűjteni és összesíteni 
annak érdekében, hogy hatásosan alkalmazni lehessen a pozíciós limiteket az egyes 
kereskedőkre és kereskedői kategóriákra alkalmazni. Ez az árualapú származtatotteszköz-
piacok árfeltárási funkciója torzulásának megelőzése, valamint a rendszerszintű kockázatok 
kimutatása és felhalmozódásának megelőzése irányában fog hatni.

Módosítás 1168
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagokat, résztvevőket és azok ügyfeleit a 
szabályozott piac, MTF vagy OTF szerint, 
kereskedőként kell besorolni, 
főtevékenységük jellege szerint, 
figyelembe véve a vonatkozó 
engedélyeket, a következőképpen:

A vonatkozó pénzügyi eszközben 
pozícióval rendelkező személyeket a 
szabályozott piac, MTF vagy OTF vagy 
adott esetben az illetékes hatóságok
szerint, kereskedőként kell besorolni, az 
EÉPH által meghatározott konkrét 
iránymutatásokat és kritériumokat 
követve, valamint főtevékenységük jellege 
szerint, figyelembe véve a vonatkozó 
engedélyeket, a következőképpen:

Or. en

Módosítás 1169
Sylvie Goulard

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

A tagokat, résztvevőket és azok ügyfeleit a 
szabályozott piac, MTF vagy OTF szerint,
kereskedőként kell besorolni,
főtevékenységük jellege szerint, 
figyelembe véve a vonatkozó 
engedélyeket, a következőképpen:

A vonatkozó pénzügyi eszközben 
pozícióval rendelkező személyeket 
főtevékenységük jellege szerint kell 
besorolni, figyelembe véve a vonatkozó 
engedélyeket, a következőképpen:

Or. en

Módosítás 1170
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) kereskedelmi vállalkozások; d) jóhiszemű fedezeti ügyleteket 
lebonyolító kereskedelmi vállalkozások;

Or. en

Módosítás 1171
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
jelentésekben meg kell adni a hosszú és 
rövid pozíciók számát, a kereskedők 
kategóriája szerint, az előző jelentés óta 
abban bekövetkezett változásokat, az 
összes nyitott pozíciók százalékos arányát 
minden kategóriára, és a kereskedők 
számát minden kategóriában.

Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
jelentésekben meg kell adni a hosszú és 
rövid pozíciók számát, a kereskedők 
kategóriája szerint, az előző jelentés óta 
abban bekövetkezett változásokat, az 
összes nyitott pozíciók százalékos arányát 
minden kategóriára, és a kereskedők 
számát minden kategóriában.

Az (1) bekezdés a) pontjában és az (1a) 
bekezdésben említett jelentések 
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megkülönböztetést tesznek az alábbiak 
között is:
i. az akként azonosított pozíciók, hogy 
objektíven csökkentik az árucikkel 
kapcsolatos kereskedelmi 
tevékenységekhez közvetlenül társuló 
kockázatokat.
ii. egyéb pozíciók.

Or. en

Indokolás

A kereskedési helyszínen egységes pozíciós limitek alkalmazásának lehetővé tételére meg kell 
jelölni és jelenteni kell azokat az ügyleteket, amelyek nem a mögöttes kereskedelmi 
kitettséghez kapcsolódnak. E rendszer adatai lehetővé fogják tenni az illetékes hatóságok 
számára, hogy időlegesen korlátozzák a nem fedezeti célokat szolgáló további pozíciók 
felhalmozását. Egyben támogatni fogja az illetékes hatóságokat a jelentős és rendszerszintű 
kockázatok figyelemmel kísérésében és mérséklésében.

Módosítás 1172
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
jelentésekben meg kell adni a hosszú és 
rövid pozíciók számát, a kereskedők 
kategóriája szerint, az előző jelentés óta 
abban bekövetkezett változásokat, az 
összes nyitott pozíciók százalékos arányát 
minden kategóriára, és a kereskedők 
számát minden kategóriában.

Az (1) bekezdésben említett jelentésekben 
meg kell adni a hosszú és rövid pozíciók 
számát, a kereskedők kategóriája szerint, 
az előző jelentés óta abban bekövetkezett 
változásokat, az összes nyitott pozíciók 
százalékos arányát minden kategóriára, és 
a kereskedők számát minden kategóriában.

Különbséget kell tenniük különösen az 
olyan pozíciók között, amelyek objektíven 
csökkentik a közvetlenül a kereskedelmi 
tevékenységekkel kapcsolatos 
kockázatokat, illetve az egyéb pozíciók 
között.

Or. en
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Módosítás 1173
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
jelentésekben meg kell adni a hosszú és 
rövid pozíciók számát, a kereskedők 
kategóriája szerint, az előző jelentés óta 
abban bekövetkezett változásokat, az 
összes nyitott pozíciók százalékos arányát 
minden kategóriára, és a kereskedők 
számát minden kategóriában.

Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
jelentésekben meg kell adni a bruttó és 
nyitott hosszú és rövid pozíciók számát és 
piaci és névleges értékét, a pozíciók 
birtokosainak kategóriája szerint, az előző 
jelentés óta abban bekövetkezett 
változásokat, az összes rövid és hosszú
nyitott pozíciók százalékos arányát minden 
kategóriára, és a pozícióbirtokosok számát 
minden kategóriában.

Or. en

Módosítás 1174
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
jelentésekben meg kell adni a hosszú és 
rövid pozíciók számát, a kereskedők 
kategóriája szerint, az előző jelentés óta 
abban bekövetkezett változásokat, az 
összes nyitott pozíciók százalékos arányát
minden kategóriára, és a kereskedők 
számát minden kategóriában.

Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
jelentésekben meg kell adni a hosszú és 
rövid pozíciók számát, a pozícióbirtokosok 
kategóriája szerint, az előző jelentés óta 
abban bekövetkezett változásokat, az 
összes rövid és hosszú nyitott pozíciók 
százalékos arányát minden kategóriára, és 
a pozícióbirtokosok számát minden 
kategóriában.

Or. en
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Módosítás 1175
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a), aa) és b) pontban említett jelentések 
céljából az érintett személy által 
közvetlenül vagy közvetetten – ideértve 
indexen, értékpapírkosáron, illetve 
tőzsdén forgalmazott alapok vagy hasonló 
jogalany által birtokolt érdekeltségen 
keresztül vagy ezek által – tartott rövid és 
hosszú bruttó és nyitott pozíciók, valamint 
névleges értékek kiszámítása során 
figyelembe kell venni, hogy egyazon 
alapkezelő által kezelt több különálló alap 
révén eltérő befektetési stratégiákat 
követnek-e egy bizonyos eszköz vagy 
eszközosztály kapcsán, hogy több 
különálló alappal azonos befektetési 
stratégiát követnek-e egy bizonyos eszköz 
vagy eszközosztály kapcsán, valamint 
hogy ugyanazon entitáson belül több 
portfóliót is szabad felhatalmazás alapján 
kezelnek-e azonos befektetési stratégiát 
követve egy adott eszköz vagy 
eszközosztály kapcsán.

Or. en

Módosítás 1176
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH kidolgozza a végrehajtás-
technikai standardtervezeteket az (1) 
bekezdés a) pontjában említett jelentések 
formátumának és a (2) bekezdéssel 

Az EÉPH kidolgozza a végrehajtás-
technikai standardtervezeteket az (1) és 
(1a) bekezdésben említett jelentések 
formátumának és a (2) bekezdéssel 
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összhangban megadott tájékoztatás 
tartalmának meghatározásához.

összhangban megadott tájékoztatás 
tartalmának meghatározásához.

Or. en

Módosítás 1177
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH kidolgozza a végrehajtás-
technikai standardtervezeteket az (1) 
bekezdés a) pontjában említett jelentések 
formátumának és a (2) bekezdéssel 
összhangban megadott tájékoztatás 
tartalmának meghatározásához.

Az EÉPH kidolgozza a végrehajtás-
technikai standardtervezeteket az (1) 
bekezdés a) pontjában említett jelentések 
formátumának a (2) bekezdéssel és az 59. 
cikk (1) bekezdésével összhangban 
megadott tájékoztatás tartalmának 
meghatározásához.

Or. en

Módosítás 1178
Rachida Dati

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH kidolgozza a végrehajtás-
technikai standardtervezeteket az (1) 
bekezdés a) pontjában említett jelentések 
formátumának és a (2) bekezdéssel 
összhangban megadott tájékoztatás 
tartalmának meghatározásához.

Az EÉPH kidolgozza a végrehajtás-
technikai standardtervezeteket az (1) 
bekezdés a) pontjában említett jelentések 
formátumának, a (2) bekezdéssel 
összhangban megadott tájékoztatás 
tartalmának és ezek elkészítési 
határidejének meghatározásához.

Or. fr
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Indokolás

A heti jelentés közzétételéhez kell közölni a pozíciók részleteit. Nincsen tehát szükség e 
pozíciók valós időben történő beérkezésére. Egy ilyen jellegű követelmény nem volna arányos 
az elérendő céllal, figyelembe véve mindenekelőtt a szabályozott piac szereplői, az MTF-ek és 
az OTF-ek számára okozott költségeket. Az ésszerű határidőt a szabályozó hatóság fogja 
meghatározni.

Módosítás 1179
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a 94. cikk szerinti
intézkedések tekintetében, amelyek 
meghatározzák az (1) bekezdés utolsó 
albekezdésében említett küszöbértékeket és 
finomítják a tagok, résztvevők és ügyfelek 
a (3) bekezdésben említett kategóriáit.

Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket nyújt be a 
Bizottsághoz azon intézkedések 
tekintetében, amelyek meghatározzák az 
(1) bekezdés utolsó albekezdésében 
említett küszöbértékeket és bevezetik a 
tagok, résztvevők, tőzsdén kívüli 
kereskedők és ügyfelek a (3) bekezdésben 
említett kategóriáinak meghatározására 
szolgáló, vonatkozó iránymutatásokat, 
kritériumokat és bejelentési 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 1180
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a 94. cikk szerinti 
intézkedések tekintetében, amelyek 

Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák az (1) bekezdés utolsó 
albekezdésében említett küszöbértékeket és 
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meghatározzák az (1) bekezdés utolsó 
albekezdésében említett küszöbértékeket és 
finomítják a tagok, résztvevők és ügyfelek 
a (3) bekezdésben említett kategóriáit.

finomítják a tagok, résztvevők és ügyfelek 
a (3) bekezdésben említett kategóriáit.

Or. en

Indokolás

A kérdés technikai, ezért annak megítélésére az EÉPH van a legmegfelelőbb helyzetben.

Módosítás 1181
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a 94. cikk szerinti intézkedések 
tekintetében, amelyek meghatározzák az 
(1) bekezdés utolsó albekezdésében 
említett küszöbértékeket és finomítják a 
tagok, résztvevők és ügyfelek a (3) 
bekezdésben említett kategóriáit.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a 94. cikk szerinti intézkedések 
tekintetében, amelyek meghatározzák az 
(1) bekezdés utolsó albekezdésében 
említett küszöbértékeket és finomítják a 
pozícióbirtokosok a (3) bekezdésben 
említett kategóriáit.

Or. en

Módosítás 1182
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESMA [2012. december 31]-ig 
benyújtja a Bizottsághoz a szóban forgó 
szabályozástechnikai standardok 
tervezeteit.
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A Bizottság hatáskört kap az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardok 
tervezetének az 1095/2010/EU rendelet 
10–14. cikkének megfelelő elfogadására.

Or. en

Módosítás 1183
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el a 
95. cikkel összhangban lévő intézkedések 
tekintetében, amelyek meghatározzák, 
hogy az (1) bekezdés a) pontjában említett 
összes jelentést az EÉPH számára egy 
meghatározott heti időpontig kell 
megküldeni, hogy azt az utóbbi 
központilag közzétegye.

törölve

Or. en

Módosítás 1184
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el a 
95. cikkel összhangban lévő intézkedések 
tekintetében, amelyek meghatározzák, 
hogy az (1) bekezdés a) pontjában említett 
összes jelentést az EÉPH számára egy 
meghatározott heti időpontig kell 

Az EÉPH előírhatja, hogy az (1) bekezdés 
a) pontjában említett összes jelentést az 
EÉPH számára egy meghatározott heti 
időpontig kell megküldeni, hogy azt az 
utóbbi központilag közzétegye.



PE489.466v01-00 148/165 AM\901766HU.doc

HU

megküldeni, hogy azt az utóbbi 
központilag közzétegye.

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: …

Or. en

Indokolás

A kérdés technikai, ezért annak megítélésére az EÉPH van a legmegfelelőbb helyzetben.

Módosítás 1185
Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák, hogy az (1) bekezdés a) 
pontjában említett összes jelentést az 
EÉPH számára egy meghatározott heti 
időpontig kell megküldeni, hogy azt az 
utóbbi központilag közzétegye. E technikai 
standardok lehetővé teszik az egyszerű 
nyilvános beszámolást, mely lehetővé teszi 
a kereskedési helyszíneken és tőzsdén 
kívül és az alapul szolgáló árupiacokon 
folyó árualapú származtatotteszköz-
kereskedés trendjeinek és kockázatainak 
azonosítását.
Az ESMA az említett végrehajtás-
technikai standardtervezetet […].ig* 
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benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottságot hatáskörrel ruházzák fel, 
hogy az első albekezdésben említett 
végrehajtás-technikai standardtervezetek 
alapján a végrehajtás-technikai 
standardokat az 1095/2010 rendelet 15. 
cikkének megfelelően elfogadja.
______________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: ezen 
irányelv hatálybalépését követően 12 
hónappal.

Or. en

Módosítás 1186
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az EÉPH az 59. cikk (1) 
bekezdésének alkalmazásában az ERKT-
vel és az Unió és a harmadik országok 
más illetékes ágazati felügyeleti szerveivel 
szoros együttműködésben 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
dolgoz ki, amelyekben meghatározza az 
alapul szolgáló árupiacok jellemzőinek 
nyomon követéséhez szükséges 
mutatókészletet és küszöbértékeket, 
valamint azoknak az egyedi és összesített 
információknak a részleteit, amelyeket a 
piaci szereplőknek, szabályozott 
piacoknak, MTF-nek és OTF-eknek, 
valamint a(az) …./…/EU [EMIR] rendelet 
alapján engedélyezett kereskedési 
adattáraknak kell benyújtaniuk az 
illetékes hatóságoknak, az EÉPH-nak és 
az ERKT-nek.
Ezeket a mutatókat különösen az illetékes 
hatóságok és a(az) …./…/EU rendelet 
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[MiFIR] 35. cikkében létrehozott 
árucikkekkel foglalkozó EÉPH-osztály 
használja fel arra, hogy állandó és 
sokrétű mélyreható felülvizsgálatot 
végezzenek a termelés, a fogyasztás, a 
közvetítés, a szállítás szerkezete, a 
készletek becsült és hivatalos szintje 
tekintetében, ideértve az előrefizetéses 
szerződéseket, a tartalékkapacitásokat, az 
alapul szolgáló árupiacok hosszú távú 
keresleti és kínálati trendjeit, valamint a 
piaci volatilitást és az alapul szolgáló 
árupiacok más eszközökkel és 
eszközosztályokkal való korrelációjának 
szerkezetét.
Az ESMA [2012. december 31]-ig 
benyújtja a Bizottsághoz a szóban forgó 
szabályozástechnikai standardok 
tervezeteit.
A Bizottságot hatáskörrel ruházzák fel, 
hogy az első albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardokat az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkének 
megfelelően elfogadja.

Or. en

Módosítás 1187
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
61 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérve 
a tagállamok engedélyezik bármely 
piacműködtetőnek valamely APA, CTP és 
ARM adatjelentési szolgáltatásának 
működtetését, amennyiben az előzetes 
vizsgálat szerint megfelelnek e cím 
rendelkezéseinek. Az ilyen szolgáltatást az 
engedélyükben szerepeltetni kell.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérve 
a tagállamok engedélyezik bármely 
piacműködtetőnek valamely APA és ARM 
adatjelentési szolgáltatásának 
működtetését, amennyiben az előzetes 
vizsgálat szerint megfelelnek e cím 
rendelkezéseinek. Az ilyen szolgáltatást az 
engedélyükben szerepeltetni kell.

Or. en
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Módosítás 1188
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok előírják, hogy
bármely adatjelentési szolgáltató 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.

Bármely adatjelentési szolgáltató vezető 
testülete tagjainak mindenkor kellően jó 
hírnévvel kell rendelkeznie, elegendő 
ismeret, készség és tapasztalat birtokában 
kell lennie és elegendő időt kell feladatai 
ellátására fordítania.

Or. en

Indokolás

A vállalatirányítás szempontjából kiemelkedő jelentőségű, hogy a MiFID-be bekerüljenek 
ugyanazok a körülmények, mint amelyek a CRD IV-ben szerepelnek. Ezek a módosítások ezért 
megegyeznek azokkal, mint amelyeket az ECR a CRD IV. javaslatokhoz beterjesztett.

Módosítás 1189
Kay Swinburne, Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vezető testület az adatjelentési 
szolgáltató tevékenységeinek megértéséhez 
megfelelő kollektív tudással, készségekkel 
és tapasztalattal rendelkezik. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a vezető 
testület minden egyes tagja őszintén, 
integritással és független gondolkodással 
cselekszik, hogy szükség esetén a felső 
vezetés döntéseit ténylegesen értékeljék és 
kifogásolják.

A vezető testület az adatjelentési
szolgáltató tevékenységeinek megértéséhez 
megfelelő kollektív tudással, készségekkel 
és tapasztalattal rendelkezik. A vezető 
testület minden egyes tagja őszintén, 
integritással és független gondolkodással 
cselekszik, hogy a felső vezetés döntéseit 
ténylegesen értékeljék és kifogásolják.

Or. en
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Indokolás

A vállalatirányítás szempontjából kiemelkedő jelentőségű, hogy a MiFID-be bekerüljenek 
ugyanazok a körülmények, mint amelyek a CRD IV-ben szerepelnek. Ezek a módosítások ezért 
megegyeznek azokkal, mint amelyeket az ECR a CRD IV. javaslatokhoz beterjesztett.

Módosítás 1190
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy piacműködtető egy APA, 
egy CTP vagy egy ARM működtetésére 
kér engedélyt, és az APA, a CTP vagy az 
ARM vezető testületének tagjai 
megegyeznek a szabályozott piac vezető 
testületének tagjaival, e személyeknek meg 
kell felelniük az első albekezdésben 
megállapított követelményeknek.

Amennyiben egy piacműködtető egy APA 
vagy egy ARM működtetésére kér 
engedélyt, és az APA vagy az ARM vezető 
testületének tagjai megegyeznek a 
szabályozott piac vezető testületének 
tagjaival, e személyeknek meg kell 
felelniük az első albekezdésben 
megállapított követelményeknek.

Or. en

Módosítás 1191
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
65 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

65a. cikk
Egy európai összevont adattár létrehozása
(1) Létre kell hozni az egységes európai 
adattárat a szabályozott piacra bevezetett 
vagy szabályozott piacon vagy MTF-en 
forgalmazott összes részvényre és 
részvényjellegű értékpapírra vonatkozó 
ügylet összes adatának konszolidálására.
(2) Az egységes európai adattárat egyetlen 
uniós jogalany irányítja, az Európai 
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Bizottság által felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusban meghatározott 
követelmények mentén. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
egyben ismertetik az ezen jogalany 
Európai Bizottság nyilvános pályázatával 
való kijelölésére irányadó eljárást is.
(3) Az egységes európai adattárat az 
irányelv hatálybalépését követő legalább 
kettő (2) évvel ki kell terjeszteni 
részvényjellegű pénzügyi 
instrumentumokra.

Or. en

Módosítás 1192
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az APA által közzétett információknak 
legalább a következő elemeket kell 
tartalmaznia:
a) a pénzügyi instrumentum azonosítója;
b) az ár, amelyen az ügyletet megkötötték;
c) az ügylet volumene;
d) az ügylet időpontja;
e) az ügylet bejelentésének időpontja;
f) az ügylet árjelzése;
g) a kereskedési helyszín, ahol az ügyletet 
végrehajtották, vagy egyéb esetben a 
„tőzsdén kívüli” kód;
h) értelemszerűen egy olyan mutató, 
amely jelzi, hogy az ügyletre különleges 
feltételek vonatkoztak.

Or. en
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Indokolás

A piaci adatok javasolt kereskedelmi megoldása csak akkor fog pontos és megfizethető 
konszolidált adatokat eredményezni, ha az EÉPH közös európai adatszabványokat ad ki, és 
ha az adatminőséget és konzisztenciát majd biztosítják a szabályozott jóváhagyott közzétételi 
mechanizmusok (APA-k). melyek az adatokat nyilvánosságra hozzák.

Módosítás 1193
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A székhely szerinti tagállam előírja, hogy
egy CTP–nek rendelkeznie kell megfelelő 
szabályozásokkal és mechanizmusokkal 
a(z) …/…/EU [MiFIR] rendelet 5. és 19. 
cikke szerint nyilvánosságra hozott 
információk ésszerű üzleti alapon történő 
gyűjtésére, azok összevonására egy 
folyamatos adatfolyammá és ennek a 
tájékoztatásnak a közzétételére a valós 
időhöz olyan közel, amennyire csak ez 
lehetséges technikailag, ésszerű üzleti 
alapon, ideértve legalább a következő 
adatokat:

A székhely szerinti tagállam előírja, hogy 
egy CTP-nek rendelkeznie kell megfelelő 
szabályozásokkal és mechanizmusokkal 
a(z) …/…/EU [MiFIR] rendelet 5. és 19. 
cikke szerint nyilvánosságra hozott 
információk ésszerű üzleti alapon történő 
gyűjtésére, azok összevonására egy 
folyamatos adatfolyammá és ennek a 
tájékoztatásnak a közzétételére valós 
időben, ésszerű üzleti alapon, ideértve 
legalább a következő adatokat:

Or. en

Indokolás

A kétségek elkerülésére a szóhasználatot ideális esetben valós időre kell változtatni, a „valós 
időhöz olyan közel, amennyire csak ez lehetséges technikailag” fordulat helyett. Ez utóbbi a 
MiFID I hagyományos, főként a tőzsdén kívüli kereskedés utáni átláthatóságra alkalmazott 
megfogalmazását tartalmazza, mely valós időnek tekinti a legfeljebb három perces 
késedelmet, amennyiben az ügyletet telefonon kötötték.

Módosítás 1194
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

ga) adott esetben az az automatizált 
kereskedési rendszer, amely az ügyletet 
generálta;

Or. en

Indokolás

Mivel az ügyletek nagy részét nem emberek, hanem algoritmusok hozzák létre, fontos annak 
ismerete, hogy melyik algoritmus vett abban részt.

Módosítás 1195
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) ha az ügyletet tőzsdén kívül hajtották 
végre, az ügylet jellege;

Or. en

Módosítás 1196
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) ha az ügylet a 236/2012/EU rendelet 
2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott short ügylet.

Or. en
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Módosítás 1197
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az információkat az ügylet közzététele
után 15 perccel ingyenesen elérhetővé kell 
tenni. A székhely szerinti tagállam előírja, 
hogy a CTP-nek képesnek kell lennie arra, 
hogy hatékonyan és konzisztens módon 
terjessze ezeket az információkat, olyan 
megoldással, ami biztosítja az 
információhoz való gyors hozzáférést, 
megkülönböztetésmentes alapon, és olyan 
formátumokban, amelyek könnyen 
hozzáférhetőek és felhasználhatóak a piaci 
szereplők számára.

A konszolidált kereskedés 
utáni információkat a nyilvánosság 
tájékoztatása céljából a közzététel után 15 
perccel az adatengedély díjaiból
ingyenesen elérhetővé kell tenni. A piaci 
szakemberek valós idejű adatokhoz való 
hozzáférését a CTP-nek fizetendő, ésszerű 
kereskedelmi feltételekkel kell biztosítani. 
A székhely szerinti tagállam előírja, hogy a 
CTP-nek képesnek kell lennie arra, hogy 
hatékonyan és konzisztens módon terjessze 
ezeket az információkat, olyan 
megoldással, ami biztosítja az 
információhoz való gyors hozzáférést, 
megkülönböztetésmentes alapon, és olyan 
formátumokban, amelyek könnyen 
hozzáférhetőek és felhasználhatóak a piaci 
szereplők számára.

Or. en

Indokolás

Az információkat az ügylet közzététele után 15 perccel ingyenesen elérhetővé kell tenni. A 
megfogalmazást ki kell igazítani annak érdekében, hogy a CTP-nek lehetősége legyen az 
ellenszolgáltatás kérésére összesítési szolgáltatásaiért cserében. Mivel az adatforrások 
(kereskedési helyszínek) ebben az esetben semmiféle adatlicencdíjat nem szednének, egy igen 
költséghatékony megoldás hozható létre.

Módosítás 1198
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

ga) adott esetben az az automatizált 
kereskedési rendszer, amely az ügyletet 
generálta;

Or. en

Módosítás 1199
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) ha az ügyletet tőzsdén kívül hajtották 
végre, az ügylet jellege;

Or. en

Módosítás 1200
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az információkat az ügylet közzététele után 
15 perccel ingyenesen elérhetővé kell 
tenni. A székhely szerinti tagállam előírja, 
hogy a CTP-nek képesnek kell lennie arra, 
hogy hatékonyan és konzisztens módon 
terjessze ezeket az információkat, olyan 
megoldással, ami biztosítja az 
információhoz való gyors hozzáférést, 
megkülönböztetésmentes alapon, és olyan 
általánosan elfogadott formátumokban, 
amelyek interoperábilisak és könnyen 
hozzáférhetőek és felhasználhatóak a piaci 

A konszolidált kereskedés 
utáni információkat a nyilvánosság 
tájékoztatása céljából a közzététel után 15 
perccel az adatengedély díjaiból
ingyenesen elérhetővé kell tenni. A piaci 
szakemberek valós idejű információkhoz 
való hozzáférését a CTP által beszedett, 
ésszerű kereskedelmi feltételekkel kell 
biztosítani. A székhely szerinti tagállam 
előírja, hogy a CTP-nek képesnek kell 
lennie arra, hogy hatékonyan és 
konzisztens módon terjessze ezeket az 
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szereplők számára. információkat, olyan megoldással, ami 
biztosítja az információhoz való gyors 
hozzáférést, megkülönböztetésmentes 
alapon, és olyan általánosan elfogadott 
formátumokban, amelyek interoperábilisak 
és könnyen hozzáférhetőek és 
felhasználhatóak a piaci szereplők számára.

Or. en

Indokolás

Az információkat az ügylet közzététele után 15 perccel ingyenesen elérhetővé kell tenni. A 
megfogalmazást ki kell igazítani annak érdekében, hogy a CTP-nek lehetősége legyen az 
ellenszolgáltatás kérésére összesítési szolgáltatásaiért cserében. Mivel az adatforrások 
(kereskedési helyszínek) ebben az esetben semmiféle adatlicencdíjat nem szednének, egy igen 
költséghatékony megoldás hozható létre.

Módosítás 1201
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A székhely szerinti tagállam előírja a 
CTP számára, hogy a szolgáltatott adatok 
összevonása legalább a szabályozott 
piacok, az MTF-ek, az OTF-ek és az APA-
k esetében, valamint a pénzügyi eszköz 
esetében a (8) bekezdés c) pontja szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén történjen meg.

(3) A székhely szerinti tagállam előírja a 
CTP számára, hogy a szolgáltatott adatok 
összevonása legalább a szabályozott 
piacok, az MTF-ek, az OTF-ek és az APA-
k esetében, valamint a teljes körű 
konszolidált adattárolás biztosítása 
érdekében az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó valamennyi pénzügyi eszköz 
esetében történjen meg.

Or. en

Indokolás

A teljes körű konszolidált adattárolás versengő kereskedelmi szolgáltatók révén történő 
megvalósulásának egyetlen módja az, ha ezeknek előírásra kerül valamennyi regisztrál APA 
adatainak konszolidálása. Ezért a jelentett összes ügylet konszolidálásra fog kerülni. A CTP-k 
a továbbiakban is versenyben fognak állni, de a befektetőknek teljes konszolidált adataik 
lesznek, melyekből láthatják, hogy ügyleteiket valóban a lehető legjobban hajtották-e végre.
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Módosítás 1202
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A székhely szerinti tagállam előírja a 
CTP számára, hogy a szolgáltatott adatok 
összevonása legalább a szabályozott 
piacok, az MTF-ek, az OTF-ek és az APA-
k esetében, valamint a pénzügyi eszköz 
esetében a (8) bekezdés c) pontja szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén történjen meg.

(3) Az EÉPH előírja a CTP számára, hogy
a szolgáltatott adatok összevonása legalább 
a szabályozott piacok, az MTF-ek, az OTF-
ek és az APA-k esetében, valamint 
valamennyi pénzügyi eszköz esetében 
történjen meg.

Or. en

Indokolás

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Módosítás 1203
Sylvie Goulard

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

(3) A székhely szerinti tagállam előírja a 
CTP számára, hogy a szolgáltatott adatok 
összevonása legalább a szabályozott 
piacok, az MTF-ek, az OTF-ek és az APA-
k esetében, valamint a pénzügyi eszköz 
esetében a (8) bekezdés c) pontja szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén 
történjen meg.

(3) A székhely szerinti tagállam előírja a 
CTP számára, hogy a szolgáltatott adatok 
összevonása legalább a szabályozott 
piacok, az MTF-ek és az APA-k esetében, 
valamint a pénzügyi eszköz esetében a (8) 
bekezdés c) pontja szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén történjen meg.

Or. en

Módosítás 1204
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap a 94. 
cikknek megfelelő felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására, amelyek 
tisztázzák, mi képez ésszerű üzleti alapot 
az (1) és a (2) bekezdésben említett 
adatokhoz való hozzáférés biztosításához.

(7) A Bizottság […]*-ig a 94. cikknek 
megfelelő felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el, amelyek tisztázzák, mi 
képez ésszerű üzleti alapot az (1) és a (2) 
bekezdésben említett adatokhoz való 
hozzáférés biztosításához.

_________________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: 6 
hónappal ezen irányelv hatálybalépését 
követően.

Or. en

Indokolás

Pontosítás és határidő kitűzése, amelyen belül az Európai Bizottságnak el kell járnia.

Módosítás 1205
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 8 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
következők meghatározására:

(8) A Bizottság […]-ig a 94. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el a következők 
meghatározására:

_________________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: 6 
hónappal ezen irányelv hatálybalépését 
követően.

Or. en

Indokolás

Pontosítás és határidő kitűzése, amelyen belül az Európai Bizottságnak el kell járnia.

Módosítás 1206
Kay Swinburne

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 8 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azok a kereskedési helyszínek és APA-k 
és pénzügyi eszközök, amelyek adatait az 
adatfolyamban biztosítani kell;

törölve

Or. en

Módosítás 1207
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 8 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azok a kereskedési helyszínek és APA-k 
és pénzügyi eszközök, amelyek adatait az 
adatfolyamban biztosítani kell;

törölve

Or. en

Indokolás

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Módosítás 1208
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 8 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) más eszközök, amelyek biztosítják, hogy 
a különböző CTP-k által közzétett adatok 
konzisztensek legyenek és lehetővé váljon 
az átfogó feltérképezés és a más 
forrásokból származó hasonló adatokra 
utaló kereszthivatkozások alkalmazása.

d) más eszközök, amelyek biztosítják, hogy 
a különböző CTP-k által közzétett adatok 
azonosak legyenek.

Or. en
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Indokolás

A mostani javaslat tükrözni tudja az aktuális piaci gyakorlatokat (kettő, igen eltérő 
adatkészlet állhat összhangban, ha az eltéréseket megmagyarázzák). Nem valósít meg 
azonban egységes, több forrásból elérhető adatkészletet. Ezért a módosítás ezt a hiányt 
igyekszik pótolni.

Módosítás 1209
Pervenche Berès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A Bizottság tisztességes és átlátható 
nyilvános pályázat használatával egyetlen 
európai CTP-t jelöl ki. A CTP 
kijelölésekor a Bizottság figyelembe veszi, 
hogy az egyes jelöltek milyen mértékben 
képesek az e cikkben említett feltételek 
teljesítésére, szolgáltatásaik minőségét és 
díjaikat.
A tisztességes és átlátható nyilvános 
pályázat biztosítására az EÉPH 
szabályozástechnikai standardtervezetet 
dolgoz ki a nyilvános pályázat során 
használandó standardok 
meghatározására.

Or. en

Indokolás

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
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aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Módosítás 1210
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
67 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

67a. cikk
Egységes konszolidált adatbázis

Az EÉPH […]*-ig véleményt ad ki az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak a nyilvánosságra hozott, jó 
minőségű, kereskedés utáni információk 
elérhetőségéről, a(az) …./…/EU 
.../...[MiFIR] rendelet 5. és 19. cikkének 
megfelelően összevont formában, kedvező 
áron, felhasználóbarát szabványoknak 
megfelelő és az egész piacot lefedő 
formában.
Amennyiben az EÉPH megítélése szerint 
a kereskedés utáni, az 5. és 19. cikknek 
megfelelően közzétett információk nem 
elérhetőek vagy nem kiváló minőségűek, 
illetve nem fedik le az egész piacot, az 
EÉPH kedvezőtlen véleményt ad.
A kedvezőtlen vélemény esetében a 
Bizottság a kedvezőtlen véleménynek az 
EÉPH-tól való beérkezésétől számított 
három hónapon belül felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogad el a 94. cikknek 
megfelelően, a kereskedés utáni adatok 5. 
és 19. cikk szerinti közzétételére összevont 
adattárat működtető egységes jogalany 
létrehozásáról.
Az EÉPH […]*-ig véleményt ad ki az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
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Bizottságnak a nyilvánosságra hozott, jó 
minőségű, kereskedés utáni információk 
elérhetőségéről, a(az) …./…/EU 
.../...[MiFIR] rendelet 9. és 20. cikkének 
megfelelően összevont formában, kedvező 
áron, felhasználóbarát szabványoknak 
megfelelő és az egész piacot lefedő 
formában.
Amennyiben az EÉPH megítélése szerint 
a kereskedés utáni, az 9. és 20. cikknek 
megfelelően közzétett információk nem 
elérhetőek vagy nem kiváló minőségűek, 
illetve nem fedik le az egész piacot, az 
EÉPH kedvezőtlen véleményt ad.
A kedvezőtlen vélemény esetében a 
Bizottság a kedvezőtlen véleménynek az
EÉPH-tól való beérkezésétől számított 
három hónapon belül felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogad el a 94. cikknek 
megfelelően, a kereskedés utáni adatok 9. 
és 20. cikk szerinti közzétételére összevont 
adattárat működtető egységes jogalany 
létrehozásáról.
_____________________
*HL: kérjük, illessze be a dátumot: 6 
hónappal ezen irányelv alkalmazását 
követően.
** HL: kérjük, illessze be a dátumot: 1 
évvel az irányelv alkalmazását követően

Or. en


