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Módosítás 97
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pénzügyi válság rámutatott a 
pénzügyi piacok átláthatóságának 
gyengeségeire. Az átláthatóság erősítése 
ezért egyike a pénzügyi rendszer 
erősítésével kapcsolatos közös elveknek, 
amint azt a G20-ak 2009. április 2-i 
londoni nyilatkozata megerősítette. Az 
átláthatóság erősítése érdekében és a 
pénzügyi eszközök belső piacának 
működését javítandó be kell vezetni egy új 
keretrendszert amely a pénzügyi eszközök 
piacán egységes követelményeket ír elő az 
ügyletek átláthatósága tekintetében. A 
keretrendszernek átfogó szabályokat kell 
megállapítania a pénzügyi eszközök széles 
köre számára. A keretrendszernek a 
részvények tekintetében ki kell egészítenie 
a megbízások és ügyletek átláthatóságára 
vonatkozó, a 2004. április 21-i 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
rögzített követelményeket.

(1) A közelmúltbeli pénzügyi válság 
ismételten bizonyította, hogy a piacok
közel sem hatékonyak. Sőt, ennek az 
ellenkezője az igaz. Az alulszabályozott 
piacok inkább átláthatatlanná válnak, ami 
túlságosan nagyfokú spekulációhoz és 
lesújtó társadalmi-gazdasági hatásokkal 
járó gazdasági buborékok kialakulásához 
vezet. E felülvizsgálat célja, hogy véget
vessen a káros spekulációnak és 
támogassa a megtakarításoknak a termelő 
beruházásokba történő becsatornázását. 
Az átláthatóság erősítése ezért egyike a 
pénzügyi rendszer erősítésével kapcsolatos 
közös elveknek, amint azt a G20-ak 2009. 
április 2-i londoni nyilatkozata 
megerősítette. Az átláthatóság erősítése 
érdekében és a pénzügyi eszközök belső 
piacának működését javítandó be kell 
vezetni egy új keretrendszert, amely a 
pénzügyi eszközök piacán egységes 
követelményeket ír elő az ügyletek 
átláthatósága tekintetében. A 
keretrendszernek átfogó szabályokat kell 
megállapítania a pénzügyi eszközök széles 
köre számára. A keretrendszernek a 
részvények tekintetében ki kell egészítenie 
a megbízások és ügyletek átláthatóságára 
vonatkozó, a 2004. április 21-i 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
rögzített követelményeket.

Or. en

Módosítás 98
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira



PE489.472v01-00 4/187 AM\901839HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Be kell vezetni a szabályozott piac és az 
MTF egymással szorosan összefüggő 
fogalommeghatározását azon tény 
tükrözésére, hogy ezek azonos szervezett 
kereskedési funkcionalitást képviselnek. A 
fogalommeghatározásoknak ki kell zárniuk 
azokat a bilaterális rendszereket, 
amelyeknél a befektetési vállalkozás 
minden ügyletet saját számlájára köt meg, 
még a vevő és az eladó között közvetítő, 
kockázatot nem vállaló másik félként is. A 
„rendszer” kifejezés magában foglalja a 
szabályrendszereket és kereskedési 
platformokat vegyítő piacokat, valamint 
azokat is, amelyek csak valamely 
szabályrendszer alapján működnek. A 
szabályozott piacok és MTF-ek nem 
kötelesek „technikai” rendszert működtetni 
a megbízások összepárosítására. Ezen 
irányelv értelmében szabályozott piac vagy 
MTF azon piac, amely a tagsághoz, az 
eszközök piaci bevezetéséhez, a tagok 
közötti kereskedéshez, az ügyletek 
bejelentéséhez és adott esetben az 
átláthatóságra vonatkozó 
kötelezettségekhez kapcsolódó 
szempontokra vonatkozó 
szabályrendszerekből áll, és az ilyen 
szabályok alapján megkötött ügyleteket 
úgy kell tekinteni, mint amelyeket 
valamely szabályozott piac vagy MTF 
rendszerében kötöttek meg. A „vételi és 
eladási szándék” kifejezést tágan kell 
értelmezni: a kifejezés magában foglalja a 
megbízásokat, jegyzéseket és a szándék 
jelzését. Az a követelmény, miszerint a 
szándékokat a rendszerben a rendszer 
működtetője által megállapított 
megkülönböztetésmentes szabályok révén 
kell egyeztetni, azt jelenti, hogy a 
szándékok egyeztetésének a 
rendszerszabályok alapján vagy a rendszer 

(6) Tisztázni kell, és fenn kell tartani a 
szabályozott piac és az MTF egymással 
szorosan összefüggő 
fogalommeghatározását azon tény 
tükrözésére, hogy ezek azonos szervezett 
kereskedési funkcionalitást képviselnek. A 
fogalommeghatározásoknak ki kell zárniuk 
azokat a bilaterális rendszereket, 
amelyeknél a befektetési vállalkozás 
minden ügyletet saját számlájára köt meg, 
még a vevő és az eladó között közvetítő, 
kockázatot nem vállaló másik félként is. A 
„rendszer” kifejezés magában foglalja a 
szabályrendszereket és kereskedési 
platformokat vegyítő piacokat, valamint 
azokat is, amelyek csak valamely 
szabályrendszer alapján működnek. A 
szabályozott piacok és MTF-ek nem 
kötelesek „technikai” rendszert működtetni 
a megbízások összepárosítására. Ezen 
irányelv értelmében szabályozott piac vagy 
MTF azon piac, amely a tagsághoz, az 
eszközök piaci bevezetéséhez, a tagok 
közötti kereskedéshez, az ügyletek 
bejelentéséhez és adott esetben az 
átláthatóságra vonatkozó 
kötelezettségekhez kapcsolódó 
szempontokra vonatkozó 
szabályrendszerekből áll, és az ilyen 
szabályok alapján megkötött ügyleteket 
úgy kell tekinteni, mint amelyeket 
valamely szabályozott piac vagy MTF 
rendszerében kötöttek meg. A „vételi és 
eladási szándék” kifejezést tágan kell 
értelmezni: a kifejezés magában foglalja a 
megbízásokat, jegyzéseket és a szándék 
jelzését. Az eredeti rendelettel létrehozott 
egyik fő ellentmondás kezelése érdekében 
a szabályozott piacok és az MTF-ek 
meghatározása nem tartalmazhat 
semmilyen utalást az ezekre a kereskedési 
helyszínekre vonatkozó követelményre. A 
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protokolljai vagy belső működési eljárásai 
révén (beleértve a számítógépes 
szoftverben megtestesülő eljárásokat) kell 
történnie. A „megkülönböztetésmentes 
szabályok” kifejezés annyit jelent, hogy e 
szabályok kizárják azt, hogy az MTF-et 
működtető befektetési vállalkozás 
beavatkozhasson abba, hogy a szándékok 
hogyan lépnek egymással kölcsönhatásba. 
A fogalommeghatározások megkövetelik, 
hogy a szándékok egyeztetése olyan 
módon történjen, hogy azok szerződést 
eredményezzenek, ami annyit jelent, hogy 
a teljesítés a rendszer szabályai alapján 
vagy a rendszer protokolljain vagy belső 
működési eljárásain keresztül történik.

helyek e két típusára vonatkozó aktuális 
követelményeknek azonosaknak kell 
maradni, de azokat a meghatározásoktól 
elkülönítve kell ismertetni annak 
biztosítására, hogy a 
fogalommeghatározás lefedje a 
kereskedési funkciót, amelyre aztán 
világos szabályok összessége fog 
vonatkozni. Az egyik fontos követelmény
azzal a kötelezettséggel foglalkozik, amely 
szerint a szándékokat a rendszerben a 
rendszer működtetője által megállapított 
megkülönböztetésmentes szabályok révén 
kell egyeztetni, ami azt jelenti, hogy a 
szándékok egyeztetésének a 
rendszerszabályok alapján vagy a rendszer 
protokolljai vagy belső működési eljárásai 
révén (beleértve a számítógépes 
szoftverben megtestesülő eljárásokat) kell 
történnie. A „megkülönböztetésmentes 
szabályok” kifejezés annyit jelent, hogy e 
szabályok kizárják azt, hogy az MTF-et 
működtető befektetési vállalkozás 
beavatkozhasson abba, hogy a szándékok 
hogyan lépnek egymással kölcsönhatásba. 
A fogalommeghatározások megkövetelik, 
hogy a szándékok egyeztetése olyan 
módon történjen, hogy azok szerződést 
eredményezzenek, ami annyit jelent, hogy 
a teljesítés a rendszer szabályai alapján 
vagy a rendszer protokolljain vagy belső 
működési eljárásain keresztül történik.

Or. en

Indokolás

In the original MiFID, RM and MTF definitions were introduced for the first time, whereas 
now the definitions need to be re-visited to clarify any area that has been a source of 
uncertainty. Specifically, the inclusion of one of the requirements on RMs and MTFs –
nondiscretionary execution – in the definitions of these venues has been a major source of 
uncertainty and must be addressed. While the obligation of non-discretionary execution 
should remain as an obligation for both RMs and MTFs, it should not be included in the 
definition of either the RMs or MTFs to clearly separate the activity from the regime 
applicable to that activity.
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Módosítás 99
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Be kell vezetni a szabályozott piac és 
az MTF egymással szorosan összefüggő 
fogalommeghatározását azon tény 
tükrözésére, hogy ezek azonos szervezett 
kereskedési funkcionalitást képviselnek. A 
fogalommeghatározásoknak ki kell 
zárniuk azokat a bilaterális rendszereket, 
amelyeknél a befektetési vállalkozás 
minden ügyletet saját számlájára köt meg, 
még a vevő és az eladó között közvetítő, 
kockázatot nem vállaló másik félként is. A 
„rendszer” kifejezés magában foglalja a 
szabályrendszereket és kereskedési 
platformokat vegyítő piacokat, valamint 
azokat is, amelyek csak valamely 
szabályrendszer alapján működnek. A 
szabályozott piacok és MTF-ek nem 
kötelesek „technikai” rendszert 
működtetni a megbízások 
összepárosítására. Ezen irányelv 
értelmében szabályozott piac vagy MTF 
azon piac, amely a tagsághoz, az eszközök 
piaci bevezetéséhez, a tagok közötti 
kereskedéshez, az ügyletek bejelentéséhez 
és adott esetben az átláthatóságra 
vonatkozó kötelezettségekhez kapcsolódó 
szempontokra vonatkozó 
szabályrendszerekből áll, és az ilyen 
szabályok alapján megkötött ügyleteket 
úgy kell tekinteni, mint amelyeket 
valamely szabályozott piac vagy MTF
rendszerében kötöttek meg. A „vételi és 
eladási szándék” kifejezést tágan kell 
értelmezni: a kifejezés magában foglalja a 
megbízásokat, jegyzéseket és a szándék 
jelzését. Az a követelmény, miszerint a 
szándékokat a rendszerben a rendszer 
működtetője által megállapított 
megkülönböztetésmentes szabályok révén 

(6) Be kell vezetni a szabályozott piac, az 
MTF és az OTF fogalommeghatározását a 
szervezett multilaterális kereskedelmi 
funkcionalitás megragadására. A 
szabályozott piacok és MTF-ek 
fogalommeghatározásait össze kell 
hangolni azon tény tükrözésére, hogy ezek 
ténylegesen azonos szervezett kereskedési 
típust képviselnek. Az OTF 
fogalommeghatározásának hasonlónak 
kell lennie, de nagyobb rugalmasságot 
kell biztosítania az OTF működtetőjének 
abban, hogy miként állapítja meg annak 
szabályait és eljárásait annak 
biztosítására, hogy meg tudja ragadni a 
szervezett multilaterális kereskedés 
minden olyan formáját, amelyek nem 
esnek egybe a szabályozott piac és az MTF 
kategóriáival. A fogalommeghatározások
nem zárhatják ki a rendszereket, 
amelyeknél a működtető a vevő és az eladó 
között közvetítőként, kockázatot nem 
vállaló központi funkcióban jár el. A 
„rendszer” kifejezés magában foglalja a 
szabályrendszereket és kereskedési 
platformokat vegyítő piacokat, valamint 
azokat is, amelyek csak valamely 
szabályrendszer alapján működnek. A 
szabályozott piacok, az MTF-ek és az 
OTF-ek nem kötelesek központi 
megrendelés-nyilvántartó rendszert 
működtetni a megbízások 
összepárosítására, de működtethetnek 
egyéb kereskedési protokollokat, beleértve 
az olyan rendszereket is, amelyekben a 
felhasználók több szolgáltatótól kérhetnek 
árajánlatokat. Ezen irányelv értelmében 
szabályozott piac, MTF vagy OTF azon 
piac, amely a tagsághoz, az eszközök piaci 
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kell egyeztetni, azt jelenti, hogy a 
szándékok egyeztetésének a 
rendszerszabályok alapján vagy a rendszer 
protokolljai vagy belső működési eljárásai 
révén (beleértve a számítógépes 
szoftverben megtestesülő eljárásokat) kell 
történnie. A „megkülönböztetésmentes
szabályok” kifejezés annyit jelent, hogy e 
szabályok kizárják azt, hogy az MTF-et 
működtető befektetési vállalkozás 
beavatkozhasson abba, hogy a szándékok 
hogyan lépnek egymással kölcsönhatásba. 
A fogalommeghatározások megkövetelik, 
hogy a szándékok egyeztetése olyan 
módon történjen, hogy azok szerződést 
eredményezzenek, ami annyit jelent, hogy 
a teljesítés a rendszer szabályai alapján 
vagy a rendszer protokolljain vagy belső 
működési eljárásain keresztül történik.

bevezetéséhez, a tagok közötti 
kereskedéshez, az ügyletek bejelentéséhez 
és adott esetben az átláthatóságra 
vonatkozó kötelezettségekhez kapcsolódó 
szempontokra vonatkozó 
szabályrendszerekből áll, és az ilyen 
szabályok alapján megkötött ügyleteket 
úgy kell tekinteni, mint amelyeket 
valamely szabályozott piac, MTF vagy 
OTF rendszerében kötöttek meg. A 
fogalommeghatározások megkövetelik, 
hogy a vételi és eladási szándékok 
egyeztetése olyan módon történjen, hogy 
azok szerződést eredményezzenek, ami 
annyit jelent, hogy a teljesítés a rendszer 
szabályai alapján vagy a rendszer 
protokolljain vagy belső működési 
eljárásain keresztül történik. A „vételi és 
eladási szándék” kifejezést tágan kell 
értelmezni: a kifejezés magában foglalja a 
megbízásokat, jegyzéseket és a szándék 
jelzését. A szabályozott piacokra és az 
MTF-ekre olyan követelménynek kell 
vonatkoznia, amely szerint a szándékokat 
a rendszerben a rendszer működtetője által 
megállapított megkülönböztetésmentes 
szabályok révén kell egyeztetni, azt jelenti, 
hogy a szándékok egyeztetésének a 
rendszerszabályok alapján vagy a rendszer 
protokolljai vagy belső működési eljárásai 
révén (beleértve a számítógépes 
szoftverben megtestesülő eljárásokat) kell 
történnie. Ezek a szabályok kizárják azt, 
hogy a szabályozott piac vagy az MTF-et 
működtető befektetési vállalkozás 
beavatkozhasson abba, hogy a szándékok 
hogyan lépnek egymással kölcsönhatásba.

Or. en

Indokolás

A kereskedelmi helyekre – a szabályozott piacokra, az MTF-ekre és az OTF-ekre – a 
hozzáférésre és a rendszeren keresztül végrehajtott ügyletekre nézve irányadó, hasonlóan 
magas szintű követelményeknek kell vonatkozniuk. Ugyanakkor annak érdekében, hogy a 
rendszeren belül létrejöjjön az a kellő rugalmasság, amely a BCN-ek (Broker Crossing 
Networks) befogásához és az egységesített, likvid származtatott ügyletekkel folytatott 
kereskedések helyszíneinek bizonyos típusaihoz szükséges, az OTF-ek működtetőinek 
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szabályaik és eljárásaik meghatározása terén nagyobb fokú rugalmasságot kell biztosítani.

Módosítás 100
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Be kell vezetni a szabályozott piac és 
az MTF egymással szorosan összefüggő 
fogalommeghatározását azon tény 
tükrözésére, hogy ezek azonos szervezett 
kereskedési funkcionalitást képviselnek. A 
fogalommeghatározásoknak ki kell zárniuk 
azokat a bilaterális rendszereket, 
amelyeknél a befektetési vállalkozás 
minden ügyletet saját számlájára köt meg, 
még a vevő és az eladó között közvetítő,
kockázatot nem vállaló másik félként is. A 
„rendszer” kifejezés magában foglalja a 
szabályrendszereket és kereskedési 
platformokat vegyítő piacokat, valamint 
azokat is, amelyek csak valamely 
szabályrendszer alapján működnek. A 
szabályozott piacok és MTF-ek nem 
kötelesek „technikai” rendszert működtetni 
a megbízások összepárosítására. Ezen 
irányelv értelmében szabályozott piac vagy 
MTF azon piac, amely a tagsághoz, az 
eszközök piaci bevezetéséhez, a tagok 
közötti kereskedéshez, az ügyletek 
bejelentéséhez és adott esetben az 
átláthatóságra vonatkozó 
kötelezettségekhez kapcsolódó 
szempontokra vonatkozó 
szabályrendszerekből áll, és az ilyen 
szabályok alapján megkötött ügyleteket 
úgy kell tekinteni, mint amelyeket 
valamely szabályozott piac vagy MTF 
rendszerében kötöttek meg. A „vételi és 
eladási szándék” kifejezést tágan kell 
értelmezni: a kifejezés magában foglalja a 
megbízásokat, jegyzéseket és a szándék 
jelzését. Az a követelmény, miszerint a 

(6) A szabályozott piac és az MTF 
fogalommeghatározásának egymással 
szorosan összefüggőnek kell maradnia
azon tény tükrözésére, hogy ezek azonos 
szervezett kereskedési funkcionalitást 
képviselnek. A 
fogalommeghatározásoknak ki kell zárniuk 
azokat a bilaterális rendszereket, 
amelyeknél a befektetési vállalkozás 
minden ügyletet saját számlájára köt meg, 
még a vevő és az eladó között közvetítő, 
kockázatot nem vállaló másik félként is. A 
„rendszer” kifejezés magában foglalja a 
szabályrendszereket és kereskedési 
platformokat vegyítő piacokat, valamint 
azokat is, amelyek csak valamely 
szabályrendszer alapján működnek. A 
szabályozott piacok és MTF-ek nem 
kötelesek „technikai” rendszert működtetni 
a megbízások összepárosítására. Ezen 
irányelv értelmében szabályozott piac vagy 
MTF azon piac, amely a tagsághoz, az 
eszközök piaci bevezetéséhez, a tagok 
közötti kereskedéshez, az ügyletek 
bejelentéséhez és adott esetben az 
átláthatóságra vonatkozó 
kötelezettségekhez kapcsolódó 
szempontokra vonatkozó 
szabályrendszerekből áll, és az ilyen 
szabályok alapján megkötött ügyleteket 
úgy kell tekinteni, mint amelyeket 
valamely szabályozott piac vagy MTF 
rendszerében kötöttek meg. A „vételi és 
eladási szándék” kifejezést tágan kell 
értelmezni: a kifejezés magában foglalja a 
megbízásokat, jegyzéseket és a szándék 
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szándékokat a rendszerben a rendszer 
működtetője által megállapított 
megkülönböztetésmentes szabályok révén 
kell egyeztetni, azt jelenti, hogy a 
szándékok egyeztetésének a 
rendszerszabályok alapján vagy a rendszer 
protokolljai vagy belső működési eljárásai 
révén (beleértve a számítógépes 
szoftverben megtestesülő eljárásokat) kell 
történnie. A „megkülönböztetésmentes 
szabályok” kifejezés annyit jelent, hogy e 
szabályok kizárják azt, hogy az MTF-et 
működtető befektetési vállalkozás 
beavatkozhasson abba, hogy a szándékok 
hogyan lépnek egymással kölcsönhatásba. 
A fogalommeghatározások megkövetelik, 
hogy a szándékok egyeztetése olyan 
módon történjen, hogy azok szerződést 
eredményezzenek, ami annyit jelent, hogy 
a teljesítés a rendszer szabályai alapján 
vagy a rendszer protokolljain vagy belső 
működési eljárásain keresztül történik.

jelzését. A szabályozott piacok és az MTF-
ek kereskedési funkcionalitásának 
kifejezetté tétele érdekében a szabályozott 
piacok és az MTF-ek 
fogalommeghatározására világos 
szabályok összességének kell vonatkoznia. 
A helyszínek típusaira vonatkozó 
követelményeket ezért különállóan kell 
meghatározni. Az elkülönítendő
követelmények arra a kötelezettségre 
vonatkoznak, miszerint a szándékokat a 
rendszerben a rendszer működtetője által 
megállapított megkülönböztetésmentes 
szabályok révén kell egyeztetni, ami azt 
jelenti, hogy a szándékok egyeztetésének a 
rendszerszabályok alapján vagy a rendszer 
protokolljai vagy belső működési eljárásai 
révén (beleértve a számítógépes 
szoftverben megtestesülő eljárásokat) kell 
történnie. A „megkülönböztetésmentes 
szabályok” kifejezés annyit jelent, hogy e 
szabályok kizárják azt, hogy az MTF-et 
működtető befektetési vállalkozás 
beavatkozhasson abba, hogy a szándékok 
hogyan lépnek egymással kölcsönhatásba. 
A fogalommeghatározások megkövetelik, 
hogy a szándékok egyeztetése olyan 
módon történjen, hogy azok szerződést 
eredményezzenek, ami annyit jelent, hogy 
a teljesítés a rendszer szabályai alapján 
vagy a rendszer protokolljain vagy belső 
működési eljárásain keresztül történik.

Or. en

Indokolás

To eliminate the loophole used by Broker Crossing Networks (BCNs) to circumvent the MTF 
definition. It is proposed to include an explicit difference between the function (i.e. to cross 
multilaterally) and the rules which have to be followed if a venue offers this type of trading 
(i.e. treat all client order equally and fairly in a non-discretionary manner). Today, BCNs are 
not following non-discretionary execution rules whereas they are doing the same business as 
MTFs. Regulated Markets and MTFs should be obliged to provide non-discretionary 
execution. However, the non-discretionary execution requirement should be eliminated from 
the definition of what is an MTF or regulated Market to close the current loophole which has 
been used by BCNs. This fact should be clarified and explained in the recital so as to avoid 
ambiguity.
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Módosítás 101
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Be kell vezetni a szabályozott piac és az 
MTF egymással szorosan összefüggő 
fogalommeghatározását azon tény 
tükrözésére, hogy ezek azonos szervezett 
kereskedési funkcionalitást képviselnek. A 
fogalommeghatározásoknak ki kell zárniuk 
azokat a bilaterális rendszereket, 
amelyeknél a befektetési vállalkozás 
minden ügyletet saját számlájára köt meg, 
még a vevő és az eladó között közvetítő, 
kockázatot nem vállaló másik félként is. A 
„rendszer” kifejezés magában foglalja a 
szabályrendszereket és kereskedési 
platformokat vegyítő piacokat, valamint 
azokat is, amelyek csak valamely 
szabályrendszer alapján működnek. A 
szabályozott piacok és MTF-ek nem 
kötelesek „technikai” rendszert működtetni 
a megbízások összepárosítására. Ezen 
irányelv értelmében szabályozott piac vagy 
MTF azon piac, amely a tagsághoz, az 
eszközök piaci bevezetéséhez, a tagok 
közötti kereskedéshez, az ügyletek 
bejelentéséhez és adott esetben az 
átláthatóságra vonatkozó 
kötelezettségekhez kapcsolódó 
szempontokra vonatkozó
szabályrendszerekből áll, és az ilyen 
szabályok alapján megkötött ügyleteket 
úgy kell tekinteni, mint amelyeket 
valamely szabályozott piac vagy MTF 
rendszerében kötöttek meg. A „vételi és 
eladási szándék” kifejezést tágan kell 
értelmezni: a kifejezés magában foglalja a 
megbízásokat, jegyzéseket és a szándék 
jelzését. Az a követelmény, miszerint a 
szándékokat a rendszerben a rendszer 
működtetője által megállapított 

(6) Tisztázni kell a szabályozott piac és az 
MTF egymással szorosan összefüggő 
fogalommeghatározását azon tény 
tükrözésére, hogy ezek azonos szervezett 
kereskedési funkcionalitást képviselnek. A 
fogalommeghatározásoknak ki kell zárniuk 
azokat a bilaterális rendszereket, 
amelyeknél a befektetési vállalkozás 
minden ügyletet saját számlájára köt meg, 
még a vevő és az eladó között közvetítő, 
kockázatot nem vállaló másik félként is. A 
„rendszer” kifejezés magában foglalja a 
szabályrendszereket és kereskedési 
platformokat vegyítő piacokat, valamint 
azokat is, amelyek csak valamely 
szabályrendszer alapján működnek. A 
szabályozott piacok és MTF-ek nem 
kötelesek „technikai” rendszert működtetni 
a megbízások összepárosítására. Ezen 
irányelv értelmében szabályozott piac vagy 
MTF azon piac, amely a tagsághoz, az 
eszközök piaci bevezetéséhez, a tagok 
közötti kereskedéshez, az ügyletek 
bejelentéséhez és adott esetben az 
átláthatóságra vonatkozó 
kötelezettségekhez kapcsolódó 
szempontokra vonatkozó 
szabályrendszerekből áll, és az ilyen 
szabályok alapján megkötött ügyleteket 
úgy kell tekinteni, mint amelyeket 
valamely szabályozott piac vagy MTF 
rendszerében kötöttek meg. A „vételi és 
eladási szándék” kifejezést tágan kell 
értelmezni: a kifejezés magában foglalja a 
megbízásokat, jegyzéseket és a szándék 
jelzését. Az egyik fontos követelmény azzal 
a kötelezettséggel foglalkozik, amely 
szerint a szándékokat a rendszerben a 
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megkülönböztetésmentes szabályok révén 
kell egyeztetni, azt jelenti, hogy a 
szándékok egyeztetésének a 
rendszerszabályok alapján vagy a rendszer 
protokolljai vagy belső működési eljárásai 
révén (beleértve a számítógépes 
szoftverben megtestesülő eljárásokat) kell 
történnie. A „megkülönböztetésmentes 
szabályok” kifejezés annyit jelent, hogy e 
szabályok kizárják azt, hogy az MTF-et 
működtető befektetési vállalkozás 
beavatkozhasson abba, hogy a szándékok 
hogyan lépnek egymással kölcsönhatásba. 
A fogalommeghatározások megkövetelik, 
hogy a szándékok egyeztetése olyan 
módon történjen, hogy azok szerződést
eredményezzenek, ami annyit jelent, hogy 
a teljesítés a rendszer szabályai alapján 
vagy a rendszer protokolljain vagy belső 
működési eljárásain keresztül történik.

rendszer működtetője által megállapított 
megkülönböztetésmentes szabályok révén 
kell egyeztetni, ami azt jelenti, hogy a 
szándékok egyeztetésének a 
rendszerszabályok alapján vagy a rendszer 
protokolljai vagy belső működési eljárásai 
révén (beleértve a számítógépes 
szoftverben megtestesülő eljárásokat) kell 
történnie. A „megkülönböztetésmentes 
szabályok” kifejezés annyit jelent, hogy e 
szabályok kizárják azt, hogy az MTF-et 
működtető befektetési vállalkozás 
beavatkozhasson abba, hogy a szándékok 
hogyan lépnek egymással kölcsönhatásba. 
A fogalommeghatározások megkövetelik, 
hogy a szándékok egyeztetése olyan 
módon történjen, hogy azok szerződést 
eredményezzenek, ami annyit jelent, hogy 
a teljesítés a rendszer szabályai alapján 
vagy a rendszer protokolljain vagy belső 
működési eljárásain keresztül történik.

Or. en

Módosítás 102
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az európai piacok átláthatóbbá tétele és 
a kereskedési szolgáltatásokat kínáló 
különféle helyszínek versenyfeltételeinek 
egyenlővé tétele érdekében szükség van 
egy új kategória, a szervezett kereskedési
rendszer (OTF) bevezetésére. Ezt az új 
kategóriát nagy vonalakban úgy 
határozták meg, hogy most és a jövőben 
képesnek kell lennie arra, hogy a 
kereskedés szervezett végrehajtásának és 
megszervezésének összes olyan típusát 
átfogja, amelyek a meglévő helyszínek 
funkcióinak vagy szabályozói előírásainak 
nem felelnek meg. Következésképpen 

(7) Az európai piacok átláthatóbbá, 
biztonságosabbá, hatékonyabbá tétele és a 
kereskedési szolgáltatásokat kínáló 
különféle helyszínek versenyfeltételeinek 
egyenlővé tétele érdekében szükség van a 
kereskedési helyszínek meglévő 
kategóriáinak a tisztázására, hogy 
minden, funkcionálisan azonos 
kereskedésre azonos szabályok 
vonatkozzanak. E tisztázásoknak ki kell 
térniük a félreérthetőség minden jelentős 
forrására, hogy most és a jövőben a 
meglévő kereskedési helyszínek képesek 
legyenek arra, hogy a kereskedés 
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olyan szervezeti előírásokat és 
átláthatósági szabályokat kell alkalmazni, 
amelyek támogatják az árfolyamok 
hatékony felderítését. Az új kategória 
magában foglalja a brókerek összepárosító 
rendszereit, amelyek úgy írhatók le, mint 
befektetési vállalkozás által működtetett 
belső elektronikus párosító rendszerek, 
amelyek ügyfélmegbízásokat 
ügyfélmegbízásokkal szemben teljesítenek. 
Az új kategória magában foglalja azokat a 
rendszereket is, amelyek az elszámolásra 
alkalmas és kellően likvid származtatott 
termékek kereskedésére is szóba jöhetnek. 
Nem tartozhatnak bele azok a rendszerek, 
amelyeknél a rendszerben a kereskedés 
valódi végrehajtására vagy a rendezésre 
nem kerül sor – mint például azok a 
hirdetőtáblák, amelyeket a vételi és eladási 
szándékok meghirdetésére használnak –
vagy azok a gazdálkodó egységek, 
amelyek potenciális vevői és eladói 
szándékokat gyűjtenek össze vagy vonnak 
össze, sem az elektronikus, kereskedés 
utáni megerősítést végző szolgáltatások.

szervezett végrehajtásának és 
megszervezésének összes olyan típusát 
átfogja, amelyek a meglévő helyszínek 
funkcióinak vagy szabályozói előírásainak 
nem felelnek meg. Következésképpen az 
árfolyamok hatékony felderítését 
támogató azonos szervezeti előírásokat és 
átláthatósági szabályokat, valamint az 
objektív, megkülönböztetésmentes
teljesítést és a platformokhoz való 
megkülönböztetésmentes hozzáférést célzó 
azonos szabályokat kell alkalmazni. A 
szabályozott piac, az MTF és a rendszeres 
internalizáló fogalommeghatározásai 
egyértelművé tételének biztosítania kell, 
hogy a brókerek összepárosító rendszereit, 
amelyek úgy írhatók le, mint befektetési 
vállalkozás által működtetett belső 
elektronikus párosító rendszerek, amelyek 
ügyfélmegbízásokat ügyfélmegbízásokkal 
szemben teljesítenek, MTF-ként vagy 
rendszeres internalizálóként szabályozzák 
attól függően, hogy milyen kereskedési 
funkcionalitással rendelkeznek. A 
szabályozott piacok, az MTF-ek és a 
rendszeres internalizálók tisztázott 
fogalommeghatározásainak le kell fedni
azokat a rendszereket is, amelyek az 
elszámolásra alkalmas és kellően likvid 
származtatott termékek kereskedésére is 
szóba jöhetnek. Ezzel szemben, nem
tartozhatnak bele azok a rendszerek, 
amelyeknél a rendszerben a kereskedés 
valódi végrehajtására vagy a rendezésre 
nem kerül sor – mint például azok a 
hirdetőtáblák, amelyeket a vételi és eladási 
szándékok meghirdetésére használnak –
vagy azok a gazdálkodó egységek, 
amelyek potenciális vevői és eladói 
szándékokat gyűjtenek össze vagy vonnak 
össze, illetve az elektronikus, kereskedés 
utáni megerősítést végző szolgáltatásokat 
továbbra is tőzsdén kívüli forgalomként 
kell meghatározni.
(Ez a módosítás [azaz az „OTF” törlése] a 
szöveg egészére alkalmazandó. Elfogadása 
mindenütt – köztük a 2. cikkben található 
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fogalommeghatározásokban is – megfelelő 
változtatásokat tesz szükségessé.)

Or. en

Indokolás

This wording is needed to ensure that all trading platforms operated by market operators or 
investment firms are subject to proper market rules. The objective is not just to improve 
transparency and to level the playing field, but to ensure that all functionally identical trading 
will be subject to identical rules. As supported by the European Parliament in its December 
2010 Report on Dark Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category 
for any asset class (i.e. OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, 
including the inclusion of ‘OTF’ in all other parts of the proposal for all asset classes should 
be deleted. Instead, the existing definitions of the public markets’ categories (RM, MTF and 
SI) should be clarified and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which 
should not be subject to the public market rules, must be introduced. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI – should they want to 
keep operating with non-discretionary execution – or operate multilaterally as an MTF. Non-
discretionary execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being 
eroded through the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and 
MTFs above all through the ability of its operators to carry out discretionary execution.

Módosítás 103
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az európai piacok átláthatóbbá tétele és 
a kereskedési szolgáltatásokat kínáló 
különféle helyszínek versenyfeltételeinek 
egyenlővé tétele érdekében szükség van 
egy új kategória, a szervezett kereskedési 
rendszer (OTF) bevezetésére. Ezt az új 
kategóriát nagy vonalakban úgy határozták 
meg, hogy most és a jövőben képesnek kell 
lennie arra, hogy a kereskedés szervezett 
végrehajtásának és megszervezésének 
összes olyan típusát átfogja, amelyek a 
meglévő helyszínek funkcióinak vagy 
szabályozói előírásainak nem felelnek meg. 

(7) Az európai piacok átláthatóbbá tétele és 
a multilaterális kereskedési 
szolgáltatásokat kínáló különféle 
helyszínek versenyfeltételeinek egyenlővé 
tétele érdekében szükség van egy új 
kategória, a szervezett kereskedési rendszer 
(OTF) bevezetésére. Ezt az új kategóriát 
nagy vonalakban úgy határozták meg, hogy 
most és a jövőben képesnek kell lennie 
arra, hogy a kereskedés szervezett 
végrehajtásának és megszervezésének 
összes olyan típusát átfogja, amelyek a 
meglévő helyszínek funkcióinak vagy 
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Következésképpen olyan szervezeti 
előírásokat és átláthatósági szabályokat 
kell alkalmazni, amelyek támogatják az 
árfolyamok hatékony felderítését. Az új 
kategória magában foglalja a brókerek 
összepárosító rendszereit, amelyek úgy 
írhatók le, mint befektetési vállalkozás által 
működtetett belső elektronikus párosító 
rendszerek, amelyek ügyfélmegbízásokat 
ügyfélmegbízásokkal szemben teljesítenek. 
Az új kategória magában foglalja azokat a 
rendszereket is, amelyek az elszámolásra 
alkalmas és kellően likvid származtatott 
termékek kereskedésére is szóba jöhetnek. 
Nem tartozhatnak bele azok a rendszerek, 
amelyeknél a rendszerben a kereskedés 
valódi végrehajtására vagy a rendezésre 
nem kerül sor – mint például azok a 
hirdetőtáblák, amelyeket a vételi és eladási 
szándékok meghirdetésére használnak –
vagy azok a gazdálkodó egységek, 
amelyek potenciális vevői és eladói 
szándékokat gyűjtenek össze vagy vonnak 
össze, sem az elektronikus, kereskedés 
utáni megerősítést végző szolgáltatások.

szabályozói előírásainak nem felelnek meg. 
Következésképpen olyan szervezeti 
előírásokat és átláthatósági szabályokat 
kell alkalmazni, amelyek támogatják az 
árfolyamok hatékony felderítését. Az új 
kategória magában foglalja a brókerek 
összepárosító rendszereit, amelyek úgy 
írhatók le, mint befektetési vállalkozás által 
működtetett belső elektronikus párosító 
rendszerek, amelyek ügyfélmegbízásokat 
ügyfélmegbízásokkal, vagy saját tőkéjük 
felhasználásával szemben teljesítenek, ami 
legjobban szolgálja a rendszer 
használóinak érdekét. Az új kategória 
magában foglalja azokat a rendszereket is, 
amelyek az elszámolásra alkalmas és 
kellően likvid származtatott termékek 
kereskedésére is szóba jöhetnének, de nem 
felelnek meg a meglévő kereskedési 
helyszínek meghatározó jellemzőinek. 
Nem tartozhatnak bele azok a rendszerek, 
amelyeknél a rendszerben a kereskedés 
valódi végrehajtására vagy a rendezésre 
nem kerül sor – mint például azok a 
hirdetőtáblák, amelyeket a vételi és eladási 
szándékok meghirdetésére használnak –
vagy azok a gazdálkodó egységek, 
amelyek potenciális vevői és eladói 
szándékokat gyűjtenek össze vagy vonnak 
össze, sem az elektronikus, kereskedés 
utáni megerősítést végző szolgáltatások.

Or. en

Indokolás

A standardizált, likvid derivátumokkal kizárólag a kereskedési helyszíneken folytatott 
kereskedés követelményét illetően szükség van a kereskedési helyszínek megfelelő skálájának 
biztosítására. Egyes származtatott termékek kereskedési helyszínei már MTF-ekként 
engedélyezettek és szabályozottak, és ennek a MiFID/R végrehajtását követően is így kell 
maradnia. Az OTF kategóriának képesnek kell lennie arra, hogy megragadja a szervezett 
multilaterális kereskedés minden egyéb formáját, amelyek a jól működő és hatékony piac 
támogatásához szükségesek.

Módosítás 104
Sylvie Goulard
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Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az európai piacok átláthatóbbá tétele és 
a kereskedési szolgáltatásokat kínáló 
különféle helyszínek versenyfeltételeinek 
egyenlővé tétele érdekében szükség van 
egy új kategória, a szervezett kereskedési 
rendszer (OTF) bevezetésére. Ezt az új 
kategóriát nagy vonalakban úgy 
határozták meg, hogy most és a jövőben 
képesnek kell lennie arra, hogy a 
kereskedés szervezett végrehajtásának és 
megszervezésének összes olyan típusát 
átfogja, amelyek a meglévő helyszínek 
funkcióinak vagy szabályozói előírásainak 
nem felelnek meg. Következésképpen 
olyan szervezeti előírásokat és 
átláthatósági szabályokat kell alkalmazni, 
amelyek támogatják az árfolyamok 
hatékony felderítését. Az új kategória 
magában foglalja a brókerek összepárosító 
rendszereit, amelyek úgy írhatók le, mint 
befektetési vállalkozás által működtetett 
belső elektronikus párosító rendszerek, 
amelyek ügyfélmegbízásokat 
ügyfélmegbízásokkal szemben teljesítenek. 
Az új kategória magában foglalja azokat a 
rendszereket is, amelyek az elszámolásra 
alkalmas és kellően likvid származtatott 
termékek kereskedésére is szóba jöhetnek. 
Nem tartozhatnak bele azok a rendszerek, 
amelyeknél a rendszerben a kereskedés 
valódi végrehajtására vagy a rendezésre 
nem kerül sor – mint például azok a 
hirdetőtáblák, amelyeket a vételi és eladási 
szándékok meghirdetésére használnak –
vagy azok a gazdálkodó egységek, amelyek 
potenciális vevői és eladói szándékokat 
gyűjtenek össze vagy vonnak össze, sem az 
elektronikus, kereskedés utáni megerősítést 
végző szolgáltatások.

(7) Az európai piacok átláthatóbbá és 
hatékonyabbá tétele és a kereskedési 
szolgáltatásokat kínáló különféle 
helyszínek versenyfeltételeinek egyenlővé 
tétele érdekében szükség van annak 
egyértelművé tételére, hogy az 
ugyanabban az üzletben érdekelt 
helyszínekre ugyanazok a szabályok 
vonatkozzanak. Most és a jövőben a 
meglévő kereskedési helyszíneknek 
képesnek kell lenniük arra, hogy a 
kereskedés szervezett végrehajtásának és 
megszervezésének összes típusát átfogja. 
Következésképpen az árfolyamok 
hatékony felderítését támogató ugyanazon
szervezeti előírásokat és átláthatósági 
szabályokat kell érvényesíteni a 
platformokon, amelyek az átláthatóságra, 
megkülönböztetésmentes teljesítésre, 
megkülönböztetésmentes hozzáférésre és 
teljes körű piacfelügyeletre vonatkozóan 
azonos szabályokat biztosítanak. A 
szabályozott piac, az MTF és a rendszeres 
internalizáló fogalommeghatározásainak 
garantálnia kell, hogy a brókerek 
összepárosító rendszereit, amelyek úgy 
írhatók le, mint befektetési vállalkozás által 
működtetett belső elektronikus párosító 
rendszerek, amelyek ügyfélmegbízásokat 
ügyfélmegbízásokkal szemben teljesítenek, 
MTF-ekként vagy rendszeres 
internalizálókként szabályozzák attól 
függően, hogy milyen kereskedési – azaz 
multilaterális vagy bilaterális –
funkcionalitással rendelkeznek. A 
szabályozott piacok, az MTF-ek és a 
rendszeres internalizálók új 
fogalommeghatározásainak magukban 
kell foglalniuk azokat a rendszereket is, 
amelyek az elszámolásra alkalmas és 
kellően likvid származtatott termékek 
kereskedésére is szóba jöhetnek. Azokat a 
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rendszereket azonban, amelyeknél a 
rendszerben a kereskedés valódi 
végrehajtására vagy a rendezésre nem kerül 
sor – mint például azok a hirdetőtáblák, 
amelyeket a vételi és eladási szándékok 
meghirdetésére használnak – vagy azokat a 
gazdálkodó egységeket, amelyek 
potenciális vevői és eladói szándékokat 
gyűjtenek össze vagy vonnak össze, vagy
az elektronikus, kereskedés utáni 
megerősítést végző szolgáltatásokat
továbbra is tőzsdén kívüli forgalomként 
kell meghatározni.

Or. en

Indokolás

A piacműködtetők vagy befektetési vállalkozások által működtetett valamennyi kereskedési 
platformnak azonos szabályokat kellene követniük, beleértve az átláthatóságot, a 
megkülönböztetésmentes teljesítést, a megkülönböztetésmentes hozzáférést és a teljes körű 
piacfelügyeletet. Veszélyezteti a kereskedési árfolyamok kialakításának folyamatát és a 
befektetők védelmét az a piac, ahol az egyes platformok különösen a megkülönböztetésmentes 
teljesítésre vonatkozóan nem ugyanazokat a szabályokat követik.

Módosítás 105
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az európai piacok átláthatóbbá tétele és 
a kereskedési szolgáltatásokat kínáló 
különféle helyszínek versenyfeltételeinek 
egyenlővé tétele érdekében szükség van 
egy új kategória, a szervezett kereskedési 
rendszer (OTF) bevezetésére. Ezt az új 
kategóriát nagy vonalakban úgy 
határozták meg, hogy most és a jövőben
képesnek kell lennie arra, hogy a 
kereskedés szervezett végrehajtásának és 
megszervezésének összes olyan típusát 
átfogja, amelyek a meglévő helyszínek 
funkcióinak vagy szabályozói előírásainak 

(7) Az európai piacok hatékonyabbá és 
átláthatóbbá tétele és a kereskedési 
szolgáltatásokat kínáló különféle 
helyszínek versenyfeltételeinek egyenlővé 
tétele érdekében szükség van annak 
egyértelművé tételére, hogy az 
ugyanabban az üzletben érdekelt 
helyszínekre ugyanazok a szabályok 
vonatkozzanak. A meglévő kereskedési 
helyszíneknek képesnek kell lenniük arra, 
hogy a kereskedés szervezett 
végrehajtásának és megszervezésének 
összes olyan típusát átfogja. A 



AM\901839HU.doc 17/187 PE489.472v01-00

HU

nem felelnek meg. Következésképpen 
olyan szervezeti előírásokat és 
átláthatósági szabályokat kell alkalmazni, 
amelyek támogatják az árfolyamok 
hatékony felderítését. Az új kategória 
magában foglalja a brókerek összepárosító 
hálózatait, amelyek úgy írhatók le, mint 
befektetési vállalkozás által működtetett 
belső elektronikus párosító rendszerek, 
amelyek ügyfélmegbízásokat 
ügyfélmegbízásokkal szemben teljesítenek. 
Az új kategória magában foglalja azokat a 
rendszereket is, amelyek az elszámolásra 
alkalmas és kellően likvid származtatott 
termékek kereskedésére is szóba jöhetnek. 
Nem tartozhatnak bele azok a rendszerek, 
amelyeknél a rendszerben a kereskedés 
valódi végrehajtására vagy a rendezésre 
nem kerül sor – mint például azok a 
hirdetőtáblák, amelyeket a vételi és eladási 
szándékok meghirdetésére használnak –
vagy azok a gazdálkodó egységek, amelyek 
potenciális vevői és eladói szándékokat 
gyűjtenek össze vagy vonnak össze, sem az 
elektronikus, kereskedés utáni megerősítést 
végző szolgáltatások.

kereskedésre megfelelő piaci 
szabályoknak kell vonatkozniuk (azaz 
átláthatóság, megkülönböztetésmentes
teljesítés, megkülönböztetésmentes 
hozzáférés és teljes körű piacfelügyelet). 
Következésképpen az árfolyamok 
hatékony felderítését támogató szervezeti 
előírásoknak és átláthatósági 
szabályoknak azonosaknak kell lenniük, 
és azokra megfelelő piaci szabályoknak 
kell vonatkozniuk. A szabályozott piac, az 
MTF és a rendszeres internalizáló 
fogalommeghatározásainak biztosítania 
kell, hogy a brókerek összepárosító 
rendszereit, amelyek úgy írhatók le, mint 
befektetési vállalkozás által működtetett 
belső elektronikus párosító rendszerek, 
amelyek ügyfélmegbízásokat 
ügyfélmegbízásokkal szemben teljesítenek, 
MTF-ekként vagy rendszeres 
internalizálókként szabályozzák attól 
függően, hogy multilaterális vagy 
bilaterális kereskedést folytatnak-e. A 
szabályozott piacok, az MTF-ek és a 
rendszeres internalizálók egyértelművé 
tett fogalommeghatározásainak 
magukban kell foglalniuk azokat a 
rendszereket is, amelyek az elszámolásra 
alkalmas és kellően likvid származtatott 
termékek kereskedésére is szóba jöhetnek. 
Ezzel szemben azokat a rendszereket, 
amelyeknél a rendszerben a kereskedés 
valódi végrehajtására vagy a rendezésre 
nem kerül sor – mint például azok a 
hirdetőtáblák, amelyeket a vételi és eladási 
szándékok meghirdetésére használnak –
vagy azokat a gazdálkodó egységeket, 
amelyek potenciális vevői és eladói 
szándékokat gyűjtenek össze vagy vonnak 
össze, vagy az elektronikus, kereskedés 
utáni megerősítést végző szolgáltatásokat
továbbra is tőzsdén kívüli forgalomként 
(OTC) kell végezni.

Or. en
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Módosítás 106
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az európai piacok átláthatóbbá tétele és 
a kereskedési szolgáltatásokat kínáló 
különféle helyszínek versenyfeltételeinek 
egyenlővé tétele érdekében szükség van 
egy új kategória, a szervezett kereskedési 
rendszer (OTF) bevezetésére. Ezt az új 
kategóriát nagy vonalakban úgy 
határozták meg, hogy most és a jövőben 
képesnek kell lennie arra, hogy a 
kereskedés szervezett végrehajtásának és 
megszervezésének összes olyan típusát 
átfogja, amelyek a meglévő helyszínek 
funkcióinak vagy szabályozói előírásainak 
nem felelnek meg. Következésképpen 
olyan szervezeti előírásokat és 
átláthatósági szabályokat kell alkalmazni, 
amelyek támogatják az árfolyamok 
hatékony felderítését. Az új kategória 
magában foglalja a brókerek 
összepárosító rendszereit, amelyek úgy 
írhatók le, mint befektetési vállalkozás 
által működtetett belső elektronikus 
párosító rendszerek, amelyek 
ügyfélmegbízásokat ügyfélmegbízásokkal 
szemben teljesítenek. Az új kategória 
magában foglalja azokat a rendszereket 
is, amelyek az elszámolásra alkalmas és 
kellően likvid származtatott termékek 
kereskedésére is szóba jöhetnek. Nem 
tartozhatnak bele azok a rendszerek, 
amelyeknél a rendszerben a kereskedés 
valódi végrehajtására vagy a rendezésre 
nem kerül sor – mint például azok a 
hirdetőtáblák, amelyeket a vételi és eladási 
szándékok meghirdetésére használnak –
vagy azok a gazdálkodó egységek, 
amelyek potenciális vevői és eladói 
szándékokat gyűjtenek össze vagy vonnak 
össze, sem az elektronikus, kereskedés 

(7) Az európai piacok átláthatóbbá tétele és 
a kereskedési szolgáltatásokat kínáló 
különféle helyszínek versenyfeltételeinek 
egyenlővé tétele érdekében szükség van 
egy új kategória, a szervezett kereskedési 
rendszer (OTF) bevezetésére. Ezt az új 
kategóriát úgy határozták meg, hogy csak 
azokra az esetekre vonatkozzon, ahol úgy 
tűnik, hogy a meglévő kategóriákat nem 
megfelelően tervezték meg.
Következésképpen olyan szervezeti 
előírásokat és átláthatósági szabályokat 
kell alkalmazni, amelyek támogatják az 
árfolyamok hatékony felderítését. Nem 
tartozhatnak bele azok a rendszerek, 
amelyeknél a rendszerben a kereskedés 
valódi végrehajtására vagy a rendezésre 
nem kerül sor – mint például azok a 
hirdetőtáblák, amelyeket a vételi és eladási 
szándékok meghirdetésére használnak –
vagy azok a gazdálkodó egységek, 
amelyek potenciális vevői és eladói 
szándékokat gyűjtenek össze vagy vonnak 
össze, sem az elektronikus, kereskedés 
utáni megerősítést végző szolgáltatások.
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utáni megerősítést végző szolgáltatások.

Or. en

Módosítás 107
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A részvények esetében a 
megbízásokat összevető belső 
rendszerekhez – amelyekre nem 
vonatkoznak az előzetes értékesítés 
átláthatósági szabályai – az illetékes 
hatóság előzetes engedélye szükséges. E 
hatóságnak különösen azt kell 
biztosítania, hogy a rendszer egyetlen 
résztvevője se kerüljön privilegizált 
helyzetbe a tájékoztatás és a megbízások 
végrehajtása terén.

Or. fr

Módosítás 108
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A részvénypiaci árképzési folyamat 
minőségének biztosítása érdekében meg 
kell határozni, hogy a megbízásokat 
összevető azon belső rendszerek, 
amelyekre nem vonatkoznak az előzetes 
értékesítés átláthatósági szabályai, nem 
vesznek fel túl nagy megbízásállományt az 
általános piaci állományhoz képest. 
Ennek érdekében meg kell tiltani a 
rendszerek egymás közötti 
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összekapcsolását, és meg kall határozni, 
hogy bizonyos küszöbértéken felül e 
rendszereknek MTF vagy adott esetben 
szabályozott piaci státuszt kell felvenniük. 
Az EÉPH-nak technikai normákat kell 
majd kidolgoznia e küszöbérték
meghatározása érdekében.

Or. fr

Módosítás 109
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
7 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7c) „Megbízásokat összevető belső 
rendszerek”: részvényekre, vagy hasonló 
értékpapírokra vonatkozó megbízásokat 
összevető elektronikus rendszerek, 
amelyeket az ügyfélmegbízások és – adott 
esetben – a saját nevében adott 
megbízások keresztezéssel történő 
teljesítése érdekében egy befektetési 
vállalat üzemeltet.

Or. fr

Módosítás 110
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A szervezett kereskedési rendszer ezen 
új kategóriája a meglévő kereskedési 
helyszíneket fogja kiegészíteni. Míg a 
szabályozott piacokra és a multilaterális 
kereskedési rendszerekre az ügyletek nem-
diszkrecionális végrehajtása a jellemző, 
egy szervezett kereskedési rendszer 

(8) A szervezett kereskedési rendszer ezen 
új kategóriája a meglévő kereskedési 
helyszíneket fogja kiegészíteni. Míg a 
szabályozott piacokra és a multilaterális 
kereskedési rendszerekre az ügyletek nem-
diszkrecionális végrehajtása a jellemző, 
egy szervezett kereskedési rendszer 
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működtetőjének kell lennie beleszólásának 
abba, hogy egy ügyletet hogyan hajtanak 
végre. Következésképp, az üzletviteli 
szabályokat, a legjobb végrehajtást és az 
ügyfélmegbízások kezelésével kapcsolatos 
kötelezettségeket alkalmazni kell a 
befektetési vállalkozás vagy piacműködtető 
által működtetett OTF-en megkötött 
ügyletekre. Ugyanakkor, mivel egy OTF 
valódi kereskedési platformot jelent, a 
platform működtetőjének semlegesnek kell 
lennie. Emiatt, egy OTF működtetőjének 
nem engedhető meg, hogy az OTF-ben 
végrehajtson bármiféle, több harmadik fél 
vételi és eladási szándékán alapuló 
ügyletet, ideértve az olyan 
ügyfélmegbízásokat, amelyeket a 
rendszerben saját tőkéjét felhasználva hoz 
össze. Ez egyben kizárja, hogy az általuk 
működtetett OTF-ben rendszeres 
internalizálóként járjanak el.

működtetőjének kell lennie beleszólásának 
abba, hogy egy ügyletet hogyan hajtanak 
végre. Következésképp, az üzletviteli 
szabályokat, a legjobb végrehajtást és az 
ügyfélmegbízások kezelésével kapcsolatos 
kötelezettségeket alkalmazni kell a 
befektetési vállalkozás vagy piacműködtető 
által működtetett OTF-en megkötött 
ügyletekre. Ugyanakkor, mivel egy OTF 
valódi kereskedési platformot jelent, a 
platform működtetőjének semlegesnek kell 
lennie. Emiatt, egy OTF működtetőjének 
nem engedhető meg, hogy a vállalkozás 
árjegyző tevékenységével kapcsolatos 
tevékenységek kivételével az OTF-ben 
végrehajtson bármiféle, több harmadik fél 
vételi és eladási szándékán alapuló 
ügyletet, ideértve az olyan 
ügyfélmegbízásokat, amelyeket a 
rendszerben saját tőkéjét felhasználva hoz 
össze. Ez egyben kizárja, hogy az általuk 
működtetett OTF-ben rendszeres 
internalizálóként járjanak el. Ezért a 
potenciális összeférhetetlenség megfelelő 
kezelésével kapcsolatban az OTF 
működtetőjére ugyanolyan 
kötelezettségeknek kell vonatkozniuk, 
mint valamely MTF-ére. E kötelezettségek 
alapján az OTF működtetőjének 
biztosítania kell az OTF és a saját 
kereskedési tevékenységének a 
különválasztását, hogy biztosítottak 
legyenek a rendszerben a több harmadik 
fél vételi és eladási szándékán alapuló 
tisztességes, módszeres és hatékony 
interakciók (beleértve azokat is, amelyek a 
működtető saját tőkéjével kapcsolatosak).

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás megkívánja az OTF-ektől, hogy az MTF-ek esetében létezőhöz hasonló, 
megalapozott összeférhetetlenség-kezelési megoldásokat vezessenek be. Az OTF működtetője 
esetében szükség van semlegességének fenntartására, amikor saját tőkéje felhasználásával 
teljesíti az ügyfélmegbízásokat, és miután az aktuális MTF összeférhetetlenség-kezelési 
megoldások hatékonyaknak tűnnek, ugyanezeket a követelményeket kellene bevezetni az OTF-
ek esetében is.
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Módosítás 111
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A szervezett kereskedési rendszer ezen 
új kategóriája a meglévő kereskedési 
helyszíneket fogja kiegészíteni. Míg a 
szabályozott piacokra és a multilaterális 
kereskedési rendszerekre az ügyletek nem-
diszkrecionális végrehajtása a jellemző, 
egy szervezett kereskedési rendszer 
működtetőjének kell lennie 
beleszólásának abba, hogy egy ügyletet 
hogyan hajtanak végre. Következésképp, 
az üzletviteli szabályokat, a legjobb 
végrehajtást és az ügyfélmegbízások 
kezelésével kapcsolatos kötelezettségeket 
alkalmazni kell a befektetési vállalkozás 
vagy piacműködtető által működtetett 
OTF-en megkötött ügyletekre. 
Ugyanakkor, mivel egy OTF valódi
kereskedési platformot jelent, a platform 
működtetőjének semlegesnek kell lennie. 
Emiatt, egy OTF működtetőjének nem 
engedhető meg, hogy az OTF-ben 
végrehajtson bármiféle, több harmadik fél 
vételi és eladási szándékán alapuló 
ügyletet, ideértve az olyan 
ügyfélmegbízásokat, amelyeket a 
rendszerben saját tőkéjét felhasználva hoz 
össze. Ez egyben kizárja, hogy az általuk 
működtetett OTF-ben rendszeres 
internalizálóként járjanak el.

(8) A meglévő kereskedési helyszíneket
egyértelművé kell tenni annak 
biztosítására, hogy minden multilaterális 
és bilaterális kereskedési tevékenységre 
azonos szabályok vonatkozzanak. 
Különösen a szabályozott piacokra és a 
multilaterális kereskedési rendszerekre 
alkalmazott fogalommeghatározások és 
rendszerek egyértelművé tételének kell 
megvilágítania, hogy az ügyleteket
mindkét kereskedési helyszínen nem-
diszkrecionális módon kell végrehajtani. 
Az ügyletek nem-diszkrecionális 
végrehajtása a szabályozott piacokon vagy 
az MTF-en teljesen elkülönül, és ki is 
egészíti az ügyféllel szembeni, az 
ügyfélmegbízások végrehajtása során a 
közvetítőkkel szemben támasztott 
követelményeket. Következésképp, az 
üzletviteli szabályokat, a legjobb 
végrehajtást és az ügyfélmegbízások 
kezelésével kapcsolatos kötelezettségeket 
kell továbbra is alkalmazni a befektetési 
vállalkozás vagy piacműködtető által 
működtetett szabályozott piacon vagy 
MTF-en megkötött ügyletekre. 
Ugyanakkor, mivel a kereskedési platform 
működtetésével kapcsolatos, a piaccal 
szembeni szabályozási kötelezettségek 
eltérőek a közvetítő ügyféllel szembeni 
kötelezettségeitől, mindkét fajta 
platformra továbbra is a nem-
diszkrecionális teljesítés követelményének 
kell vonatkoznia.

Or. en
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Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi, hogy a nem diszkrecionális teljesítés a piacok uniós 
szabályozásának alapvető eleme, amelytől nem lehet eltekinteni. E módosításnak az lesz a 
hatása, hogy minden multilaterális kereskedési platform – legyen az szabályozott piac vagy 
MTF – továbbra is nem-diszkrecionális teljesítést biztosít.

Módosítás 112
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A szervezett kereskedési rendszer ezen 
új kategóriája a meglévő kereskedési 
helyszíneket fogja kiegészíteni. Míg a 
szabályozott piacokra és a multilaterális 
kereskedési rendszerekre az ügyletek nem-
diszkrecionális végrehajtása a jellemző, 
egy szervezett kereskedési rendszer 
működtetőjének kell lennie beleszólásának 
abba, hogy egy ügyletet hogyan hajtanak 
végre. Következésképp, az üzletviteli 
szabályokat, a legjobb végrehajtást és az 
ügyfélmegbízások kezelésével kapcsolatos 
kötelezettségeket alkalmazni kell a 
befektetési vállalkozás vagy piacműködtető 
által működtetett OTF-en megkötött 
ügyletekre. Ugyanakkor, mivel egy OTF 
valódi kereskedési platformot jelent, a 
platform működtetőjének semlegesnek kell 
lennie. Emiatt, egy OTF működtetőjének 
nem engedhető meg, hogy az OTF-ben 
végrehajtson bármiféle, több harmadik fél 
vételi és eladási szándékán alapuló 
ügyletet, ideértve az olyan 
ügyfélmegbízásokat, amelyeket a 
rendszerben saját tőkéjét felhasználva hoz 
össze. Ez egyben kizárja, hogy az általuk 
működtetett OTF-ben rendszeres 
internalizálóként járjanak el.

(8) A szervezett kereskedési rendszer ezen 
új kategóriája a meglévő kereskedési 
helyszíneket fogja kiegészíteni. Míg a 
szabályozott piacokra és a multilaterális 
kereskedési rendszerekre az ügyletek nem-
diszkrecionális végrehajtása a jellemző, 
egy szervezett kereskedési rendszer 
működtetőjének kell lennie beleszólásának 
abba, hogy egy ügyletet hogyan hajtanak 
végre. Következésképp, az üzletviteli 
szabályokat, a legjobb végrehajtást és az 
ügyfélmegbízások kezelésével kapcsolatos 
kötelezettségeket alkalmazni kell a 
befektetési vállalkozás vagy piacműködtető 
által működtetett OTF-en megkötött 
ügyletekre. Ugyanakkor, mivel egy OTF 
valódi kereskedési platformot jelent, a 
platform működtetőjének semlegesnek kell 
lennie. Ennek ki kell zárnia, hogy az 
általuk működtetett OTF-en rendszeres 
internalizálóként lépjenek fel. 
Meghatározott körülmények esetén az 
OTF-nek képesnek kell lennie saját 
tőkéjének felhasználására, hogy elősegítse 
az ügyfélmegbízásokat, különösen a 
kevésbé likvid piacokon és ott, ahol 
kevesebb a piaci résztvevő. Ez különösen 
releváns a nem részvénypiacokon.

Or. en
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Indokolás

Az OTF működéséhez szükséges az, hogy a befektetési vállalkozás felhasználja saját tőkéjét, 
miután a vevői oldal vállalkozásai nem kívánnak egymás szerződő felei lenni, ami 
elfogadhatatlan kockázatot visz be a folyamatba. Ezért az OTF működtetőjének képesnek kell 
lennie arra, hogy saját tőkéjét használja az ügyfélkötések elősegítésére és közelítőleg 
ellensúlyozza az ügyféllel szembeni teljesítés során keletkezett kockázatot.

Módosítás 113
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A szervezett kereskedési rendszer ezen 
új kategóriája a meglévő kereskedési 
helyszíneket fogja kiegészíteni. Míg a 
szabályozott piacokra és a multilaterális 
kereskedési rendszerekre az ügyletek nem-
diszkrecionális végrehajtása a jellemző, 
egy szervezett kereskedési rendszer 
működtetőjének kell lennie 
beleszólásának abba, hogy egy ügyletet 
hogyan hajtanak végre. Következésképp, 
az üzletviteli szabályokat, a legjobb 
végrehajtást és az ügyfélmegbízások 
kezelésével kapcsolatos kötelezettségeket 
alkalmazni kell a befektetési vállalkozás 
vagy piacműködtető által működtetett 
OTF-en megkötött ügyletekre. 
Ugyanakkor, mivel egy OTF valódi
kereskedési platformot jelent, a platform 
működtetőjének semlegesnek kell lennie. 
Emiatt, egy OTF működtetőjének nem 
engedhető meg, hogy az OTF-ben 
végrehajtson bármiféle, több harmadik fél 
vételi és eladási szándékán alapuló 
ügyletet, ideértve az olyan 
ügyfélmegbízásokat, amelyeket a 
rendszerben saját tőkéjét felhasználva hoz 
össze. Ez egyben kizárja, hogy az általuk 
működtetett OTF-ben rendszeres 
internalizálóként járjanak el.

(8) A meglévő kereskedési helyszíneket
egyértelművé kell tenni annak 
biztosításához, hogy azonos kereskedési 
tevékenységekre azonos szabályok 
vonatkozzanak. Különösen, a szabályozott 
piacok és a multilaterális kereskedési 
rendszerek fogalommeghatározása 
egyértelművé tételének kell rávilágítania
arra, hogy az ügyletek nem-diszkrecionális 
végrehajtása egy szabályozott piacon vagy 
MTF-en teljesen különválik az 
ügyfélmegbízások teljesítésekor a 
közvetőkre vonatkozó, az ügyféllel 
szembeni előírásoktól, és kiegészíti azokat. 
Következésképp, az üzletviteli szabályokat, 
a legjobb végrehajtást és az 
ügyfélmegbízások kezelésével kapcsolatos 
kötelezettségeket továbbra is alkalmazni 
kell a szabályozott piacon vagy a 
befektetési vállalkozás vagy piacműködtető 
által működtetett MTF-en megkötött 
ügyletekre. Ugyanakkor, mivel a 
kereskedési platform működtetéséhez 
kapcsolódó, piaccal szembeni szabályok 
eltérnek a közvetítő ügyféllel szembeni 
kötelezettségeitől, mindkét fajta 
platformra továbbra is a 
megkülönböztetésmentes teljesítés 
követelményének kell érvényesülnie.
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Or. en

Indokolás

A piacműködtetők vagy befektetési vállalkozások által működtetett valamennyi platformnak 
azonos szabályokat kell követnie, beleértve az átláthatóságot, a megkülönböztetésmentes
teljesítést, a megkülönböztetésmentes hozzáférést és a teljes körű piacfelügyeletet. 
Veszélyezteti a kereskedési árfolyamok kialakításának folyamatát és a befektetők védelmét az 
a piac, ahol az egyes platformok különösen a megkülönböztetésmentes teljesítésre 
vonatkozóan nem ugyanazokat a szabályokat követik.

Módosítás 114
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A szervezett kereskedési rendszer ezen 
új kategóriája a meglévő kereskedési 
helyszíneket fogja kiegészíteni. Míg a 
szabályozott piacokra és a multilaterális 
kereskedési rendszerekre az ügyletek nem-
diszkrecionális végrehajtása a jellemző, 
egy szervezett kereskedési rendszer 
működtetőjének kell lennie beleszólásának 
abba, hogy egy ügyletet hogyan hajtanak 
végre. Következésképp, az üzletviteli 
szabályokat, a legjobb végrehajtást és az 
ügyfélmegbízások kezelésével kapcsolatos 
kötelezettségeket alkalmazni kell a 
befektetési vállalkozás vagy piacműködtető 
által működtetett OTF-en megkötött 
ügyletekre. Ugyanakkor, mivel egy OTF 
valódi kereskedési platformot jelent, a 
platform működtetőjének semlegesnek kell 
lennie. Emiatt, egy OTF működtetőjének 
nem engedhető meg, hogy az OTF-ben 
végrehajtson bármiféle, több harmadik fél 
vételi és eladási szándékán alapuló 
ügyletet, ideértve az olyan 
ügyfélmegbízásokat, amelyeket a 
rendszerben saját tőkéjét felhasználva hoz 
össze. Ez egyben kizárja, hogy az általuk 
működtetett OTF-ben rendszeres 

(8) A szervezett kereskedési rendszer ezen 
új kategóriája a meglévő kereskedési 
helyszíneket fogja kiegészíteni. Míg a 
szabályozott piacokra és a multilaterális 
kereskedési rendszerekre az ügyletek nem-
diszkrecionális végrehajtása a jellemző, 
egy szervezett kereskedési rendszer 
működtetőjének kell lennie beleszólásának 
abba, hogy egy ügyletet hogyan hajtanak 
végre. Következésképp, az üzletviteli 
szabályokat, beleértve a konfliktusok 
kezelését is, a legjobb végrehajtást és az 
ügyfélmegbízások kezelésével kapcsolatos 
kötelezettségeket alkalmazni kell a 
befektetési vállalkozás vagy piacműködtető 
által működtetett OTF-en megkötött 
ügyletekre. Ugyanakkor, mivel egy OTF 
valódi kereskedési platformot jelent, a 
platform működtetőjének semlegesnek kell 
lennie. Emiatt, egy OTF működtetőjének 
nem engedhető meg, hogy az OTF-ben 
végrehajtson bármiféle, több harmadik fél 
vételi és eladási szándékán alapuló 
ügyletet, ideértve az olyan 
ügyfélmegbízásokat, amelyeket a 
rendszerben saját tőkéjét felhasználva hoz 
össze, kivéve ha saját tőkéjét használja az 
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internalizálóként járjanak el. ügyfélmegbízások elősegítése érdekében.

Or. en

Módosítás 115
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A szervezett kereskedési rendszer ezen 
új kategóriája a meglévő kereskedési 
helyszíneket fogja kiegészíteni. Míg a 
szabályozott piacokra és a multilaterális 
kereskedési rendszerekre az ügyletek nem-
diszkrecionális végrehajtása a jellemző, 
egy szervezett kereskedési rendszer 
működtetőjének kell lennie 
beleszólásának abba, hogy egy ügyletet 
hogyan hajtanak végre. Következésképp, 
az üzletviteli szabályokat, a legjobb 
végrehajtást és az ügyfélmegbízások 
kezelésével kapcsolatos kötelezettségeket 
alkalmazni kell a befektetési vállalkozás 
vagy piacműködtető által működtetett 
OTF-en megkötött ügyletekre. 
Ugyanakkor, mivel egy OTF valódi 
kereskedési platformot jelent, a platform 
működtetőjének semlegesnek kell lennie. 
Emiatt, egy OTF működtetőjének nem 
engedhető meg, hogy az OTF-ben 
végrehajtson bármiféle, több harmadik fél 
vételi és eladási szándékán alapuló 
ügyletet, ideértve az olyan 
ügyfélmegbízásokat, amelyeket a 
rendszerben saját tőkéjét felhasználva hoz 
össze. Ez egyben kizárja, hogy az általuk 
működtetett OTF-ben rendszeres 
internalizálóként járjanak el.

(8) A szabályozott piacok, MTF-ek és 
rendszeres internalizálók meglévő 
fajtáinak egyértelművé tétele szükséges 
annak biztosítására, hogy minden 
multilaterális és bilaterális kereskedési 
tevékenységre azonos szabályok 
vonatkozzanak. Különösen a szabályozott 
piacokra és a multilaterális kereskedési 
rendszerekre alkalmazott definíciók és 
rendszerek egyértelművé tételének kell 
rávilágítania arra, hogy az ügyleteket
mindkét kereskedési helyszínen nem-
diszkrecionális módon kell végrehajtani.
Következésképp, az egyéb piaci szabályok 
mellett az üzletviteli szabályokat, a legjobb 
végrehajtást és az ügyfélmegbízások 
kezelésével kapcsolatos kötelezettségeket 
továbbra is alkalmazni kell a szabályozott 
piacon vagy a befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető által működtetett MTF-en
megkötött ügyletekre.

Or. en
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Módosítás 116
Anne E. Jensen

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A szervezett kereskedési rendszer ezen 
új kategóriája a meglévő kereskedési 
helyszíneket fogja kiegészíteni. Míg a 
szabályozott piacokra és a multilaterális 
kereskedési rendszerekre az ügyletek nem-
diszkrecionális végrehajtása a jellemző, 
egy szervezett kereskedési rendszer 
működtetőjének kell lennie beleszólásának 
abba, hogy egy ügyletet hogyan hajtanak 
végre. Következésképp, az üzletviteli 
szabályokat, a legjobb végrehajtást és az 
ügyfélmegbízások kezelésével kapcsolatos 
kötelezettségeket alkalmazni kell a 
befektetési vállalkozás vagy piacműködtető 
által működtetett OTF-en megkötött 
ügyletekre. Ugyanakkor, mivel egy OTF 
valódi kereskedési platformot jelent, a 
platform működtetőjének semlegesnek kell 
lennie. Emiatt, egy OTF működtetőjének 
nem engedhető meg, hogy az OTF-ben 
végrehajtson bármiféle, több harmadik fél 
vételi és eladási szándékán alapuló 
ügyletet, ideértve az olyan 
ügyfélmegbízásokat, amelyeket a 
rendszerben saját tőkéjét felhasználva hoz 
össze. Ez egyben kizárja, hogy az általuk 
működtetett OTF-ben rendszeres 
internalizálóként járjanak el.

(8) A szervezett kereskedési rendszer ezen 
új kategóriája a meglévő kereskedési 
helyszíneket fogja kiegészíteni. Míg a 
szabályozott piacokra és a multilaterális 
kereskedési rendszerekre az ügyletek nem-
diszkrecionális végrehajtása a jellemző, a
hitelintézetek vagy befektetési 
vállalkozások kizárásával csak ügyfelei 
számára hozzáférhető szervezett 
kereskedési rendszer működtetőjének kell 
lennie beleszólásának abba, hogy egy 
ügyletet hogyan hajtanak végre. 
Következésképp, az üzletviteli szabályokat, 
a legjobb végrehajtást és az 
ügyfélmegbízások kezelésével kapcsolatos 
kötelezettségeket alkalmazni kell a 
befektetési vállalkozás vagy piacműködtető 
által működtetett, kizárólag az ügyfelei 
számára hozzáférhető OTF-en megkötött 
ügyletekre. Ugyanakkor, mivel egy OTF 
valódi kereskedési platformot jelent, a 
platform működtetőjének semlegesnek kell 
lennie. Emiatt, egy OTF működtetőjének, 
amely szervezett teljesítést és a 
részvénykereskedés megszervezését 
biztosítja, nem engedhető meg, hogy az 
OTF-ben végrehajtson bármiféle, több 
harmadik fél vételi és eladási szándékán 
alapuló ügyletet, ideértve az olyan 
ügyfélmegbízásokat, amelyeket a 
rendszerben saját tőkéjét felhasználva hoz 
össze. Ez egyben kizárja, hogy az általuk 
működtetett OTF-ben rendszeres 
internalizálóként járjanak el.

Or. en
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Módosítás 117
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Minden szervezett kereskedésnek 
szabályozott helyszíneken kell lezajlania és 
teljesen átláthatónak kell lennie, mind a 
kereskedés előtt, mind utána. Az 
átláthatósági követelményeket ezért a 
kereskedési helyszínek minden típusára, és 
minden ott kereskedett pénzügyi eszközre 
alkalmazni kell.

(9) Minden szervezett kereskedésnek 
szabályozott helyszíneken kell lezajlania és 
maximális átláthatósággal kell
rendelkeznie, mind a kereskedés előtt, 
mind utána. A megfelelően kalibrált 
átláthatósági követelményeket ezért a 
kereskedési helyszínek minden típusára, és 
minden ott kereskedett pénzügyi eszközre 
alkalmazni kell.

Or. en

Indokolás

A (9) preambulumbekezdés szövegének meg kell felelnie a (12) és (14) 
preambulumbekezdésnek. A szó teljes mértékben jelzi, hogy nem terveznek kalibrálást.

Módosítás 118
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Minden szervezett kereskedésnek 
szabályozott helyszíneken kell lezajlania és 
teljesen átláthatónak kell lennie, mind a 
kereskedés előtt, mind utána. Az 
átláthatósági követelményeket ezért a 
kereskedési helyszínek minden típusára, és 
minden ott kereskedett pénzügyi eszközre 
alkalmazni kell.

(9) Minden szervezett kereskedésnek 
szabályozott helyszíneken kell lezajlania és 
teljesen átláthatónak kell lennie, mind a 
kereskedés előtt, mind pedig – adott 
esetben – utána. Az átláthatósági 
követelményeket ezért a kereskedési 
helyszínek minden típusára, és minden ott 
kereskedett pénzügyi eszközre alkalmazni 
kell.

Or. en
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Módosítás 119
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A pénzügyi válság napvilágra hozott 
konkrét gyengeségeket a részvényektől 
eltérő pénzügyi eszközök kereskedési 
lehetőségeivel és árfolyamaival 
kapcsolatos információk piaci szereplők 
számára biztosított hozzáférhetőségét 
illetően, mégpedig az időzítés, a 
felbonthatóság, az egyenlő hozzáférés és a 
megbízhatóság szempontjából. Olyan 
kereskedés előtti és utáni átláthatósági 
előírások bevezetésére van tehát szükség, 
amelyek figyelembe veszik a részvényektől 
eltérő eszközök konkrét típusainak eltérő 
jellemzőit és piaci struktúráit. Annak 
érdekében, hogy az összes releváns eszköz 
tekintetében létezzen egy megbízható 
átláthatósági keretszabály, az előírásokat 
alkalmazni kell az olyan kötvényekre és 
strukturált pénzügyi termékekre, 
amelyekről tájékoztató készült, vagy 
amelyeket akár egy szabályozott piacra 
bevezettek, akár multilaterális kereskedési 
rendszerben (MTF) vagy szervezett 
kereskedési rendszerben (OTF) 
kereskedettek, az olyan származtatott 
termékekre, amelyeket a piacra bevezettek 
vagy amelyekkel kereskednek a 
szabályozott piacokon, MTF-eken vagy 
OTF-eken, vagy amelyek központi 
elszámolásra alkalmasnak minősülnek, 
valamint – a kereskedés utáni átláthatóság 
esetében – az olyan származtatott 
eszközökre, amelyekről a kereskedési 
adattárak számára jelentés készül. Ezért 
csak az olyan pénzügyi eszközök 
maradnának az átláthatósági 
kötelezettségek hatókörén kívül, 

(12) A pénzügyi válság napvilágra hozott 
konkrét gyengeségeket a részvényektől 
eltérő pénzügyi eszközök kereskedési 
lehetőségeivel és árfolyamaival 
kapcsolatos információk piaci szereplők 
számára biztosított hozzáférhetőségét 
illetően, mégpedig az időzítés, a 
felbonthatóság, az egyenlő hozzáférés és a 
megbízhatóság szempontjából. Olyan 
kereskedés előtti és utáni átláthatósági 
előírások bevezetésére van tehát szükség, 
amelyek figyelembe veszik a részvényektől 
eltérő eszközök konkrét típusainak eltérő 
jellemzőit és piaci struktúráit. Annak 
érdekében, hogy az összes releváns eszköz 
tekintetében létezzen egy megbízható 
átláthatósági keretszabály, az előírásokat 
alkalmazni kell az olyan kötvényekre és 
strukturált pénzügyi termékekre, 
amelyekről tájékoztató készült, vagy 
amelyeket akár egy szabályozott piacra 
bevezettek, akár multilaterális kereskedési 
rendszerben (MTF) vagy szervezett 
kereskedési rendszerben (OTF) 
kereskedettek, az olyan származtatott 
termékekre, amelyeket a piacra bevezettek 
vagy amelyekkel kereskednek a 
szabályozott piacokon, MTF-eken vagy 
OTF-eken, vagy amelyek központi 
elszámolásra alkalmasnak minősülnek, 
valamint – a kereskedés utáni átláthatóság 
esetében – az olyan származtatott 
eszközökre, amelyekről a kereskedési 
adattárak számára jelentés készül. Ezért 
csak az olyan pénzügyi eszközök 
maradnának a kereskedés előtti és utáni
átláthatósági kötelezettségek hatókörén 
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amelyekkel kizárólag tőzsdén kívül 
kereskednek, amelyek különösen 
illikvidnek tekintendők vagy felépítésük
nagyon különleges.

kívül, amelyekkel kizárólag tőzsdén kívül 
kereskednek, amelyek nem kellően 
likvidnek tekintendők vagy természetük
nagyon különleges.

Or. en

Indokolás

A likviditás kulcsfontosságú tényező a kellő szintű bevétel fenntartásához a nyugdíjasok és a 
végső befektetők számára. A kereskedés előtti átláthatóság kikényszerítése csökkentett 
likviditáshoz vezetne. A kereskedés utáni átláthatóság a kizárólag tőzsdén kívül kereskedés 
esetén is szükséges.

Módosítás 120
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A pénzügyi válság napvilágra hozott 
konkrét gyengeségeket a részvényektől 
eltérő pénzügyi eszközök kereskedési 
lehetőségeivel és árfolyamaival 
kapcsolatos információk piaci szereplők 
számára biztosított hozzáférhetőségét 
illetően, mégpedig az időzítés, a 
felbonthatóság, az egyenlő hozzáférés és a 
megbízhatóság szempontjából. Olyan 
kereskedés előtti és utáni átláthatósági 
előírások bevezetésére van tehát szükség, 
amelyek figyelembe veszik a részvényektől 
eltérő eszközök konkrét típusainak eltérő 
jellemzőit és piaci struktúráit. Annak 
érdekében, hogy az összes releváns eszköz 
tekintetében létezzen egy megbízható 
átláthatósági keretszabály, az előírásokat 
alkalmazni kell az olyan kötvényekre és 
strukturált pénzügyi termékekre, 
amelyekről tájékoztató készült, vagy 
amelyeket akár egy szabályozott piacra 
bevezettek, akár multilaterális kereskedési 
rendszerben (MTF) vagy szervezett 
kereskedési rendszerben (OTF) 

(12) A pénzügyi válság napvilágra hozott 
konkrét gyengeségeket a részvényektől 
eltérő pénzügyi eszközök kereskedési 
lehetőségeivel és árfolyamaival 
kapcsolatos információk piaci szereplők 
számára biztosított hozzáférhetőségét 
illetően, mégpedig az időzítés, a 
felbonthatóság, az egyenlő hozzáférés és a 
megbízhatóság szempontjából. Olyan 
pontos és naprakész kereskedés utáni 
átláthatósági előírások bevezetésére van 
tehát szükség, amelyek figyelembe veszik 
a részvényektől eltérő eszközök konkrét 
típusainak eltérő jellemzőit és piaci 
struktúráit. Annak érdekében, hogy az 
összes releváns eszköz tekintetében 
létezzen egy megbízható átláthatósági 
keretszabály, az előírásokat alkalmazni kell 
az olyan kötvényekre és strukturált 
pénzügyi termékekre, amelyekről 
tájékoztató készült, vagy amelyeket akár 
egy szabályozott piacra bevezettek, akár 
multilaterális kereskedési rendszerben 
(MTF) vagy szervezett kereskedési 
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kereskedettek, az olyan származtatott 
termékekre, amelyeket a piacra bevezettek 
vagy amelyekkel kereskednek a 
szabályozott piacokon, MTF-eken vagy 
OTF-eken, vagy amelyek központi 
elszámolásra alkalmasnak minősülnek, 
valamint – a kereskedés utáni átláthatóság 
esetében – az olyan származtatott 
eszközökre, amelyekről a kereskedési 
adattárak számára jelentés készül. Ezért 
csak az olyan pénzügyi eszközök 
maradnának az átláthatósági 
kötelezettségek hatókörén kívül, 
amelyekkel kizárólag tőzsdén kívül 
kereskednek, amelyek különösen 
illikvidnek tekintendők vagy felépítésük 
nagyon különleges.

rendszerben (OTF) kereskedettek, az olyan 
származtatott termékekre, amelyeket a 
piacra bevezettek vagy amelyekkel 
kereskednek a szabályozott piacokon, 
MTF-eken vagy OTF-eken, vagy amelyek 
központi elszámolásra alkalmasnak 
minősülnek, valamint – a kereskedés utáni 
átláthatóság esetében – az olyan 
származtatott eszközökre, amelyekről a 
kereskedési adattárak számára jelentés 
készül. Ezért csak az olyan pénzügyi 
eszközök maradnának az átláthatósági 
kötelezettségek hatókörén kívül, 
amelyekkel kizárólag tőzsdén kívül 
kereskednek, amelyek különösen 
illikvidnek tekintendők vagy felépítésük 
nagyon különleges.

Or. en

Módosítás 121
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A pénzügyi válság napvilágra hozott 
konkrét gyengeségeket a részvényektől 
eltérő pénzügyi eszközök kereskedési 
lehetőségeivel és árfolyamaival 
kapcsolatos információk piaci szereplők 
számára biztosított hozzáférhetőségét 
illetően, mégpedig az időzítés, a 
felbonthatóság, az egyenlő hozzáférés és a 
megbízhatóság szempontjából. Olyan 
kereskedés előtti és utáni átláthatósági 
előírások bevezetésére van tehát szükség, 
amelyek figyelembe veszik a részvényektől 
eltérő eszközök konkrét típusainak eltérő 
jellemzőit és piaci struktúráit. Annak 
érdekében, hogy az összes releváns eszköz 
tekintetében létezzen egy megbízható 
átláthatósági keretszabály, az előírásokat 
alkalmazni kell az olyan kötvényekre és 

(12) A pénzügyi válság napvilágra hozott 
konkrét gyengeségeket a részvényektől 
eltérő pénzügyi eszközök kereskedési 
lehetőségeivel és árfolyamaival 
kapcsolatos információk piaci szereplők 
számára biztosított hozzáférhetőségét 
illetően, mégpedig az időzítés, a 
felbonthatóság, az egyenlő hozzáférés és a 
megbízhatóság szempontjából. Olyan 
kereskedés előtti és utáni átláthatósági 
előírások bevezetésére van tehát szükség, 
amelyek figyelembe veszik a részvényektől 
eltérő eszközök konkrét típusainak eltérő 
jellemzőit és piaci struktúráit. Annak 
érdekében, hogy az összes releváns eszköz 
tekintetében létezzen egy megbízható 
átláthatósági keretszabály, az előírásokat 
alkalmazni kell az olyan kötvényekre és 
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strukturált pénzügyi termékekre, 
amelyekről tájékoztató készült, vagy 
amelyeket akár egy szabályozott piacra 
bevezettek, akár multilaterális kereskedési 
rendszerben (MTF) vagy szervezett 
kereskedési rendszerben (OTF)
kereskedettek, az olyan származtatott 
termékekre, amelyeket a piacra bevezettek 
vagy amelyekkel kereskednek a 
szabályozott piacokon, MTF-eken vagy 
OTF-eken, vagy amelyek központi 
elszámolásra alkalmasnak minősülnek, 
valamint – a kereskedés utáni átláthatóság 
esetében – az olyan származtatott 
eszközökre, amelyekről a kereskedési 
adattárak számára jelentés készül. Ezért 
csak az olyan pénzügyi eszközök 
maradnának az átláthatósági 
kötelezettségek hatókörén kívül, 
amelyekkel kizárólag tőzsdén kívül 
kereskednek, amelyek különösen 
illikvidnek tekintendők vagy felépítésük 
nagyon különleges.

strukturált pénzügyi termékekre, 
amelyekről tájékoztató készült, vagy 
amelyeket akár egy szabályozott piacra 
bevezettek, akár multilaterális kereskedési 
rendszerben (MTF) kereskedettek, az olyan 
származtatott termékekre, amelyeket a 
piacra bevezettek vagy amelyekkel 
kereskednek a szabályozott piacokon, 
MTF-eken, vagy amelyek központi 
elszámolásra alkalmasnak minősülnek, 
valamint – a kereskedés utáni átláthatóság 
esetében – az olyan származtatott 
eszközökre, amelyekről a kereskedési 
adattárak számára jelentés készül. Ezért 
csak az olyan pénzügyi eszközök 
maradnának az átláthatósági 
kötelezettségek hatókörén kívül, 
amelyekkel kizárólag tőzsdén kívül 
kereskednek, amelyek különösen 
illikvidnek tekintendők vagy felépítésük 
nagyon különleges.

Or. en

Indokolás

A piacműködtetők vagy befektetési vállalkozások által működtetett valamennyi platformnak 
azonos szabályokat kell követnie, beleértve az átláthatóságot, a megkülönböztetésmentes
teljesítést, a megkülönböztetésmentes hozzáférést és a teljes körű piacfelügyeletet. 
Veszélyezteti a kereskedési árfolyamok kialakításának folyamatát és a befektetők védelmét az 
a piac, ahol az egyes platformok különösen a megkülönböztetésmentes teljesítésre 
vonatkozóan nem ugyanazokat a szabályokat követik.

Módosítás 122
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A pénzügyi válság napvilágra hozott 
konkrét gyengeségeket a részvényektől 
eltérő pénzügyi eszközök kereskedési 

(12) A pénzügyi válság napvilágra hozott 
konkrét gyengeségeket a részvényektől 
eltérő pénzügyi eszközök kereskedési 
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lehetőségeivel és árfolyamaival 
kapcsolatos információk piaci szereplők 
számára biztosított hozzáférhetőségét 
illetően, mégpedig az időzítés, a 
felbonthatóság, az egyenlő hozzáférés és a 
megbízhatóság szempontjából. Olyan 
kereskedés előtti és utáni átláthatósági 
előírások bevezetésére van tehát szükség, 
amelyek figyelembe veszik a részvényektől 
eltérő eszközök konkrét típusainak eltérő 
jellemzőit és piaci struktúráit. Annak 
érdekében, hogy az összes releváns eszköz 
tekintetében létezzen egy megbízható 
átláthatósági keretszabály, az előírásokat 
alkalmazni kell az olyan kötvényekre és 
strukturált pénzügyi termékekre, 
amelyekről tájékoztató készült, vagy 
amelyeket akár egy szabályozott piacra 
bevezettek, akár multilaterális kereskedési 
rendszerben (MTF) vagy szervezett 
kereskedési rendszerben (OTF) 
kereskedettek, az olyan származtatott 
termékekre, amelyeket a piacra bevezettek 
vagy amelyekkel kereskednek a 
szabályozott piacokon, MTF-eken vagy 
OTF-eken, vagy amelyek központi 
elszámolásra alkalmasnak minősülnek, 
valamint – a kereskedés utáni átláthatóság 
esetében – az olyan származtatott 
eszközökre, amelyekről a kereskedési 
adattárak számára jelentés készül. Ezért 
csak az olyan pénzügyi eszközök 
maradnának az átláthatósági 
kötelezettségek hatókörén kívül, 
amelyekkel kizárólag tőzsdén kívül 
kereskednek, amelyek különösen 
illikvidnek tekintendők vagy felépítésük 
nagyon különleges.

lehetőségeivel és árfolyamaival 
kapcsolatos információk piaci szereplők 
számára biztosított hozzáférhetőségét 
illetően, mégpedig az időzítés, a 
felbonthatóság, az egyenlő hozzáférés és a 
megbízhatóság szempontjából. Olyan 
kereskedés előtti és utáni átláthatósági 
előírások bevezetésére van tehát szükség, 
amelyek figyelembe veszik a részvényektől 
eltérő eszközök konkrét típusainak eltérő 
jellemzőit és piaci struktúráit. Annak 
érdekében, hogy az összes releváns eszköz 
tekintetében létezzen egy megbízható 
átláthatósági keretszabály, az előírásokat 
alkalmazni kell az olyan kötvényekre és 
strukturált pénzügyi termékekre, 
amelyekről tájékoztató készült, vagy 
amelyeket egy szabályozott piacra 
bevezettek és multilaterális kereskedési 
rendszerben (MTF) vagy szervezett 
kereskedési rendszerben (OTF) 
kereskedettek, az olyan származtatott 
termékekre, amelyeket a piacra bevezettek 
vagy amelyekkel kereskednek a 
szabályozott piacokon, MTF-eken vagy 
OTF-eken, és amelyek központi 
elszámolásra alkalmasnak minősülnek, 
valamint – a kereskedés utáni átláthatóság 
esetében – az olyan származtatott 
eszközökre, amelyekről a kereskedési 
adattárak számára jelentés készül. Ezért 
csak az olyan pénzügyi eszközök 
maradnának az átláthatósági 
kötelezettségek hatókörén kívül, 
amelyekkel kizárólag tőzsdén kívül 
kereskednek, amelyek nem kellően 
likvidnek tekintendők vagy felépítésük 
nagyon különleges.

Or. en

Módosítás 123
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A pénzügyi válság napvilágra hozott 
konkrét gyengeségeket a részvényektől 
eltérő pénzügyi eszközök kereskedési 
lehetőségeivel és árfolyamaival 
kapcsolatos információk piaci szereplők 
számára biztosított hozzáférhetőségét 
illetően, mégpedig az időzítés, a 
felbonthatóság, az egyenlő hozzáférés és a 
megbízhatóság szempontjából. Olyan 
kereskedés előtti és utáni átláthatósági 
előírások bevezetésére van tehát szükség, 
amelyek figyelembe veszik a részvényektől 
eltérő eszközök konkrét típusainak eltérő 
jellemzőit és piaci struktúráit. Annak 
érdekében, hogy az összes releváns eszköz 
tekintetében létezzen egy megbízható 
átláthatósági keretszabály, az előírásokat 
alkalmazni kell az olyan kötvényekre és 
strukturált pénzügyi termékekre, 
amelyekről tájékoztató készült, vagy 
amelyeket akár egy szabályozott piacra 
bevezettek, akár multilaterális kereskedési 
rendszerben (MTF) vagy szervezett 
kereskedési rendszerben (OTF)
kereskedettek, az olyan származtatott 
termékekre, amelyeket a piacra bevezettek 
vagy amelyekkel kereskednek a 
szabályozott piacokon, MTF-eken vagy 
OTF-eken, vagy amelyek központi 
elszámolásra alkalmasnak minősülnek, 
valamint – a kereskedés utáni átláthatóság 
esetében – az olyan származtatott 
eszközökre, amelyekről a kereskedési 
adattárak számára jelentés készül. Ezért 
csak az olyan pénzügyi eszközök 
maradnának az átláthatósági 
kötelezettségek hatókörén kívül, 
amelyekkel kizárólag tőzsdén kívül 
kereskednek, amelyek különösen 
illikvidnek tekintendők vagy felépítésük 
nagyon különleges.

(12) A pénzügyi válság napvilágra hozott 
konkrét gyengeségeket a részvényektől 
eltérő pénzügyi eszközök kereskedési 
lehetőségeivel és árfolyamaival 
kapcsolatos információk piaci szereplők 
számára biztosított hozzáférhetőségét 
illetően, mégpedig az időzítés, a 
felbonthatóság, az egyenlő hozzáférés és a 
megbízhatóság szempontjából. Olyan 
kereskedés előtti és utáni átláthatósági 
előírások bevezetésére van tehát szükség, 
amelyek figyelembe veszik a részvényektől 
eltérő eszközök konkrét típusainak eltérő 
jellemzőit és piaci struktúráit. Annak 
érdekében, hogy az összes releváns eszköz 
tekintetében létezzen egy megbízható 
átláthatósági keretszabály, az előírásokat 
alkalmazni kell az olyan kötvényekre és 
strukturált pénzügyi termékekre, 
amelyekről tájékoztató készült, vagy 
amelyeket akár egy szabályozott piacra 
bevezettek, akár multilaterális kereskedési 
rendszerben (MTF) kereskedettek, az olyan 
származtatott termékekre, amelyeket a 
piacra bevezettek vagy amelyekkel 
kereskednek a szabályozott piacokon, 
MTF-eken, vagy amelyek központi 
elszámolásra alkalmasnak minősülnek, 
valamint – a kereskedés utáni átláthatóság 
esetében – az olyan származtatott 
eszközökre, amelyekről a kereskedési 
adattárak számára jelentés készül. Ezért 
csak az olyan pénzügyi eszközök 
maradnának az átláthatósági 
kötelezettségek hatókörén kívül, 
amelyekkel kizárólag tőzsdén kívül 
kereskednek, amelyek különösen 
illikvidnek tekintendők vagy felépítésük 
nagyon különleges.

(Ez a módosítás a szöveg egészére 
vonatkozik. Elfogadása mindenütt 
megfelelő módosításokat tesz szükségessé.)
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Or. en

Módosítás 124
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A pénzügyi válság napvilágra hozott 
konkrét gyengeségeket a részvényektől 
eltérő pénzügyi eszközök kereskedési 
lehetőségeivel és árfolyamaival 
kapcsolatos információk piaci szereplők 
számára biztosított hozzáférhetőségét 
illetően, mégpedig az időzítés, a 
felbonthatóság, az egyenlő hozzáférés és a 
megbízhatóság szempontjából. Olyan 
kereskedés előtti és utáni átláthatósági 
előírások bevezetésére van tehát szükség, 
amelyek figyelembe veszik a részvényektől 
eltérő eszközök konkrét típusainak eltérő 
jellemzőit és piaci struktúráit. Annak 
érdekében, hogy az összes releváns eszköz 
tekintetében létezzen egy megbízható 
átláthatósági keretszabály, az előírásokat 
alkalmazni kell az olyan kötvényekre és 
strukturált pénzügyi termékekre, 
amelyekről tájékoztató készült, vagy 
amelyeket akár egy szabályozott piacra 
bevezettek, akár multilaterális kereskedési 
rendszerben (MTF) vagy szervezett 
kereskedési rendszerben (OTF) 
kereskedettek, az olyan származtatott 
termékekre, amelyeket a piacra bevezettek 
vagy amelyekkel kereskednek a 
szabályozott piacokon, MTF-eken vagy 
OTF-eken, vagy amelyek központi 
elszámolásra alkalmasnak minősülnek, 
valamint – a kereskedés utáni átláthatóság 
esetében – az olyan származtatott 
eszközökre, amelyekről a kereskedési 
adattárak számára jelentés készül. Ezért 
csak az olyan pénzügyi eszközök 

(12) A pénzügyi válság napvilágra hozott 
konkrét gyengeségeket a részvényektől 
eltérő pénzügyi eszközök kereskedési 
lehetőségeivel és árfolyamaival 
kapcsolatos információk piaci szereplők 
számára biztosított hozzáférhetőségét 
illetően, mégpedig az időzítés, a 
felbonthatóság, az egyenlő hozzáférés és a 
megbízhatóság szempontjából. Olyan 
kereskedés előtti és utáni átláthatósági 
előírások bevezetésére van tehát szükség, 
amelyek figyelembe veszik a részvényektől 
eltérő eszközök konkrét típusainak eltérő 
jellemzőit és piaci struktúráit. Annak 
érdekében, hogy az összes releváns eszköz 
tekintetében létezzen egy megbízható 
átláthatósági keretszabály, az előírásokat 
alkalmazni kell az olyan kötvényekre és 
strukturált pénzügyi termékekre, 
amelyekről tájékoztató készült, vagy 
amelyeket akár egy szabályozott piacra 
bevezettek, akár multilaterális kereskedési 
rendszerben (MTF) vagy szervezett 
kereskedési rendszerben (OTF) 
kereskedettek, az olyan származtatott 
termékekre, amelyeket a piacra bevezettek 
vagy amelyekkel kereskednek a 
szabályozott piacokon, MTF-eken vagy 
OTF-eken, vagy amelyek központi 
elszámolásra alkalmasnak minősülnek, 
valamint – a kereskedés utáni átláthatóság 
esetében – az olyan származtatott 
eszközökre, amelyekről a kereskedési 
adattárak számára jelentés készül.
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maradnának az átláthatósági 
kötelezettségek hatókörén kívül, 
amelyekkel kizárólag tőzsdén kívül 
kereskednek, amelyek különösen 
illikvidnek tekintendők vagy felépítésük 
nagyon különleges.

Or. en

Módosítás 125
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A devizapiac alapvető fontosságú 
sok exportorientált vállalkozás számára. 
Így fontos a devizapiacokon az 
átláthatóságnak és a piac integritásának 
biztosítása. Ezek az elvek nagy 
valószínűséggel sérülnek a devizaalapú 
származtatott ügyletek nagyfokú 
homályossága miatt. A származtatott 
ügyletek átláthatósági követelményeinek 
ezért azokra az értékpapírokra is ki kell 
terjednie, amelyeknél a készpénzben 
történő elszámolás valamilyen 
valutanemre való hivatkozással történik 
(valutalecseréléses ügylet). A deviza 
azonnali piacokon a fizetési eszközökkel 
folytatott kereskedésnek azonban 
mentesülniük kell az ezen irányelv szerinti 
követelményektől.

Or. en

Módosítás 126
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A jogbiztonság biztosítása 
érdekében azonban fontos egyértelművé 
tenni, hogy a biztosítási és 
viszontbiztosítási üzleti tevékenység 
megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 
2009/138/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (Szolvencia II) I. 
mellékletében meghatározott bármely 
tevékenységek osztályai tekintetében a 
biztosítási szerződések – ha azokat 
biztosítóval, viszontbiztosítóval, harmadik 
országbeli biztosítóval vagy harmadik 
országbeli viszontbiztosítóval kötik meg –
e rendelet alkalmazásában nem 
minősülnek származtatott eszközöknek 
vagy származtatott eszközökre vonatkozó 
szerződéseknek.

Or. en

Módosítás 127
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) A kereskedés előtti átláthatóság 
megfontolásakor és a nem részvényjellegű 
piacokon fontos figyelembe venni a nem-
pénzügyi szervezetek igényeit. Jelenleg, a 
nem-pénzügyi szervezetek az 
ajánlatkérésekhez elektronikus 
platformokat használnak. Ezeket az 
elektronikus platformokat a nem-pénzügyi 
végfelhasználók többsége használja 
hatékony módként arra, hogy egyidejűleg 
több pénzügyi szerződő féltől kérjenek 
ajánlatokat a tőzsdén kívüli származtatott 
ügyletekre, így ezek versenyképes 
árképzést, valamint egyszerű és hatékony 
módot biztosítanak az ügyletek 
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végrehajtására. E rendeletnek nem célja, 
hogy a kereskedés előtti átláthatósági 
követelmények ezekre történő 
alkalmazásával megakadályozza 
hangfelismerő kereskedési rendszerek 
vagy ezen elektronikus ajánlatkérési 
módszer meghatározott ügyleteknél 
történő használatát.

Or. en

Módosítás 128
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A kereskedési helyszíneken 
egységesen alkalmazandó feltételek 
biztosítása érdekében ugyanazokat a 
kereskedés előtti és utáni átláthatósági 
előírásokat kell alkalmazni a különféle 
típusú helyszínekre. Az átláthatósági 
előírásokat az eszközök különböző fajtáira, 
ideértve a részvényeket, a kötvényeket és a 
származtatott termékeket, valamint a 
kereskedés különböző fajtáira, ezen belül 
az ajánlati könyves és a jegyzésvezérelt 
rendszerekre, valamint a hibrid és a 
hangfelismerő bróker-rendszerekre kell 
méretezni, és figyelembe kell venni a 
nemzeti piacok kibocsátásainak,
ügyleteinek méretét és jellegzetességeit.

(14) A kereskedési helyszíneken 
egységesen alkalmazandó feltételek 
biztosítása érdekében ugyanazokat a 
kereskedés előtti és utáni átláthatósági 
előírásokat kell alkalmazni a különféle 
típusú helyszínekre. Az átláthatósági 
előírásokat hozzá kell igazítani az egyes 
pénzügyi eszközök és piacok típusainak 
jellemzőihez, és ezért az eszközök 
különböző fajtáira, ideértve a részvényeket, 
a kötvényeket és a származtatott 
termékeket, valamint a kereskedés 
különböző fajtáira, ezen belül az ajánlati 
könyves, a jegyzésvezérelt, az 
ajánlatkérési rendszerekre és a „click to 
trade” rendszerekre, valamint a hibrid és a 
hangfelismerő bróker-rendszerekre (pl. 
piaci modell) kell méretezni, és figyelembe 
kell venni a kibocsátásokat, a kereskedési 
tevékenységet, a piaci résztvevők számát 
és típusát, a megbízások vagy az ügyletek
méretét, a nemzeti piacok jellegzetességeit, 
mint például a valutaövezet, a kibocsátók 
típusát, a piac méretét és érettségét, és az 
adott piac likviditásának értékelése 
szempontjából egyéb releváns 
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kritériumokat.

Or. en

Indokolás

A kisebb kötvénypiacoknál fontos a résztvevők száma, mivel a likviditás attól függ, hogy hány 
befektető van jelen a piacon. Lehetségesnek kell lennie, hogy a kereskedés előtti és utáni 
átláthatósági követelmények kalibrálásakor figyelembe vegyék a piaci résztvevők típusát és 
számát. Szintén fontos a kötvénypiacok számára az ajánlatkérési modell, amelyben az 
ügyfelek illikvid eszközökre több kereskedőtől kívánják megszerezni a legjobb árat.

Módosítás 129
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A kereskedési helyszíneken 
egységesen alkalmazandó feltételek 
biztosítása érdekében ugyanazokat a 
kereskedés előtti és utáni átláthatósági 
előírásokat kell alkalmazni a különféle 
típusú helyszínekre. Az átláthatósági 
előírásokat az eszközök különböző fajtáira, 
ideértve a részvényeket, a kötvényeket és a 
származtatott termékeket, valamint a 
kereskedés különböző fajtáira, ezen belül 
az ajánlati könyves és a jegyzésvezérelt 
rendszerekre, valamint a hibrid és a 
hangfelismerő bróker-rendszerekre kell 
méretezni, és figyelembe kell venni a 
nemzeti piacok kibocsátásainak, 
ügyleteinek méretét és jellegzetességeit.

(14) A kereskedési helyszíneken 
egységesen alkalmazandó feltételek 
biztosítása érdekében ugyanazokat a 
kereskedés előtti és utáni átláthatósági 
előírásokat kell alkalmazni a különféle 
típusú helyszínekre. Az átláthatósági 
előírásokat az eszközök különböző fajtáira, 
ideértve a részvényeket, a kötvényeket és a 
származtatott termékeket, valamint a 
kereskedés különböző fajtáira, ezen belül 
az ajánlati könyves, a jegyzésvezérelt 
rendszerekre és az ajánlatkérési 
rendszerekre, valamint a hibrid és a 
hangfelismerő bróker-rendszerekre kell 
méretezni, és figyelembe kell venni a 
nemzeti piacok kibocsátásainak, 
ügyleteinek méretét és jellegzetességeit.

Or. en

Módosítás 130
Diogo Feio
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Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A kereskedési helyszíneken 
egységesen alkalmazandó feltételek 
biztosítása érdekében ugyanazokat a 
kereskedés előtti és utáni átláthatósági 
előírásokat kell alkalmazni a különféle 
típusú helyszínekre. Az átláthatósági 
előírásokat az eszközök különböző fajtáira, 
ideértve a részvényeket, a kötvényeket és a 
származtatott termékeket, valamint a 
kereskedés különböző fajtáira, ezen belül 
az ajánlati könyves és a jegyzésvezérelt 
rendszerekre, valamint a hibrid és a 
hangfelismerő bróker-rendszerekre kell 
méretezni, és figyelembe kell venni a 
nemzeti piacok kibocsátásainak, 
ügyleteinek méretét és jellegzetességeit.

(14) A kereskedési helyszíneken 
egységesen alkalmazandó feltételek 
biztosítása érdekében ugyanazokat a 
kereskedés előtti és utáni átláthatósági 
előírásokat kell alkalmazni a különféle 
típusú helyszínekre. Az átláthatósági 
előírásokat az eszközök különböző fajtáira, 
ideértve a részvényeket, a kötvényeket és a 
származtatott termékeket, valamint a 
kereskedés különböző fajtáira, ezen belül 
az ajánlati könyves és a jegyzésvezérelt 
rendszerekre, mint például az 
ajánlatkérési rendszer, valamint a hibrid 
és a hangfelismerő bróker-rendszerekre 
kell méretezni, és figyelembe kell venni a 
nemzeti piacok kibocsátásainak, 
ügyleteinek méretét és jellegzetességeit.

Or. en

Módosítás 131
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az átláthatósági követelményeknek 
arányosaknak kell lenniük, figyelembe 
véve az átláthatóság és a likviditás közötti 
megfelelő egyensúly szükségességét és így 
tekintettel kell lenniük mind a befektetők, 
mind az államkötvények kibocsátóinak 
érdekeire és a piac likviditására. A 
követelmények nem hathatnak a pénzügyi 
stabilitás vagy a szabályozási célok – mint 
például a pénzintézetek szabályozása –
ellen.
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Or. en

Indokolás

Az átláthatóság szintjének meghatározásakor minden releváns körülményt és érdeket 
figyelembe kell venni. A követelményeknek nem csak a befektetők érdekeit kell tükrözni. A 
kibocsátóknak alacsony finanszírozási költségekre van szükségük, és a pénzügyi stabilitás 
szempontjából megfontolandó egyéb általános érdekeket is figyelembe kell venni. Az 
átláthatósági követelmények kalibrálásának ennek megfelelően az elővigyázatosság és az 
arányosság elvein kell alapulnia.

Módosítás 132
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) Világosan meg kell különböztetni a 
piaci résztvevők által alkalmazott 
algoritmusos kereskedést az 
algoritmusoknak a kereskedés utáni 
kockázatcsökkentő szolgáltatások, például 
az összetett ügyleti szolgáltatások általi 
használatától. Az összetett ügyleti 
szolgáltatásokat nem lehet az algoritmikus 
kereskedés egy osztályának tekinteni. Az 
EÉPH-nak meg kell határoznia, hogy e 
szolgáltatások nyújtása tekintetében az 
összetett ügyleti szolgáltatásokat nyújtó 
kereskedési helyszínekre milyen 
mértékben kell vonatkoznia 18. cikk (1)–
(3) bekezdésének és a 20. cikk (3) 
bekezdésének.

Or. en

Indokolás

Világos különbség van az algoritmusos kereskedési tevékenység (amelyet a MiFID-ben 
található ajánlások szabályozni törekednek) és egy algoritmus-alapú kereskedés utáni 
kockázatcsökkentő eszköz használata között. Ez a preambulumbekezdés annak biztosításához 
szükséges, hogy egy kereskedési fajta által felvetett aggodalmakat kezelő szabályozások 
akaratlanul ne akadályozzák meg vagy ne korlátozzák egy kereskedés utáni kockázatkezelő 
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eszköz használatát.

Módosítás 133
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(16) Az ügyfélmegbízásokat saját 
tőkéjének felhasználásával végrehajtó 
befektetési vállalkozást rendszeres 
internalizálónak kell tekinteni, kivéve ha az 
ügyleteket tőzsdén kívüli forgalomban 
(OTC-n) hajtják végre. Az OTC 
kereskedés bilaterális kereskedést jelent 
alkalmi, ad hoc és rendszertelen alapon a 
rendszeres internalizálókon kívül a 
jogosult szerződő felekkel a szokásos piaci 
méreten felüli méretekben. A platformok 
– fogalommeghatározásuk alapján – nem 
tekinthetők OTC-nak, mivel azok nem 
lehetnek ad hoc vagy rendszertelen 
jellegűek. A multilaterális és bilaterális 
kereskedés jellemzőit elegyítő kereskedés 
szintén nem tekinthető OTC-nak, ehelyett 
azokat külön multilaterális és bilaterális 
elemekre kell szétbontani. A rendszeres 
internalizálókat olyan befektetési 
vállalkozásként kell meghatározni, amely 
ügyfélmegbízásait szervezett, gyakori és 
rendszeres alapon, saját számlára 
kereskedve hajtja végre a szabályozott 
piacokon, vagy MTF-eken kívül. E 
fogalommeghatározás objektív és 
eredményes alkalmazásának biztosítására a 
befektetési vállalkozások tekintetében, az 
ügyfelekkel lebonyolított bármely 
kétoldalú kereskedésnek relevánsnak kell 
lennie és mennyiségi kritériumokkal kell 
kiegészíteni azokat a minőségi 
kritériumokat, amelyeket a befektetési 
vállalkozások rendszeres internalizálóként 
történő bejegyzéséhez szükséges 
azonosításához használnak, ahogyan 
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azokat a 2004/39/EK irányelv 
végrehajtásáról szóló 1287/2006 bizottsági 
rendelet 21. cikke rögzíti. A rendszeres 
internalizálónak nem szabad megengedni, 
hogy harmadik felek vételi és eladási 
szándékait összehozza.

Or. en

Indokolás

Minden meglévő szabályozási kiskapu megszüntetése érdekében szükség van az OTC 
egyértelmű fogalommeghatározására. Ezért e preambulumbekezdés lényegét be kell illeszteni 
a rendelet fogalommeghatározásokat tartalmazó cikkébe is.

Módosítás 134
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

internalizálóként történő bejegyzéséhez 
szükséges azonosításához használnak, 
ahogyan azokat a 2004/39/EK irányelv 
végrehajtásáról szóló 1287/2006 bizottsági 
rendelet 21. cikke rögzíti. Míg az OTF 
bármely rendszer vagy létesítmény lehet, 
ahol több harmadik fél részéről vételi és 
eladási szándékok hatnak egymásra a 
rendszerben, a rendszeres internalizálónak 
nem szabad megengedni, hogy harmadik 
felek vételi és eladási szándékait 
összehozza, kivéve rendszertelen alapon.

Or. en

Indokolás

Bizonyos feltételek esetén egy részvény likviditása nagyon alacsony és egy alap részéről vagy 
egy ügyfél nevében kibocsátáskor elfoglalt pozíció olyan nagy, hogy azt csak egy rendszeres 
internalizáló szerepeltetheti a könyveiben, hogy az induló pozíciót részletekben elossza egy 
második alkalommal. Ezt az opcionális és kivételes lehetőséget beillesztve megőrizhető a piac 
likviditása, különösen a kkv-k javát szolgálva.

Módosítás 135
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(16) Az ügyfélmegbízásokat saját 
tőkéjének felhasználásával végrehajtó 
befektetési vállalkozást rendszeres 
internalizálónak kell tekinteni, kivéve, ha 
az ügyleteket tőzsdén kívüli kereskedési 
alapon bonyolítják le, ahol a kereskedés 
bilaterális kereskedést jelent, alkalmi, ad 
hoc és rendszertelen alapon a szabályozott 
piacokon és MTF-eken kívül, a szokásos 
piaci méreten felüli méretekben és a 
jogosult szerződő felekkel. A rendszeres 
internalizálókat olyan befektetési 
vállalkozásként kell meghatározni, amely 
ügyfélmegbízásait szervezett, gyakori és 
rendszeres alapon, saját számlára 
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biztosítására a befektetési vállalkozások 
tekintetében, az ügyfelekkel lebonyolított 
bármely kétoldalú kereskedésnek 
relevánsnak kell lennie és mennyiségi 
kritériumokkal kell kiegészíteni azokat a 
minőségi kritériumokat, amelyeket a 
befektetési vállalkozások rendszeres 
internalizálóként történő bejegyzéséhez 
szükséges azonosításához használnak, 
ahogyan azokat a 2004/39/EK irányelv 
végrehajtásáról szóló 1287/2006 bizottsági 
rendelet 21. cikke rögzíti. Míg az OTF 
bármely rendszer vagy létesítmény lehet, 
ahol több harmadik fél részéről vételi és 
eladási szándékok hatnak egymásra a 
rendszerben, a rendszeres internalizálónak 
nem szabad megengedni, hogy harmadik 
felek vételi és eladási szándékait 
összehozza.

kereskedve hajtja végre a szabályozott 
piacokon vagy MTF-eken kívül. E 
fogalommeghatározás objektív és 
eredményes alkalmazásának biztosítására a 
befektetési vállalkozások tekintetében, az 
ügyfelekkel lebonyolított bármely 
kétoldalú kereskedésnek relevánsnak kell 
lennie és mennyiségi kritériumokkal kell 
kiegészíteni azokat a minőségi 
kritériumokat, amelyeket a befektetési 
vállalkozások rendszeres internalizálóként 
történő bejegyzéséhez szükséges 
azonosításához használnak, ahogyan 
azokat a 2004/39/EK irányelv 
végrehajtásáról szóló 1287/2006 bizottsági 
rendelet 21. cikke rögzíti. A rendszeres 
internalizálónak nem szabad megengedni, 
hogy harmadik felek vételi és eladási 
szándékait összehozza.

Or. en

Indokolás

A piacműködtetők vagy befektetési vállalkozások által működtetett valamennyi kereskedési 
platformnak azonos szabályokat kellene követni, beleértve az átláthatóságot, a 
megkülönböztetésmentes teljesítést, a megkülönböztetésmentes hozzáférést és a teljes körű 
piacfelügyeletet. Veszélyezteti a kereskedési árfolyamok kialakításának folyamatát és a 
befektetők védelmét az a piac, ahol az egyes platformok különösen a megkülönböztetésmentes 
teljesítésre vonatkozóan nem ugyanazokat a szabályokat követik.

Módosítás 136
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

rendszeres internalizálókat olyan 
befektetési vállalkozásként kell 
meghatározni, amely ügyfélmegbízásait 
szervezett, gyakori és rendszeres alapon, 
saját számlára kereskedve hajtja végre a 
szabályozott piacokon, MTF-eken kívül. E 
fogalommeghatározás objektív és 
eredményes alkalmazásának biztosítására a 
befektetési vállalkozások tekintetében 
mennyiségi kritériumokkal kell 
kiegészíteni azokat a minőségi 
kritériumokat, amelyeket a befektetési 
vállalkozások rendszeres internalizálóként 
történő bejegyzéséhez szükséges 
azonosításához használnak, ahogyan 
azokat a 2004/39/EK irányelv 
végrehajtásáról szóló 1287/2006 bizottsági 
rendelet 21. cikke rögzíti. Ezeket a 
kritériumokat részvénypiacok esetében az 
egyes részvényekre, nem részvénypiacok 
esetében minden eszközosztályra külön-
külön kell meghatározni. A mennyiségi 
kritériumok bevezetésének segítenie kell 
annak értékelésében, hogy egy vállalatnak 
rendszeres internalizálóként végzett 
tevékenységei jelentős gazdasági szerepet 
játszanak-e az intézményre magára vagy a 
piacra nézve, oly módon hogy vagy 
magának a vállalatnak az ügyletben való 
releváns részesedését, vagy egyes 
részvényenként, vagy a részvényen kívül 
más eszközosztályonként a kereskedelmi 
tevékenységben való részesedését kell 
vizsgálni.

Or. de

Indokolás

Die Kriterien, um festzustellen, ob ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen ein 
Systematischer Internalisierer (SI) ist, sind in der Durchführungsverordnung auf Level 2 
zurzeit definiert. In dem MiFID II Vorschlag werden die Kriterien, als SI zu gelten, weiter 
spezifiziert. Das Hauptkriterium wird sein, dass die Aktivität eines Unternehmens als SI einen 
relevanten Teil entweder des Unternehmensgeschäftes oder der globalen Handelsaktivität in 
dieser Anlageklasse darstellt. Die Geltung als SI wird ausgelöst, sobald eines dieser beiden 
Kriterien erfüllt ist. Die Bemessung dieser Kriterien für eine Registrierung für Aktienmärkte 
wird pro individueller Aktie erfolgen. Diese Kriterien sollten pro (Sub-) Anlageklasse anstatt 
pro einzelnem Finanzinstrument festgelegt werden.
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Módosítás 137
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(16) A rendszeres internalizálókat olyan 
befektetési vállalkozásként kell 
meghatározni, amely ügyfélmegbízásait 
szervezett, gyakori és rendszeres alapon, 
saját számlára kereskedve hajtja végre a 
szabályozott piacokon, MTF-eken vagy 
OTF-eken kívül. E fogalommeghatározás 
objektív és eredményes alkalmazásának 
biztosítására a befektetési vállalkozások 
tekintetében, egy megbízás teljesítésének 
eredményeként az ügyfelekkel 
lebonyolított bármely kétoldalú 
kereskedésnek relevánsnak kell lennie és 
mennyiségi kritériumokkal kell 
kiegészíteni azokat a minőségi 
kritériumokat, amelyeket a befektetési 
vállalkozások rendszeres internalizálóként 
történő bejegyzéséhez szükséges 
azonosításához használnak, ahogyan 
azokat a 2004/39/EK irányelv 
végrehajtásáról szóló 1287/2006 bizottsági 
rendelet 21. cikke rögzíti.

Or. en
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Indokolás

A rendszeres internalizálók rendszerének egyértelműen és gyorsan kellene kapcsolódnia a 
megbízások teljesítéséhez, amint az a MiFIR 2.1 cikk (3) bekezdésében szerepel.

Módosítás 138
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 139
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 140
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

összehozza.

Or. en

Módosítás 141
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A rendszeres internalizálók 
dönthetnek úgy, hogy csak lakossági 
ügyfeleknek, csak szakmai ügyfeleknek 
vagy mindkettőnek lehetővé teszik a 
jegyzéseikhez való hozzáférést. Nem 
engedélyezhető azonban számukra, hogy 
az ügyfelek kategóriáin belül 
megkülönböztetést tegyenek. A rendszeres 
internalizálók nem kötelesek kötelező 
érvényű jegyzéseket tenni közzé a szokásos 
piaci nagyságrendet meghaladó ügyletek 
vonatkozásában. A szokásos piaci 
nagyságrend egyik pénzügyi eszköz 
tekintetében sem lehet jelentősen 
aránytalan az adott osztályba tartozó összes 
pénzügyi eszközhöz viszonyítva.

(17) A rendszeres internalizálók 
dönthetnek úgy, hogy csak lakossági 
ügyfeleknek, csak szakmai ügyfeleknek 
vagy mindkettőnek lehetővé teszik a 
jegyzéseikhez való hozzáférést. Nem 
engedélyezhető azonban számukra, hogy 
az ügyfelek kategóriáin belül 
megkülönböztetést tegyenek. A rendszeres 
internalizálók nem kötelesek kötelező 
érvényű jegyzéseket tenni közzé a 
tőkeeszközökre a szokásos piaci 
nagyságrendet meghaladó ügyletek és a 
nem tőkeeszközökre a lakossági 
nagyságrendet meghaladó ügyletek
vonatkozásában. A szokásos piaci vagy 
lakossági nagyságrend egyik pénzügyi 
eszköz tekintetében sem lehet jelentősen 
aránytalan az adott osztályba tartozó összes 
pénzügyi eszközhöz viszonyítva.

Or. en

Indokolás

Recital 17 is intended to apply to both equity and non-equity instruments. However, Recital 
17 has not been adapted to the fact that the transparency regime has been extended in MiFIR 
to non-equity instruments. If one considers the market structure of equity instruments, this 
mean in fact transactions larger than the ordinary transaction made by a retail investor. If the 
criteria “standard market size” is applied to both equity markets and non-equity markets 
investment firms (including SI) would, in principle, be obliged to provide more transparency 
to professional investors who trades non-equity instruments than to those professional 
investors who trades equities. In order to create a level playing field for issuers, investors and 
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investment firms it is necessary not to discriminate trade with non-equities.

Módosítás 142
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A rendszeres internalizálók 
dönthetnek úgy, hogy csak lakossági 
ügyfeleknek, csak szakmai ügyfeleknek 
vagy mindkettőnek lehetővé teszik a 
jegyzéseikhez való hozzáférést. Nem 
engedélyezhető azonban számukra, hogy 
az ügyfelek kategóriáin belül 
megkülönböztetést tegyenek. A rendszeres 
internalizálók nem kötelesek kötelező 
érvényű jegyzéseket tenni közzé a szokásos 
piaci nagyságrendet meghaladó ügyletek 
vonatkozásában. A szokásos piaci 
nagyságrend egyik pénzügyi eszköz 
tekintetében sem lehet jelentősen 
aránytalan az adott osztályba tartozó 
összes pénzügyi eszközhöz viszonyítva.

(17) A rendszeres internalizálók 
dönthetnek úgy, hogy csak lakossági 
ügyfeleknek, csak szakmai ügyfeleknek 
vagy mindkettőnek lehetővé teszik a 
jegyzéseikhez való hozzáférést. Nem 
engedélyezhető azonban számukra, hogy 
az ügyfelek kategóriáin belül 
megkülönböztetést tegyenek. A rendszeres 
internalizálók nem kötelesek kötelező 
érvényű jegyzéseket tenni közzé a szokásos 
piaci nagyságrendet meghaladó lakossági 
ügyletek vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

A lakossági piacon a nem részvényjellegű termékeknél a kereskedés előtti átláthatóság 
hasznos lesz a lakossági befektetők számára, a nagybani piacon azonban, ahol kevés a piaci 
résztvevő és valódi az aggodalom a likviditást illetően, a kereskedés utáni átláthatóság 
javulása jelentős előrelépést jelent az átláthatóság terén, míg a kereskedés előtti átláthatóság 
nagy piaci fennakadást okozhat, kevés előnnyel.

Módosítás 143
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A rendszeres internalizálók 
dönthetnek úgy, hogy csak lakossági 
ügyfeleknek, csak szakmai ügyfeleknek
vagy mindkettőnek lehetővé teszik a 
jegyzéseikhez való hozzáférést. Nem 
engedélyezhető azonban számukra, hogy 
az ügyfelek kategóriáin belül 
megkülönböztetést tegyenek. A rendszeres 
internalizálók nem kötelesek kötelező 
érvényű jegyzéseket tenni közzé a szokásos 
piaci nagyságrendet meghaladó ügyletek 
vonatkozásában. A szokásos piaci 
nagyságrend egyik pénzügyi eszköz 
tekintetében sem lehet jelentősen 
aránytalan az adott osztályba tartozó összes 
pénzügyi eszközhöz viszonyítva.

(17) A rendszeres internalizálók 
dönthetnek úgy, hogy csak lakossági 
ügyfeleiknek, csak szakmai ügyfeleiknek
vagy mindkettőnek lehetővé teszik a 
jegyzéseikhez való hozzáférést. Nem 
engedélyezhető azonban számukra, hogy a 
hozzáférésben az ügyfelek kategóriáin 
belül indokolatlanul megkülönböztetést 
tegyenek. A származtatott eszközökkel 
folytatott kereskedés során megengedhető 
a szerződő felek hitelminősítéséből eredő 
árkülönbözet. A szokásos piaci 
nagyságrend egyik pénzügyi eszköz 
tekintetében sem lehet jelentősen 
aránytalan az adott osztályba tartozó összes 
pénzügyi eszközhöz viszonyítva.

Or. en

Indokolás

A rendszeres internalizálók ma jogszerűen tesznek különbséget a hozzáférésben a szerződő 
felek kategóriái szerinti árképzésben, ahol a szerződő felek hitelezési kockázata 
kulcsfontosságú paraméter és megengedi adott eszközöknél az árkülönbséget, tipikusan a 
származtatott eszközök kereskedelmében, ahol hosszú időre vonatkozó kölcsönös 
kötelezettségvállalások keletkezhetnek.

Módosítás 144
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Ezen rendeletnek nem célja, hogy 
előírja a kereskedés előtti átláthatósági 
szabályok alkalmazását a tőzsdén kívüli 
ügyletekre, amelyek jellemzői közé 
tartozik, hogy azok eseti és rendszertelen 
jellegűek, nagybani szerződő felek között 
bonyolódnak, és olyan üzleti viszony részét 

(18) Ezen rendeletnek nem célja, hogy 
előírja a kereskedés előtti átláthatósági 
szabályok alkalmazását a tőzsdén kívüli 
ügyletekre, amelyek jellemzői közé 
tartozik, hogy azok eseti és rendszertelen 
jellegűek, vagy nagybani szerződő felek 
között bonyolódnak, és olyan üzleti 
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képezik, amelyet önmagában a szokásos 
piaci nagyságrendet meghaladó ügyletek 
jellemeznek, és ahol az érintett vállalkozás 
ügymenetében az ügyleteket az általában 
használt rendszereken kívül, rendszeres 
internalizálóként hajtja végre.

viszony részét képezik, amelyet 
önmagában a szokásos piaci vagy 
lakossági piaci nagyságrendet meghaladó 
ügyletek jellemeznek, és ahol az érintett 
vállalkozás ügymenetében az ügyleteket az 
általában használt rendszereken kívül, 
rendszeres internalizálóként hajtja végre.

Or. en

Indokolás

A (18) preambulumbekezdés vonatkozik mind a részvény-, mind a nem részvényjellegű 
eszközökre. Ennek megfelelően a (18) preambulumbekezdés szövegét a (17) 
preambulumbekezdéssel azonos alapon kell módosítani.

Módosítás 145
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Ezen rendeletnek nem célja, hogy 
előírja a kereskedés előtti átláthatósági 
szabályok alkalmazását a tőzsdén kívüli 
ügyletekre, amelyek jellemzői közé 
tartozik, hogy azok eseti és rendszertelen 
jellegűek, nagybani szerződő felek között 
bonyolódnak, és olyan üzleti viszony részét 
képezik, amelyet önmagában a szokásos 
piaci nagyságrendet meghaladó ügyletek 
jellemeznek, és ahol az érintett vállalkozás 
ügymenetében az ügyleteket az általában 
használt rendszereken kívül, rendszeres 
internalizálóként hajtja végre.

(18) Ezen rendeletnek nem célja, hogy 
előírja a kereskedés előtti átláthatósági 
szabályok alkalmazását a tőzsdén kívüli 
ügyletekre, amelyek jellemzői közé 
tartozik, hogy azok eseti és rendszertelen 
jellegűek, nagybani szerződő felek között 
bonyolódnak, és olyan üzleti viszony részét 
képezik, amelyet önmagában a szokásos 
lakossági piaci nagyságrendet meghaladó 
ügyletek jellemeznek, és ahol az érintett 
vállalkozás ügymenetében az ügyleteket az 
általában használt rendszereken kívül, 
rendszeres internalizálóként hajtja végre.

Or. en

Indokolás

A lakossági piacon a nem részvényjellegű termékeknél a kereskedés előtti átláthatóság 
hasznos lesz a lakossági befektetők számára, a nagybani piacon azonban, ahol kevés a piaci 
résztvevő és valódi az aggodalom a likviditást illetően, a kereskedés utáni átláthatóság 
javulása jelentős előrelépést jelent az átláthatóság terén, míg a kereskedés előtti átláthatóság 
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nagy piaci fennakadást okozhat, kevés előnnyel.

Módosítás 146
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Ezen rendeletnek nem célja, hogy 
előírja a kereskedés előtti átláthatósági 
szabályok alkalmazását a tőzsdén kívüli 
ügyletekre, amelyek jellemzői közé 
tartozik, hogy azok eseti és rendszertelen 
jellegűek, nagybani szerződő felek között 
bonyolódnak, és olyan üzleti viszony részét 
képezik, amelyet önmagában a szokásos 
piaci nagyságrendet meghaladó ügyletek 
jellemeznek, és ahol az érintett vállalkozás 
ügymenetében az ügyleteket az általában 
használt rendszereken kívül, rendszeres 
internalizálóként hajtja végre.

(18) Ezen rendeletnek nem célja, hogy 
előírja a kereskedés előtti átláthatósági 
szabályok, valamint a kereskedési 
helyszíneken érvényesített egyéb piaci 
szabályok alkalmazását a tőzsdén kívüli 
ügyletekre, amelyek jellemzője, hogy azok 
bilaterális, eseti és rendszertelen jellegűek, 
jogosult szerződő felek között 
bonyolódnak, és olyan üzleti viszony részét 
képezik, amelyet önmagában a szokásos 
piaci nagyságrendet meghaladó ügyletek 
jellemeznek, és ahol az érintett vállalkozás 
ügymenetében az ügyleteket az általában 
használt rendszereken kívül, rendszeres 
internalizálóként hajtja végre.

Or. en

Indokolás

A MiFID1 végrehajtása rámutatott, hogy az OTC fogalommeghatározása nem egyértelmű. 
Ezért e preambulumbekezdés átdolgozott változatának lényegi részét be kell illeszteni a 
rendelet fogalommeghatározásokkal foglalkozó cikkébe. Ami az egyértelművé tételt illeti, ki 
kell egészíteni a „bilaterális” jelzővel (a preambulumbekezdés az SI alóli kivételeket írja le, 
ami önmagában mindig csak kétoldalú). Utalni kell továbbá az elfogadható szerződő felekre 
is (amelyet a MiFID egyértelműen meghatároz), és nem a nagybani szerződő felekre 
(amelyeket a MiFID nem határoz meg, nem egyértelmű fogalom).

Módosítás 147
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Ezen rendeletnek nem célja, hogy
előírja a kereskedés előtti átláthatósági 
szabályok alkalmazását a tőzsdén kívüli 
ügyletekre, amelyek jellemzői közé 
tartozik, hogy azok eseti és rendszertelen 
jellegűek, nagybani szerződő felek között 
bonyolódnak, és olyan üzleti viszony 
részét képezik, amelyet önmagában a 
szokásos piaci nagyságrendet meghaladó 
ügyletek jellemeznek, és ahol az érintett 
vállalkozás ügymenetében az ügyleteket az 
általában használt rendszereken kívül, 
rendszeres internalizálóként hajtja végre.

(18) Alapvető fontosságú, hogy olyan 
alternatív piacok jöhessenek létre, 
amelyek az eladóknak és a vevőknek 
egyenlő versenyfeltételeket, továbbá
kiegyenlített árképzést kínálnak, nem 
utolsósorban a nagy és rendszertelen 
ügyletek elszámolásához.

Or. en

Indokolás

A befektetési vállalkozás azon képességének megszüntetése, hogy tőzsdén kívüli kereskedést 
biztosítson, károsan hat a befektetési vállalkozás lehetőségére, hogy kezelje a befektetők 
érdekeltségeit. Amennyiben egy befektetési vállalkozás egymást kiegyenlítő érdekeltségeket 
talál egy nagyobb megbízás vagy illikvid eszközök esetén, a befektetési vállalkozás számára 
lehetségesnek kell lennie, hogy teljesítse ezt a megbízást, hogy ezáltal nyújthassa az elvárt 
szolgáltatást a szóban forgó ügyfél részére.

Módosítás 148
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Ezen rendeletnek nem célja, hogy 
előírja a kereskedés előtti átláthatósági 
szabályok alkalmazását a tőzsdén kívüli 
ügyletekre, amelyek jellemzői közé 
tartozik, hogy azok eseti és rendszertelen 
jellegűek, nagybani szerződő felek között 
bonyolódnak, és olyan üzleti viszony részét 
képezik, amelyet önmagában a szokásos 
piaci nagyságrendet meghaladó ügyletek 
jellemeznek, és ahol az érintett vállalkozás 

(18) Ezen rendeletnek nem célja, hogy 
előírja a kereskedés előtti átláthatósági 
szabályok és a kereskedési helyszíneken 
érvényesített piaci szabályok alkalmazását 
a tőzsdén kívüli ügyletekre, amelyek 
jellemzője, hogy azok bilaterális, eseti és 
rendszertelen jellegűek, jogosult szerződő 
felek között bonyolódnak, és olyan üzleti 
viszony részét képezik, amelyet 
önmagában a szokásos piaci nagyságrendet 
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ügymenetében az ügyleteket az általában 
használt rendszereken kívül, rendszeres 
internalizálóként hajtja végre.

meghaladó ügyletek jellemeznek, és ahol 
az érintett vállalkozás ügymenetében az 
ügyleteket az általában használt 
rendszereken kívül, rendszeres 
internalizálóként hajtja végre.

Or. en

Módosítás 149
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Ezen rendeletnek nem célja, hogy 
előírja a kereskedés előtti átláthatósági 
szabályok alkalmazását a tőzsdén kívüli 
ügyletekre, amelyek jellemzői közé 
tartozik, hogy azok eseti és rendszertelen
jellegűek, nagybani szerződő felek között 
bonyolódnak, és olyan üzleti viszony 
részét képezik, amelyet önmagában a 
szokásos piaci nagyságrendet meghaladó 
ügyletek jellemeznek, és ahol az érintett 
vállalkozás ügymenetében az ügyleteket az 
általában használt rendszereken kívül, 
rendszeres internalizálóként hajtja végre.

(18) Helyénvaló annak biztosítása, hogy a 
szabályozott teljesítési helyeken kívül zajló 
kereskedés lehető legnagyobb része 
szervezett rendszerekben menjen végbe, 
amelyekre megfelelő átláthatósági 
követelmények vonatkoznak. Ezen 
rendeletnek nem célja, hogy előírja a 
kereskedés előtti átláthatósági szabályok 
alkalmazását az elsődleges kibocsátással 
járó tőzsdén kívüli ügyletekre, amelyek 
jellemzői közé tartozik, hogy az eszközök 
különlegesek és a nagybani pénzügyi vagy 
nem pénzügyi szerződő felek számára 
dolgozták ki azokat. Szem előtt kell 
tartani, hogy testre szabott szabályozói 
felügyelet és szabályozott beszámolási 
kötelezettségek vonatkoznak azokra a 
vállalkozásokra, amelyek fő üzleti 
tevékenysége valamely áru előállítása 
és/vagy szállítása, és amelyek kiegészítő 
tevékenységként saját számlára 
kereskednek áruk származékos 
eszközeivel, különösen az azonnali és 
fizikai határidős ügyletekre a 
2011/1227/EK (REMIT) rendeletből 
eredően, ezekre továbbá szabályozott 
beszámolási kötelezettségek vonatkoznak
a szokásos származtatott ügyletek 
tekintetében, és szabályozási felügyelet a [ 
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] rendeletből (EMIR) eredően.

Or. en

Módosítás 150
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Ezen rendeletnek nem célja, hogy 
előírja a kereskedés előtti átláthatósági 
szabályok alkalmazását a tőzsdén kívüli 
ügyletekre, amelyek jellemzői közé 
tartozik, hogy azok eseti és rendszertelen
jellegűek, nagybani szerződő felek között 
bonyolódnak, és olyan üzleti viszony 
részét képezik, amelyet önmagában a 
szokásos piaci nagyságrendet meghaladó 
ügyletek jellemeznek, és ahol az érintett 
vállalkozás ügymenetében az ügyleteket az 
általában használt rendszereken kívül, 
rendszeres internalizálóként hajtja végre.

(18) Ezen rendeletnek nem célja, hogy 
előírja a kereskedés előtti átláthatósági 
szabályok alkalmazását a tőzsdén kívüli
ügyletekre, amelyek jellemzői közé 
tartozik, hogy azok eseti jellegűek, és ahol 
az érintett vállalkozás ügymenetében az 
ügyleteket az általában használt 
rendszereken kívül, rendszeres 
internalizálóként hajtja végre.

Or. en

Módosítás 151
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Ezen rendeletnek nem célja, hogy 
előírja a kereskedés előtti átláthatósági 
szabályok alkalmazását a tőzsdén kívüli 
ügyletekre, amelyek jellemzői közé 
tartozik, hogy azok eseti és rendszertelen 
jellegűek, nagybani szerződő felek között 
bonyolódnak, és olyan üzleti viszony részét 
képezik, amelyet önmagában a szokásos 

(18) Ezen rendeletnek nem célja, hogy 
előírja a kereskedés előtti átláthatósági 
szabályok, valamint a kereskedési 
helyszíneken előírt összes piaci szabály
alkalmazását a tőzsdén kívüli ügyletekre, 
amelyek jellemzői közé tartozik, hogy azok 
bilaterális, eseti és rendszertelen jellegűek, 
jogosult szerződő felek között 
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piaci nagyságrendet meghaladó ügyletek 
jellemeznek, és ahol az érintett vállalkozás 
ügymenetében az ügyleteket az általában 
használt rendszereken kívül, rendszeres 
internalizálóként hajtja végre.

bonyolódnak, és olyan üzleti viszony részét 
képezik, amelyet önmagában a szokásos 
piaci nagyságrendet meghaladó ügyletek 
jellemeznek, és ahol az érintett vállalkozás 
ügymenetében az ügyleteket az általában 
használt rendszereken kívül, rendszeres 
internalizálóként hajtja végre.

Or. en

Indokolás

Pontosan meg kell határozni a tőzsdén kívüli kereskedést (OTC), miután ez a kivétel a
pénzügyi piacok biztonságát és integritását garantáló szabály alól. A multilaterális 
kereskedéssel (vagyis a megbízások összepárosításával) ellentétben az OTC bilaterális 
kereskedés. Kivételt jelent a rendszeres internalizálás alól.

Módosítás 152
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Ezen rendeletnek nem célja, hogy 
előírja a kereskedés előtti átláthatósági 
szabályok alkalmazását a tőzsdén kívüli 
ügyletekre, amelyek jellemzői közé 
tartozik, hogy azok eseti és rendszertelen 
jellegűek, nagybani szerződő felek között 
bonyolódnak, és olyan üzleti viszony részét 
képezik, amelyet önmagában a szokásos 
piaci nagyságrendet meghaladó ügyletek 
jellemeznek, és ahol az érintett vállalkozás 
ügymenetében az ügyleteket az általában 
használt rendszereken kívül, rendszeres 
internalizálóként hajtja végre.

(18) Ezen rendeletnek nem célja, hogy 
előírja a kereskedés előtti átláthatósági 
szabályok alkalmazását a tőzsdén kívüli 
ügyletekre, amelyek jellemzői közé 
tartozik, hogy azok véletlenszerű, eseti és 
rendszertelen jellegűek, nagybani szerződő 
felek között bonyolódnak, és olyan üzleti 
viszony részét képezik, amelyet 
önmagában a szokásos piaci nagyságrendet 
meghaladó ügyletek jellemeznek, és ahol 
az érintett vállalkozás ügymenetében az 
ügyleteket az általában használt 
rendszereken kívül, rendszeres 
internalizálóként hajtja végre.

Or. en

Módosítás 153
Olle Schmidt
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az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A piaci adatoknak könnyen és 
egyszerűen hozzáférhetőknek kell lenniük 
a felhasználók számára, a lehető legjobban 
kibontott formátumban, hogy a befektetők 
– és az igényeiket kiszolgáló 
adatszolgáltatók – az adatmegoldásokat a 
lehető legnagyobb mértékben az igényekre 
szabhassák. Ezért a kereskedés előtti és 
utáni átláthatósági adatokat „leválasztott” 
módon kell nyilvánosságra hozni, az 
adatokat megvásárló piaci szereplők 
költségeinek csökkentése érdekében.

(19) A piaci adatoknak könnyen és 
egyszerűen hozzáférhetőknek kell lenniük 
a felhasználók számára, a lehető legjobban 
kibontott formátumban, hogy a befektetők 
– és az igényeiket kiszolgáló 
adatszolgáltatók – az adatmegoldásokat a 
lehető legnagyobb mértékben az igényekre 
szabhassák. Ezért a kereskedés előtti és 
utáni átláthatósági adatokat „leválasztott” 
módon kell nyilvánosságra hozni, az 
adatokat megvásárló piaci szereplők 
költségeinek csökkentése érdekében. A 
kereskedés utáni adatokat a szabályozott 
piacoknak, az MTF-eknek, az OTF-eknek 
és az rendszeres internalizálóknak 15 perc 
elteltével, térítésmentesen kell 
rendelkezésre bocsátani. Ezen túlmenően 
a jóváhagyott közzétételi mechanizmusnak 
biztosítania kell mind a valós idejű, mind 
a késleltetett piaci adatok 
következetességét és minőségét a közös 
európai adatstandardok alapján. A 
végfelhasználók ezért közvetlenül vagy 
közvetve, versengő adatszolgáltatókon 
keresztül hozzáférhetnek a standardizált 
európai összevont adattárolóhoz.

Or. en

Indokolás

A piaci adatokra vonatkozó javasolt kereskedelmi mechanizmus csak akkor szolgáltat pontos 
és megfizethető összevont adatokat, ha az EÉPH közös európai adatstandardokat ad ki, és ha 
az adatok minőségét és következetességét ezek után a piaci adatokat közzétevő szabályozott, 
jóváhagyott közzétételi mechanizmus (APA) biztosítja. A végfelhasználóknak képeseknek kell 
lenniük arra, hogy az adatokat leválasztott alapon megvásárolják.

Módosítás 154
Olle Schmidt
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az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Figyelembe véve a felek által a G20-
ak pittsburghi, 2009. szeptember 25-i 
csúcstalálkozóján elért megállapodást 
arról, hogy a szabványosított tőzsdén kívüli 
származtatott ügyleteket a tőzsdékre vagy 
adott esetben elektronikus kereskedési 
platformokra kell áthelyezni, meg kell 
határozni a hivatalos szabályozási eljárást a 
pénzügyi szerződő felek és a nagy nem-
pénzügyi szerződő felek közötti kereskedés 
kötelezővé tételére minden olyan 
származtatott termék tekintetében, 
amelyekről megállapítást nyert, hogy 
elszámolásra alkalmasak és eléggé likvidek 
ahhoz, hogy bekerüljenek azon kereskedési 
helyszínek valamelyikére, amelyek hasonló 
szabályozás alá taroznak és a résztvevők 
számára lehetővé teszik, hogy több 
szerződő féllel kereskedjenek. A kellő 
likviditás felmérésekor figyelembe kell 
benni a piac nemzeti szintű 
jellegzetességeit, ideértve az olyan 
elemeket, mint a piaci szereplők száma és 
típusa az adott piacon, és az ügyletek 
sajátosságait, mint például az ügyletek 
mérete és gyakorisága azon a piacon.

(21) Figyelembe véve a felek által a G20-
ak pittsburghi, 2009. szeptember 25-i 
csúcstalálkozóján elért megállapodást 
arról, hogy a szabványosított tőzsdén kívüli 
származtatott ügyleteket a tőzsdékre vagy 
adott esetben elektronikus kereskedési 
platformokra kell áthelyezni, meg kell 
határozni a hivatalos szabályozási eljárást a 
pénzügyi szerződő felek és a nagy nem-
pénzügyi szerződő felek közötti kereskedés 
kötelezővé tételére minden olyan 
származtatott termék tekintetében, 
amelyekről megállapítást nyert, hogy 
elszámolásra alkalmasak és eléggé likvidek 
ahhoz, hogy bekerüljenek azon kereskedési 
helyszínek valamelyikére, amelyek hasonló 
szabályozás alá taroznak és a résztvevők 
számára lehetővé teszik, hogy több 
szerződő féllel kereskedjenek. A kellő 
likviditás felmérésekor figyelembe kell 
benni a piac nemzeti szintű 
jellegzetességeit, ideértve az olyan 
elemeket, mint a piaci szereplők száma és 
típusa az adott piacon, és az ügyletek 
sajátosságait, mint például az ügyletek 
mérete és gyakorisága azon a piacon. Az 
összetett ügylet kereskedés utáni 
kockázatcsökkentési szolgáltatások 
egybeesnek a G20-ak mindenen 
felülemelkedő politikai céljával, hogy 
csökkentsék az OTC származtatott piacok 
rendszerkockázatát, de az összetett 
ügyletek kereskedés utáni 
kockázatcsökkentő szolgálgatása ügyleti 
elemét képező OTC származtatott 
szerződések kötéseivel, például az aktuális 
OTC származtatott portfóliók 
multilaterális kereskedési kompressziós 
ciklusával vagy a multilaterális alapú 
kockázatkezelési ciklussal külön kell itt 
foglalkozni, hogy biztosítva legyen az 
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ilyen szakpolitikai céloknak való 
megfelelés. Ennek részét képezi annak
szükségessége, hogy az ilyen kereskedéssel 
külön kell foglalkozni a kereskedési 
megbízás alapján, és továbbá – mivel az 
összetett ügyletek alkotóelemei nem 
valamilyen ajánlaton alapulnak (vagyis 
nem derítik fel az árfolyamokat) – az 
EÉPH-nak kell meghatároznia, hogy a 7., 
9., 23. cikk és a 24. cikk (1) bekezdése 
milyen mértékben alkalmazandó az ilyen 
alkotóelemekre.

Or. en

Indokolás

Az összetett ügylet olyan kockázatcsökkentő eszköz, amelyet a meglévő pozíciókból származó 
második rendű kockázatok – mint például a szerződő felek hitelezési kockázata, a működési 
kockázat és/vagy a báziskockázat – csökkentésére dolgoztak ki. Tekintettel az összetett ügylet 
és elemeinek jellemzőire, a kereskedés előtti és utáni átláthatóságra, az ügyleti beszámolásra 
és a kereskedési helyszínekre, a teljesítésre vonatkozó követelményeket hozzá kell igazítani 
ezekhez a különleges jellemzőkhöz. 

Módosítás 155
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Figyelembe véve a felek által a G20-
ak pittsburghi, 2009. szeptember 25-i 
csúcstalálkozóján elért megállapodást 
arról, hogy a szabványosított tőzsdén kívüli 
származtatott ügyleteket a tőzsdékre vagy 
adott esetben elektronikus kereskedési 
platformokra kell áthelyezni, meg kell 
határozni a hivatalos szabályozási eljárást a 
pénzügyi szerződő felek és a nagy nem-
pénzügyi szerződő felek közötti kereskedés 
kötelezővé tételére minden olyan 
származtatott termék tekintetében, 
amelyekről megállapítást nyert, hogy 
elszámolásra alkalmasak és eléggé likvidek 

(21) Figyelembe véve a felek által a G20-
ak pittsburghi, 2009. szeptember 25-i 
csúcstalálkozóján elért megállapodást 
arról, hogy a szabványosított tőzsdén kívüli 
származtatott ügyleteket a tőzsdékre vagy 
adott esetben elektronikus kereskedési 
platformokra kell áthelyezni, meg kell 
határozni a hivatalos szabályozási eljárást a 
pénzügyi szerződő felek és a nagy nem-
pénzügyi szerződő felek közötti kereskedés 
kötelezővé tételére minden olyan 
származtatott termék tekintetében, 
amelyekről megállapítást nyert, hogy 
elszámolásra alkalmasak és eléggé likvidek 
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ahhoz, hogy bekerüljenek azon kereskedési 
helyszínek valamelyikére, amelyek hasonló 
szabályozás alá taroznak és a résztvevők 
számára lehetővé teszik, hogy több 
szerződő féllel kereskedjenek. A kellő 
likviditás felmérésekor figyelembe kell 
benni a piac nemzeti szintű 
jellegzetességeit, ideértve az olyan 
elemeket, mint a piaci szereplők száma és 
típusa az adott piacon, és az ügyletek 
sajátosságait, mint például az ügyletek 
mérete és gyakorisága azon a piacon.

ahhoz, hogy bekerüljenek azon kereskedési 
helyszínek valamelyikére, amelyek hasonló 
szabályozás alá taroznak. E rendeletnek
nem célja, hogy megtiltsa vagy korlátozza 
a különleges származtatott szerződések 
alkalmazását, sem az, hogy túlzottan 
költségessé tegye azokat a nem 
pénzintézetek számára. Ezért a kellő
likviditás felmérésekor figyelembe kell 
benni a piac nemzeti szintű 
jellegzetességeit, ideértve az olyan 
elemeket, mint a piaci szereplők száma és 
típusa az adott piacon, és az ügyletek 
sajátosságait, mint például az ügyletek 
mérete és gyakorisága azon a piacon.

Or. en

Indokolás

Össze kell hangolni a MiFID-et a nem-pénzügyi résztvevőkre vonatkozóan az EMIR-ben 
szereplő mentességekkel, és biztosítani kell, hogy ezek a rendelkezések ne térítsenek el az 
adott mentesség hatékonyságától.

Módosítás 156
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A jogbiztonság érdekében 
helyénvaló beilleszteni a származtatott 
eszközök fogalommeghatározását. A 
biztosítási és viszontbiztosítási üzleti 
tevékenység megkezdéséről és 
gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai 
parlament és a tanácsi irányelv 
(Szolvencia II) I. mellékletében 
meghatározott kockázati osztályok 
tekintetében létrejött biztosítási 
szerződések e rendelet alkalmazásában 
nem tekinthetők származtatott 
szerződéseknek, ha azokat biztosítóval, 
viszontbiztosítóval, harmadik ország 
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biztosítójával vagy harmadik ország 
viszontbiztosítójával kötötték meg.

Or. en

Módosítás 157
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Figyelembe véve egyfelől a felek által 
a G20-ak pittsburghi, 2009. szeptember 25-
i csúcstalálkozóján elért megállapodást 
arról, hogy a szabványosított tőzsdén kívüli 
származtatott ügyleteket a tőzsdékre vagy 
adott esetben elektronikus kereskedési 
platformokra kell áthelyezni, másfelől 
pedig a különféle tőzsdén kívül kereskedett 
származtatott termékek alacsonyabb 
likviditását, gondoskodni kell azon 
alkalmas helyszínek megfelelő 
választékáról, ahol a kötelezettségvállalás 
nyomán a kereskedés megvalósulhat. Az 
alkalmas helyszínekre jól összehangolt 
szabályozási előírásokat kell alkalmazni a 
szervezeti és működési szempontok, az 
összeférhetetlenségi szabályok, a 
kereskedési tevékenységek ellenőrzése, 
kereskedés előtti és utáni átláthatóság 
pénzügyi eszközhöz méretezése kapcsán, 
valamint hogy több harmadik fél 
kereskedési szándékai képesek legyenek 
egymással kölcsönhatásra lépni. A 
végrehajtási és likviditási feltételek javítása 
érdekében azonban a helyszínek 
működtetői számára lehetővé kell tenni, 
hogy e kötelezettségvállalás nyomán több 
harmadik féllel diszkrecionális módon 
szervezzenek meg ügyleteket.

(22) Figyelembe véve egyfelől a felek által 
a G20-ak pittsburghi, 2009. szeptember 25-
i csúcstalálkozóján elért megállapodást 
arról, hogy a szabványosított tőzsdén kívüli 
származtatott ügyleteket a tőzsdékre vagy 
adott esetben elektronikus kereskedési 
platformokra kell áthelyezni, másfelől 
pedig a különféle tőzsdén kívül kereskedett 
származtatott termékek alacsonyabb 
likviditását, gondoskodni kell azon 
alkalmas helyszínek megfelelő 
választékáról, ahol a kötelezettségvállalás 
nyomán a kereskedés megvalósulhat. Az 
alkalmas helyszínekre jól összehangolt 
szabályozási előírásokat kell alkalmazni a 
szervezeti és működési szempontok, az 
összeférhetetlenségi szabályok, a 
kereskedési tevékenységek ellenőrzése, és 
a kereskedés előtti és utáni átláthatóság 
pénzügyi eszközhöz és kereskedési 
modellhez méretezése kapcsán. A 
végrehajtási és likviditási feltételek javítása 
érdekében azonban a helyszínek 
működtetői számára lehetővé kell tenni, 
hogy e kötelezettségvállalás nyomán azok 
résztvevőivel diszkrecionális módon 
szervezzenek meg ügyleteket.

Or. en
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Módosítás 158
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az illetékes hatóságok jogköreit ki 
kell egészíteni egy egyértelmű 
mechanizmussal bármely olyan pénzügyi 
eszköz forgalomba hozatalának, 
forgalmazásának és értékesítésének 
megtiltására vagy korlátozására, amely 
komoly aggályokat vet fel a 
befektetővédelem, a pénzügyi piacok 
szabályos működése és integritása, vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy 
részének stabilitása szempontjából, amihez 
megfelelő koordinációt és az EÉPH 
számára vészhelyzeti hatásköröket kell 
biztosítani. E jogkörök gyakorlása számos 
konkrét, teljesítendő feltételnek van 
alárendelve.

(24) Az illetékes hatóságok jogköreit ki 
kell egészíteni egy egyértelmű 
mechanizmussal bármely olyan pénzügyi 
eszköz forgalomba hozatalának, 
forgalmazásának és értékesítésének 
megtiltására vagy korlátozására, amely 
komoly aggályokat vet fel a 
befektetővédelem, a pénzügyi piacok
szabályos működése és integritása, vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy 
részének stabilitása szempontjából, amihez 
megfelelő koordinációt és az EÉPH 
számára vészhelyzeti hatásköröket kell 
biztosítani. E jogkörök gyakorlása számos 
konkrét, teljesítendő feltételnek van 
alárendelve, és arra csak kivételes 
esetekben kerülhet sor.

Or. en

Indokolás

Egyes pénzügyi eszközök vagy pénzügyi tevékenységek bizonyos típusainak megtiltása 
ugyancsak korlátozó intézkedés, az ilyen jogkörök pedig csak kivételes esetekben 
alkalmazhatók.

Módosítás 159
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A pénzügyi eszközökkel végzett 
ügyletek adatait be kell jelenteni az 
illetékes hatóságoknak, hogy képesek 

(27) A pénzügyi eszközökkel végzett 
ügyletek adatait be kell jelenteni az 
illetékes hatóságoknak, hogy képesek 
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legyenek a piaci visszaélés potenciális 
eseteit felfedni és kivizsgálni, és hogy 
figyelemmel kísérjék a piacok tisztességes 
és szabályos működését, valamint a 
befektetési vállalkozások tevékenységeit. 
Ennek az ellenőrzésnek a hatóköre 
magában foglalja mindazokat az 
eszközöket, amelyeket egy szabályozott 
piacra, egy MTF-re vagy egy OTF-re 
bevezettek, valamint mindazokat az 
eszközöket, amelyek értéke az ilyen 
eszközök értékétől függ vagy azt 
befolyásolja. A befektetési vállalkozások 
szükségtelen adminisztratív terheinek 
csökkentése érdekében a szervezett módon 
nem kereskedett, és piaci visszaélés 
szempontjából nem érzékeny pénzügyi 
eszközöket ki kell venni a jelentéstételi 
kötelezettség alól.

legyenek a piaci visszaélés potenciális 
eseteit felfedni és kivizsgálni, és hogy 
figyelemmel kísérjék a piacok tisztességes 
és szabályos működését, valamint a 
befektetési vállalkozások tevékenységeit. 
Ennek az ellenőrzésnek a hatóköre 
magában foglalja mindazokat az 
eszközöket, amelyeket egy szabályozott 
piacra, egy MTF-re bevezettek, valamint 
mindazokat az eszközöket, amelyek értéke 
az ilyen eszközök értékétől függ vagy azt 
befolyásolja. A befektetési vállalkozások 
szükségtelen adminisztratív terheinek 
csökkentése érdekében a szervezett módon 
nem kereskedett, és piaci visszaélés 
szempontjából nem érzékeny pénzügyi 
eszközöket ki kell venni a jelentéstételi 
kötelezettség alól.

Or. en

Indokolás

A piacműködtetők vagy befektetési vállalkozások által működtetett valamennyi kereskedési 
platformnak azonos szabályokat kellene követni, beleértve az átláthatóságot, a 
megkülönböztetésmentes teljesítést, a megkülönböztetésmentes hozzáférést és a teljes körű 
piacfelügyeletet. Veszélyezteti a kereskedési árfolyamok kialakításának folyamatát és a 
befektetők védelmét az a piac, ahol az egyes platformok különösen a megkülönböztetésmentes 
teljesítésre vonatkozóan nem ugyanazokat a szabályokat követik.

Módosítás 160
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) A Bizottságnak jelentést kell 
készítenie, amely meghatározza, hogy az 
ügyleti jelentések tartalma és formája 
elégséges-e ahhoz, hogy lehetővé tegye az 
illetékes hatóságok számára a piaci 
visszaélések felderítését, és megfelelő-e
ahhoz, hogy a befektetési vállalkozások 
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számára előírja bármilyen további 
információ jelentését, mint például az
algoritmus meghatározása vagy a 
befektetési döntésért és az ügylet 
végrehajtásáért felelős algoritmus 
megjelölése. A szabályozók érdekeltek 
abban, hogy meghatározzák azt a 
természetes vagy jogi személyt, aki vagy 
amely a kereskedésre vonatkozó döntést 
hozta. Tekintettel arra, hogy az ügyfelek 
meghatározhatják az algoritmust, amelyet 
a befektetési vállalkozónak használnia 
kell, hogy elérjék céljait, vagy rábízhatják 
a befektetési vállalkozásra, hogy 
meghatározza, melyik algoritmust 
használja a teljesítéshez; a szabályozó 
számára az algoritmus alkalmazójának 
személyazonossága hasznos.

Or. en

Módosítás 161
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) A visszavásárlási megállapodások és 
az értékpapír-hitelezés is szerepet játszott
a tulajdonjog és a kötelezettségek körüli 
bizonytalanságban, amint a pénzügyi 
válság is bizonyította. Az intézményeknek 
legalább összesítve be kell számolniuk a 
visszavásárlási megállapodások, az 
értékpapír-hitelezés, és a megterhelés vagy 
visszakövetelés valamennyi formájának 
szintjéről. Az ilyen információt 
kereskedési adattárnak vagy központi 
értékpapírtárnak kell jelenteni, hogy 
lehetővé tegye a hozzáférést többek között 
az EBH, az EÉPH, az érintett illetékes 
hatóságok, az ESRB és az érintett 
központi bankok, valamint az ESCB 
számára. Felszámolási eljárásokban a be 
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nem jelentett visszakövetelési 
megállapodásoknak nem lehet joghatása.

Or. en

Módosítás 162
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) Harmadik országok vállalkozásai az 
Európai Unióban a nemzeti rendszerektől 
és előírásoktól függően nyújthatnak 
szolgáltatásokat. Ezek a rendszerek 
igencsak eltérőek és azokat a bizonyosság
és a harmadik országok az Unióban 
hozzáféréssel rendelkező vállalkozásainak 
egyenértékűsége érdekében harmonizálni 
kell az egyenértékűségnek a Bizottság 
által a harmadik országok szabályozási és 
felügyeleti kerete tekintetében elvégzett 
értékelés alapján, és biztosítania kell, 
hogy az EU-ban a harmadik országbeli 
vállalkozásoktól kapott szolgáltatások 
során a befektetők védelme 
összehasonlítható szinten legyen, 
amennyiben az uniós befektetési 
vállalkozások a viszonosság alapján 
hozzáférhetnek a harmadik országokhoz.

Or. en

Indokolás

Az irányelvből került át a rendeletbe.

Módosítás 163
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
28 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28b) A szolgáltatások nyújtása kizárólag 
a jogosult szerződő felekre korlátozódik, 
és megköveteli fióktelep létrehozását az 
Unióban. A fióktelepet abban a 
tagállamban kell létrehozni, ahol a 
harmadik országbeli vállalkozásnak a 
legjelentősebb a tevékenysége. A fióktelep 
létrehozását az EÉPH-nál be kell
jegyeztetni. Az EÉPH-nál történő 
bejegyzést követően a fióktelep felügyelete 
abban a tagállamban történik, ahol a 
fióktelepet létrehozták. A harmadik 
országbeli vállalkozás – bejelentési 
eljárást követően – más tagállamokban is 
nyújthat szolgáltatásokat.

Or. en

Indokolás

Az irányelvből került át a rendeletbe.

Módosítás 164
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
28 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28c) E rendelet azon rendelkezései, 
amelyek a harmadik országbeli 
vállalkozások által az Unióban biztosított 
szolgáltatásokat szabályozzák, nem 
érinthetik annak lehetőségét, hogy az 
Unióban lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező lakossági vagy szakmai 
ügyfelek harmadik országbeli vállalkozás 
befektetési szolgáltatásait – kizárólag saját 
kezdeményezésükre – igénybe vegyék.
Ilyen esetben a harmadik országbeli 
vállalkozás szolgáltatásai nem tekinthetők 
az Unió területén nyújtott szolgáltatásnak.
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Or. en

Indokolás

Az irányelvből került át a rendeletbe.

Módosítás 165
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Az ügyletek bejelentésének célja a 
piaci visszaélések figyelemmel kísérése. 
Nagy volumenű piaci szegmensekben ez a 
feldolgozhatónál több információt 
eredményezhet, amíg jobb technológiai 
eszközök nem állnak rendelkezésre. Az 
EÉPH-nak jelentést kell készítenie 
minden olyan piaci szegmensről – például 
a kereskedelmi értéktárakról –, amelyekre 
egyéb beszámolás vonatkozik, vagy 
amelyekre alacsony kockázat érvényes, 
vagy egyéb biztosítékok érvényesülnek.

Or. en

Módosítás 166
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Az [EMIR] rendelet meghatározza 
azokat a kritériumokat, amelyek szerint a 
tőzsdén kívül kereskedett származtatott 
termékek kategóriái elszámolási 
kötelezettség hatálya alá tartoznak. Ez 
megakadályozza a versenytorzulásokat is, 
azáltal, hogy megkülönböztetésmentes 
hozzáférést ír elő a kereskedési 

törölve
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helyszíneknek a tőzsdén kívüli 
származtatott termékek elszámolását 
kínáló központi szerződő felek (CCP-k) 
számára, és megkülönböztetésmentes 
hozzáférést a kereskedési helyszínek 
kereskedési adatfolyamaihoz a tőzsdén 
kívüli származtatott termékek 
elszámolását kínáló központi szerződő 
felek számára. Mivel a tőzsdén kívül 
kereskedett származtatott ügyleteket olyan 
származtatott ügyletekként határozzák 
meg, amelyek végrehajtása nem 
szabályozott piacon történik, a 
szabályozott piacok számára e rendelet 
szerint hasonló előírásokat kell bevezetni. 
A szabályozott piacokon kereskedett 
származtatott termékeknek is elszámolási 
kötelezettség hatálya alá kell tartozniuk, 
amennyiben az EÉPH annak hatálya alá 
tartozóknak nyilvánította ezeket.

Or. en

Indokolás

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.

Módosítás 167
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Az [EMIR] rendelet meghatározza 
azokat a kritériumokat, amelyek szerint a 
tőzsdén kívül kereskedett származtatott 
termékek kategóriái elszámolási 
kötelezettség hatálya alá tartoznak. Ez 
megakadályozza a versenytorzulásokat is, 
azáltal, hogy megkülönböztetésmentes 
hozzáférést ír elő a kereskedési 
helyszíneknek a tőzsdén kívüli 
származtatott termékek elszámolását kínáló 
központi szerződő felek (CCP-k) számára, 
és megkülönböztetésmentes hozzáférést a 
kereskedési helyszínek kereskedési 
adatfolyamaihoz a tőzsdén kívüli 
származtatott termékek elszámolását kínáló 
központi szerződő felek számára. Mivel a 
tőzsdén kívül kereskedett származtatott 
ügyleteket olyan származtatott 
ügyletekként határozzák meg, amelyek 
végrehajtása nem szabályozott piacon 
történik, a szabályozott piacok számára e 
rendelet szerint hasonló előírásokat kell 
bevezetni. A szabályozott piacokon 
kereskedett származtatott termékeknek is 
elszámolási kötelezettség hatálya alá kell 
tartozniuk, amennyiben az EÉPH annak 
hatálya alá tartozóknak nyilvánította 
ezeket.

(31) Az [EMIR] rendelet meghatározza 
azokat a kritériumokat, amelyek szerint a 
tőzsdén kívül kereskedett származtatott 
termékek kategóriái elszámolási 
kötelezettség hatálya alá tartoznak. Ez 
megakadályozza a versenytorzulásokat is, 
azáltal, hogy megkülönböztetésmentes 
hozzáférést ír elő a kereskedési 
helyszíneknek a tőzsdén kívüli 
származtatott termékek elszámolását kínáló 
központi szerződő felek (CCP-k) számára, 
és megkülönböztetésmentes hozzáférést a 
kereskedési helyszínek kereskedési 
adatfolyamaihoz a tőzsdén kívüli 
származtatott termékek elszámolását kínáló 
központi szerződő felek számára. Mivel a 
tőzsdén kívül kereskedett származtatott 
ügyleteket olyan származtatott 
ügyletekként határozzák meg, amelyek 
végrehajtása nem szabályozott piacon 
történik, a szabályozott piacok számára e 
rendelet szerint hasonló előírásokat kell 
bevezetni. A szabályozott piacokon, MTF-
eken és OTF-eken kereskedett 
származtatott termékeknek is elszámolási 
kötelezettség hatálya alá kell tartozniuk, 
amennyiben az EÉPH annak hatálya alá 
tartozóknak nyilvánította ezeket.

Or. en

Indokolás

A származtatott eszközökkel való kereskedésre használt valamennyi kereskedési helyszínnek 
biztosítania kell, hogy rájuk központi klíring kötelezettség vonatkozzon annak érdekében, hogy 
csökkenjen az ilyen kötésekkel és eszközökkel kapcsolatos rendszerkockázat.

Módosítás 168
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Kiegészítve a 2004/39/EK irányelv 
azon előírásait, amelyek 
megakadályozzák, hogy a tagállamok 
indokolatlanul korlátozzák a hozzáférést a 
kereskedés utáni infrastruktúrához, mint 
például a központi szerződő félhez (CCP) 
és a kiegyenlítési megállapodásokhoz, 
szükséges, hogy ez a rendelet eltávolítson 
különféle egyéb olyan kereskedelmi 
akadályokat, amelyek alkalmasak a 
pénzügyi eszközök elszámolásával 
kapcsolatos verseny akadályozására. A 
diszkriminatív gyakorlatok elkerülése 
érdekében a CCP-knek vállalniuk kell a 
különböző kereskedési helyszíneken 
végrehajtott ügyletek elszámolását, 
amennyiben azok a helyszínek 
megfelelnek a CCP által megállapított 
működési és technikai előírásoknak. A 
hozzáférést csak akkor szabad 
megtagadni, ha bizonyos, a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott hozzáférési kritériumok 
nem teljesülnek.

törölve

Or. en

Indokolás

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.



PE489.472v01-00 74/187 AM\901839HU.doc

HU

Módosítás 169
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Kiegészítve a 2004/39/EK irányelv 
azon előírásait, amelyek 
megakadályozzák, hogy a tagállamok 
indokolatlanul korlátozzák a hozzáférést a 
kereskedés utáni infrastruktúrához, mint 
például a központi szerződő félhez (CCP) 
és a kiegyenlítési megállapodásokhoz, 
szükséges, hogy ez a rendelet eltávolítson 
különféle egyéb olyan kereskedelmi 
akadályokat, amelyek alkalmasak a 
pénzügyi eszközök elszámolásával 
kapcsolatos verseny akadályozására. A 
diszkriminatív gyakorlatok elkerülése 
érdekében a CCP-knek vállalniuk kell a 
különböző kereskedési helyszíneken 
végrehajtott ügyletek elszámolását, 
amennyiben azok a helyszínek 
megfelelnek a CCP által megállapított 
működési és technikai előírásoknak. A 
hozzáférést csak akkor szabad 
megtagadni, ha bizonyos, a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott hozzáférési kritériumok 
nem teljesülnek.

törölve

Or. de

Indokolás

Az EU-n kívül nem létezik ezzel összehasonlítható szabályozási törekvés. A MiFIR 28. cikkével 
bevezetett változások ezért versenyhátrányt eredményeznek az uniós piacok és a központi 
szerződő felek számára az EU-n kívül székhellyel rendelkező versenytársakkal szemben.

Módosítás 170
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Kiegészítve a 2004/39/EK irányelv 
azon előírásait, amelyek megakadályozzák, 
hogy a tagállamok indokolatlanul 
korlátozzák a hozzáférést a kereskedés 
utáni infrastruktúrához, mint például a 
központi szerződő félhez (CCP) és a 
kiegyenlítési megállapodásokhoz, 
szükséges, hogy ez a rendelet eltávolítson 
különféle egyéb olyan kereskedelmi 
akadályokat, amelyek alkalmasak a 
pénzügyi eszközök elszámolásával 
kapcsolatos verseny akadályozására. A 
diszkriminatív gyakorlatok elkerülése 
érdekében a CCP-knek vállalniuk kell a 
különböző kereskedési helyszíneken 
végrehajtott ügyletek elszámolását, 
amennyiben azok a helyszínek megfelelnek 
a CCP által megállapított működési és 
technikai előírásoknak. A hozzáférést csak 
akkor szabad megtagadni, ha bizonyos, a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott hozzáférési kritériumok 
nem teljesülnek.

(32) Kiegészítve a 2004/39/EK irányelv 
azon előírásait, amelyek megakadályozzák, 
hogy a tagállamok indokolatlanul 
korlátozzák a hozzáférést a kereskedés 
utáni infrastruktúrához, mint például a 
központi szerződő félhez (CCP) és a 
kiegyenlítési megállapodásokhoz, 
szükséges, hogy ez a rendelet eltávolítson 
különféle egyéb olyan kereskedelmi 
akadályokat, amelyek alkalmasak a 
pénzügyi eszközök elszámolásával 
kapcsolatos verseny akadályozására. A 
diszkriminatív gyakorlatok elkerülése 
érdekében a CCP-knek vállalniuk kell a 
különböző kereskedési helyszíneken 
végrehajtott ügyletek elszámolását, 
amennyiben azok a helyszínek megfelelnek 
a CCP által megállapított működési és 
technikai előírásoknak. A hozzáférést csak 
akkor szabad megtagadni, ha a hozzáférés 
súlyos fenyegetést jelentene a pénzügyi 
rendszer stabilitásával szemben.

Or. en

Módosítás 171
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Kiegészítve a 2004/39/EK irányelv 
azon előírásait, amelyek megakadályozzák, 
hogy a tagállamok indokolatlanul 
korlátozzák a hozzáférést a kereskedés 
utáni infrastruktúrához, mint például a 
központi szerződő félhez (CCP) és a 
kiegyenlítési megállapodásokhoz, 
szükséges, hogy ez a rendelet eltávolítson 
különféle egyéb olyan kereskedelmi 

(32) Kiegészítve a 2004/39/EK irányelv 
azon előírásait, amelyek megakadályozzák, 
hogy a tagállamok indokolatlanul 
korlátozzák a hozzáférést a kereskedés 
utáni infrastruktúrához, mint például a 
központi szerződő félhez (CCP) és a 
kiegyenlítési megállapodásokhoz, 
szükséges, hogy ez a rendelet eltávolítson 
különféle egyéb olyan kereskedelmi 
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akadályokat, amelyek alkalmasak a 
pénzügyi eszközök elszámolásával 
kapcsolatos verseny akadályozására. A 
diszkriminatív gyakorlatok elkerülése 
érdekében a CCP-knek vállalniuk kell a 
különböző kereskedési helyszíneken 
végrehajtott ügyletek elszámolását, 
amennyiben azok a helyszínek megfelelnek 
a CCP által megállapított működési és 
technikai előírásoknak. A hozzáférést csak 
akkor szabad megtagadni, ha bizonyos, a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban
meghatározott hozzáférési kritériumok nem 
teljesülnek.

akadályokat, amelyek alkalmasak az 
átruházható értékpapírok és a pénzpiaci 
eszközök elszámolásával kapcsolatos 
verseny akadályozására. A diszkriminatív 
gyakorlatok elkerülése érdekében a CCP-
knek vállalniuk kell a különböző 
kereskedési helyszíneken végrehajtott 
ügyletek elszámolását, amennyiben azok a 
helyszínek megfelelnek a CCP által 
megállapított működési és technikai 
előírásoknak. A hozzáférést csak akkor 
szabad megtagadni, ha bizonyos, a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott hozzáférési kritériumok nem 
teljesülnek.

Or. en

Módosítás 172
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A kereskedési helyszínektől is meg 
kell követelni, hogy átlátható módon és 
megkülönböztetésmentes alapon 
hozzáférést biztosítsanak azon CCP-k 
számára, amelyek a kereskedési 
helyszínen végrehajtott ügyletek 
elszámolását kívánják, ideértve az 
adatfolyamokat is. Az indexekre és más, a 
pénzügyi eszközök értékének 
meghatározásához használt 
referenciaértékekre vonatkozó 
információk engedélyezését és az ezekhez 
való hozzáférést a CCP-k és más 
kereskedési helyszínek számára is 
megkülönböztetésmentes alapon 
biztosítani kell. Az akadályok és a 
diszkriminatív gyakorlat elhárítása a 
pénzügyi eszközök elszámolásáért és 
kereskedéséért folyó verseny növelésére 
irányul, hogy csökkenjenek a befektetési 

törölve
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és hitelfelvételi költségek, és egyben 
megszünteti a hiányosságokat és 
előmozdítja az innovációt az Unió piacain. 
A Bizottságnak továbbra is szorosan 
figyelemmel kell kísérnie a kereskedés 
utáni infrastruktúra alakulását, és 
szükség esetén be kell avatkoznia, hogy a 
belső piacon előálló versenytorzulásokat 
megakadályozza.

Or. en

Indokolás

Access to benchmarks licences is question to what extend the European Union honours 
intellectual property rights. Competition law recognises the pro-competitive and beneficial 
effects of intellectual property rights. Indices contain a number of intellectual property rights 
(based on copy rights, database protection and trademarks). There is significant competition 
in index licencing in Europa and in fact across the world. Operators of derivatives exchanges 
compete also with a wide range of index licenced products. So it is no wonder that in other 
jurisdictions (e.g. US, Asian countries), intellectual property rights on index licences are 
honoured and protected. Especially, as creating a successful benchmark index product 
requires substantial investments, both on the index provider but also on the market place.

Módosítás 173
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A kereskedési helyszínektől is meg 
kell követelni, hogy átlátható módon és 
megkülönböztetésmentes alapon 
hozzáférést biztosítsanak azon CCP-k 
számára, amelyek a kereskedési 
helyszínen végrehajtott ügyletek 
elszámolását kívánják, ideértve az 
adatfolyamokat is. Az indexekre és más, a 
pénzügyi eszközök értékének 
meghatározásához használt 
referenciaértékekre vonatkozó 
információk engedélyezését és az ezekhez 
való hozzáférést a CCP-k és más 
kereskedési helyszínek számára is 

törölve
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megkülönböztetésmentes alapon 
biztosítani kell. Az akadályok és a 
diszkriminatív gyakorlat elhárítása a 
pénzügyi eszközök elszámolásáért és 
kereskedéséért folyó verseny növelésére 
irányul, hogy csökkenjenek a befektetési 
és hitelfelvételi költségek, és egyben 
megszünteti a hiányosságokat és 
előmozdítja az innovációt az Unió piacain. 
A Bizottságnak továbbra is szorosan 
figyelemmel kell kísérnie a kereskedés 
utáni infrastruktúra alakulását, és 
szükség esetén be kell avatkoznia, hogy a 
belső piacon előálló versenytorzulásokat 
megakadályozza.

Or. de

Indokolás

Az EU-n kívül nem létezik ezzel összehasonlítható szabályozási törekvés. A MiFIR 28. cikkével 
bevezetett változások ezért versenyhátrányt eredményeznek az uniós piacok és a központi 
szerződő felek számára az EU-n kívül székhellyel rendelkező versenytársakkal szemben.

Módosítás 174
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A kereskedési helyszínektől is meg 
kell követelni, hogy átlátható módon és 
megkülönböztetésmentes alapon 
hozzáférést biztosítsanak azon CCP-k 
számára, amelyek a kereskedési helyszínen 
végrehajtott ügyletek elszámolását 
kívánják, ideértve az adatfolyamokat is. Az 
indexekre és más, a pénzügyi eszközök 
értékének meghatározásához használt 
referenciaértékekre vonatkozó 
információk engedélyezését és az ezekhez 
való hozzáférést a CCP-k és más 
kereskedési helyszínek számára is 
megkülönböztetésmentes alapon biztosítani 
kell. Az akadályok és a diszkriminatív 

(33) A kereskedési helyszínektől is meg 
kell követelni, hogy átlátható módon és 
megkülönböztetésmentes alapon 
hozzáférést biztosítsanak azon CCP-k 
számára, amelyek a kereskedési helyszínen 
végrehajtott ügyletek elszámolását 
kívánják, ideértve az adatfolyamokat is. 
Egy CCP kereskedési helyszínhez való
hozzáférési joga átlátható, arányos és 
semleges kritériumoktól – köztük a 
vevőkereslet és a biztonság kritériumaitól,
és bármilyen szükséges interoperabilitási 
mechanizmusoktól – függ. Ahhoz, hogy a 
tőzsdén kereskedett származtatott 
eszközöket is beleértve minden pénzügyi 
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gyakorlat elhárítása a pénzügyi eszközök 
elszámolásáért és kereskedéséért folyó 
verseny növelésére irányul, hogy 
csökkenjenek a befektetési és hitelfelvételi 
költségek, és egyben megszünteti a 
hiányosságokat és előmozdítja az 
innovációt az Unió piacain. A Bizottságnak 
továbbra is szorosan figyelemmel kell 
kísérnie a kereskedés utáni infrastruktúra 
alakulását, és szükség esetén be kell 
avatkoznia, hogy a belső piacon előálló 
versenytorzulásokat megakadályozza.

eszköz esetében teljes mértékben 
kifejlődjön a versenyképes egységes piac, 
a referenciaértékek indexeire kötelező, a 
megfelelő kereskedés, helyszínek és CCP-
k tekintetében nem kizárólagos 
engedélyezésnek kell vonatkoznia. A CCP-
k és más kereskedési helyszínek számára 
megkülönböztetésmentes alapon 
hozzáférést kell biztosítani az indexekre és 
a pénzügyi eszközök értékének 
meghatározására használt 
referenciaindexekre vonatkozó 
információhoz. Az indexekre és a 
pénzügyi eszközök értékének 
meghatározásához használt 
referenciaindexekre vonatkozó
információkhoz való hozzáférést a CCP-k 
és más kereskedési helyszínek számára is 
megkülönböztetésmentes alapon biztosítani 
kell. Az ilyen információkat és termékeket 
nyújtó bármilyen kereskedési helyszín 
vagy CCP kizárólag a költségek 
megtérülése plusz ésszerű nyereség 
alapján számíthat fel díjat a piaci 
résztvevőknek nyújtott ilyen 
szolgáltatásokért. A költségmegtérülés az 
indexszolgáltatási termékekkel 
kapcsolatban a nyújtott szolgáltatásokhoz 
közvetlenül hozzárendelhető költségekre 
utal. Az akadályok és a diszkriminatív 
gyakorlat elhárítása a pénzügyi eszközök 
elszámolásáért és kereskedéséért folyó 
verseny növelésére irányul, hogy 
csökkenjenek a befektetési és hitelfelvételi 
költségek, és egyben megszünteti a 
hiányosságokat és előmozdítja az 
innovációt az Unió piacain. A Bizottságnak 
továbbra is szorosan figyelemmel kell 
kísérnie a kereskedés utáni infrastruktúra 
alakulását, és szükség esetén be kell 
avatkoznia, hogy a belső piacon előálló 
versenytorzulásokat megakadályozza.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi szöveg nem engedi meg a referenciaértékek használatakor a költségnövekedések 
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korlátozását. A referenciaértékek meghatározó fontosságúak a kereskedésben és támogatják a 
kötések legjobb teljesítését. Az ilyen korlátok meghatározásával biztosítható, hogy a költségek 
ne növekedjenek drasztikusan, ami kevesebb előnyt eredményezne a végső befektető számára.

Módosítás 175
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A kereskedési helyszínektől is meg 
kell követelni, hogy átlátható módon és 
megkülönböztetésmentes alapon 
hozzáférést biztosítsanak azon CCP-k 
számára, amelyek a kereskedési helyszínen 
végrehajtott ügyletek elszámolását 
kívánják, ideértve az adatfolyamokat is. 
Az indexekre és más, a pénzügyi eszközök 
értékének meghatározásához használt 
referenciaértékekre vonatkozó információk 
engedélyezését és az ezekhez való 
hozzáférést a CCP-k és más kereskedési 
helyszínek számára is 
megkülönböztetésmentes alapon biztosítani 
kell. Az akadályok és a diszkriminatív 
gyakorlat elhárítása a pénzügyi eszközök 
elszámolásáért és kereskedéséért folyó 
verseny növelésére irányul, hogy 
csökkenjenek a befektetési és hitelfelvételi 
költségek, és egyben megszünteti a 
hiányosságokat és előmozdítja az 
innovációt az Unió piacain. A Bizottságnak 
továbbra is szorosan figyelemmel kell 
kísérnie a kereskedés utáni infrastruktúra 
alakulását, és szükség esetén be kell 
avatkoznia, hogy a belső piacon előálló 
versenytorzulásokat megakadályozza.

(33) A kereskedési helyszínektől is meg 
kell követelni, hogy átlátható módon és 
megkülönböztetésmentes alapon 
hozzáférést biztosítsanak az 
adatfolyamokhoz azon CCP-k számára, 
amelyek a kereskedési helyszínen 
végrehajtott ügyletek elszámolását 
kívánják. A CCP kereskedési helyszínhez 
való hozzáférési jogának olyan 
mechanizmusokat kell lehetővé tennie, 
amelyekben több CCP használja 
ugyanannak a kereskedési helyszínnek a 
kereskedés utáni adatfolyamát. Ez 
azonban nem eredményezheti a 
származtatott eszközök elszámolásának 
interoperabilitását vagy a likviditás 
szétaprózódását. Az indexekre és más, a 
pénzügyi eszközök értékének 
meghatározásához használt 
referenciaértékekre vonatkozó információk 
engedélyezését és az ezekhez való 
hozzáférést a CCP-k és más kereskedési 
helyszínek számára is 
megkülönböztetésmentes alapon biztosítani 
kell. Az akadályok és a diszkriminatív 
gyakorlat elhárítása a pénzügyi eszközök 
elszámolásáért és kereskedéséért folyó 
verseny növelésére irányul, hogy 
csökkenjenek a befektetési és hitelfelvételi 
költségek, és egyben megszünteti a 
hiányosságokat és előmozdítja az 
innovációt az Unió piacain. A Bizottságnak 
továbbra is szorosan figyelemmel kell 
kísérnie a kereskedés utáni infrastruktúra 
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alakulását, és szükség esetén be kell 
avatkoznia, hogy a belső piacon előálló 
versenytorzulásokat megakadályozza.

Or. en

Módosítás 176
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A kereskedési helyszínektől is meg 
kell követelni, hogy átlátható módon és 
megkülönböztetésmentes alapon 
hozzáférést biztosítsanak azon CCP-k 
számára, amelyek a kereskedési helyszínen 
végrehajtott ügyletek elszámolását 
kívánják, ideértve az adatfolyamokat is. Az 
indexekre és más, a pénzügyi eszközök 
értékének meghatározásához használt 
referenciaértékekre vonatkozó információk 
engedélyezését és az ezekhez való 
hozzáférést a CCP-k és más kereskedési 
helyszínek számára is 
megkülönböztetésmentes alapon biztosítani 
kell. Az akadályok és a diszkriminatív 
gyakorlat elhárítása a pénzügyi eszközök 
elszámolásáért és kereskedéséért folyó 
verseny növelésére irányul, hogy 
csökkenjenek a befektetési és hitelfelvételi 
költségek, és egyben megszünteti a 
hiányosságokat és előmozdítja az 
innovációt az Unió piacain. A Bizottságnak 
továbbra is szorosan figyelemmel kell 
kísérnie a kereskedés utáni infrastruktúra 
alakulását, és szükség esetén be kell 
avatkoznia, hogy a belső piacon előálló 
versenytorzulásokat megakadályozza.

(33) A kereskedési helyszínektől is meg 
kell követelni, hogy átlátható módon és 
megkülönböztetésmentes alapon 
hozzáférést biztosítsanak azon CCP-k 
számára, amelyek a kereskedési helyszínen 
végrehajtott ügyletek elszámolását 
kívánják, ideértve az adatfolyamokat is. 
A(z) .../.../EU [EMIR] rendeletben az 
interoperabilitás rövid lejáratú 
értékpapírokra korlátozódik, de az EÉPH-
nak 2014-ig be kell számolnia arról, hogy 
hatályának más pénzügyi eszközökre 
történő kiterjesztése helyénvaló lenne-e. 
Az EMIR-ben semmi sem akadályozza 
meg a feleket abban, hogy kétoldalú 
megállapodást kössenek az 
interoperabilitásról, akár részvények, akár 
származtatott vagy egyéb eszközök
tekintetében. Az indexekre és más, a 
pénzügyi eszközök értékének 
meghatározásához használt 
referenciaértékekre vonatkozó információk 
engedélyezését és az ezekhez való 
hozzáférést a CCP-k és más kereskedési 
helyszínek számára is 
megkülönböztetésmentes alapon biztosítani 
kell. Az akadályok és a diszkriminatív 
gyakorlat elhárítása a pénzügyi eszközök 
elszámolásáért és kereskedéséért folyó 
verseny növelésére irányul, hogy 
csökkenjenek a befektetési és hitelfelvételi 
költségek, és egyben megszünteti a 
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hiányosságokat és előmozdítja az 
innovációt az Unió piacain. A Bizottságnak 
továbbra is szorosan figyelemmel kell 
kísérnie a kereskedés utáni infrastruktúra 
alakulását, és szükség esetén be kell 
avatkoznia, hogy a belső piacon előálló 
versenytorzulásokat megakadályozza.

Or. en

Módosítás 177
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A kereskedési helyszínektől is meg 
kell követelni, hogy átlátható módon és 
megkülönböztetésmentes alapon 
hozzáférést biztosítsanak azon CCP-k 
számára, amelyek a kereskedési helyszínen 
végrehajtott ügyletek elszámolását 
kívánják, ideértve az adatfolyamokat is. Az 
indexekre és más, a pénzügyi eszközök 
értékének meghatározásához használt 
referenciaértékekre vonatkozó információk 
engedélyezését és az ezekhez való 
hozzáférést a CCP-k és más kereskedési 
helyszínek számára is 
megkülönböztetésmentes alapon biztosítani 
kell. Az akadályok és a diszkriminatív 
gyakorlat elhárítása a pénzügyi eszközök 
elszámolásáért és kereskedéséért folyó 
verseny növelésére irányul, hogy 
csökkenjenek a befektetési és hitelfelvételi 
költségek, és egyben megszünteti a 
hiányosságokat és előmozdítja az 
innovációt az Unió piacain. A Bizottságnak 
továbbra is szorosan figyelemmel kell 
kísérnie a kereskedés utáni infrastruktúra 
alakulását, és szükség esetén be kell 
avatkoznia, hogy a belső piacon előálló 
versenytorzulásokat megakadályozza.

(33) A kereskedési helyszínektől is meg 
kell követelni, hogy átlátható módon és 
megkülönböztetésmentes alapon 
hozzáférést biztosítsanak azon CCP-k 
számára, amelyek a kereskedési helyszínen 
végrehajtott ügyletek elszámolását 
kívánják, ideértve az adatfolyamokat is, 
kivéve ha a hozzáférési jog megnövekedett 
működési kockázathoz és a likviditás 
szétaprózódásához vezetne. Az új 
hozzáférés jóváhagyását a piaci tagok és a 
CCP-tagok elé kell terjeszteni. Az 
indexekre és más, a pénzügyi eszközök 
értékének meghatározásához használt 
referenciaértékekre vonatkozó információk 
engedélyezését és az ezekhez való 
hozzáférést a CCP-k és más kereskedési 
helyszínek számára is 
megkülönböztetésmentes alapon biztosítani 
kell. Az akadályok és a diszkriminatív 
gyakorlat elhárítása a pénzügyi eszközök 
elszámolásáért és kereskedéséért folyó 
verseny növelésére irányul, hogy 
csökkenjenek a befektetési és hitelfelvételi 
költségek, és egyben megszünteti a 
hiányosságokat és előmozdítja az 
innovációt az Unió piacain. A Bizottságnak 
továbbra is szorosan figyelemmel kell 
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kísérnie a kereskedés utáni infrastruktúra 
alakulását, és szükség esetén be kell 
avatkoznia, hogy a belső piacon előálló 
versenytorzulásokat megakadályozza.

Or. en

Módosítás 178
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A harmadik országbeli vállalkozások 
szolgáltatásnyújtása az Unióban a nemzeti 
rendszerek és előírások hatálya alá tartozik. 
Ezek a rendszerek rendkívül sokfélék, és az 
azok alapján engedélyezett vállalkozások 
nem részesülnek abban a jogosultságban, 
hogy attól eltérő tagállamban is nyújtsanak 
szolgáltatásokat és ott letelepedjenek, mint 
abban a tagállamban, ahol a székhelyük 
van. Helyénvaló tehát egy közös, uniós 
szintű szabályozási keretrendszer 
bevezetése. A rendszernek össze kell 
hangolnia a meglévő, szétaprózott 
keretrendszert, biztosítania kell a 
bizonyosságot és a harmadik országok 
Unióban tevékenykedő vállalkozásainak 
egyenlő bánásmódját, gondoskodnia kell 
arról, hogy a Bizottság végezze el az 
egyenértékűség értékelését a harmadik 
országok szabályozási és felügyeleti 
keretrendszere tekintetében, és biztosítania 
kell, hogy a harmadik országbeli 
vállalkozásoktól kapott szolgáltatások 
során a befektetők védelme 
összehasonlítható szinten legyen az EU-
ban.

(34) A harmadik országbeli befektetési 
vállalkozások és a piacműködtetők* 
szolgáltatásnyújtása az Unióban a nemzeti 
rendszerek és előírások hatálya alá tartozik. 
Ezek a rendszerek rendkívül sokfélék, és az 
azok alapján engedélyezett vállalkozások 
nem részesülnek abban a jogosultságban, 
hogy attól eltérő tagállamban is nyújtsanak 
szolgáltatásokat és ott letelepedjenek, mint 
abban a tagállamban, ahol a székhelyük 
van. Helyénvaló tehát egy közös, uniós 
szintű szabályozási keretrendszer 
bevezetése. A rendszernek össze kell 
hangolnia a meglévő, szétaprózott 
keretrendszert, biztosítania kell a 
bizonyosságot és a harmadik országok 
Unióban tevékenykedő befektetési 
vállalkozásainak és piacműködtetőinek 
egyenlő bánásmódját, gondoskodnia kell 
arról, hogy a Bizottság végezzen 
egyenértékűség- és viszonosságértékelést a 
harmadik országok szabályozási és 
felügyeleti keretrendszere tekintetében, és 
biztosítania kell, hogy a harmadik 
országbeli befektetési vállalkozásoktól és 
piacműködtetőktől kapott szolgáltatások 
során a befektetők védelme 
összehasonlítható szinten legyen az EU-
ban.
* (Ez a módosítás a szöveg egészére 
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vonatkozik. Elfogadása az egész szövegben 
módosításokat tesz szükségessé.)

Or. en

Indokolás

E javaslat célja annak biztosítása, hogy a MiFIR megfelelő harmadik országbeli rendszert 
hozzon létre a befektetési vállalkozások és a piacműködtetők számára egy olyan rendszer 
helyett, amely csak a befektetési vállalkozások egyes szolgáltatásait fedné le. Ez a rendszer 
biztosítaná, hogy az EU-ban tevékenykedő harmadik országbeli befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők által kínált összes szolgáltatás a MiFIR hatálya alá tartozzon. Az új 
javaslatoknak egyértelműen ki kell jelenteniük, hogy milyen szabályok vonatkoznak majd az 
ilyen piacműködtetőkre, és mely uniós szabályok nem, ha lesznek ilyenek.

Módosítás 179
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A harmadik országbeli vállalkozások 
szolgáltatásnyújtása az Unióban a nemzeti 
rendszerek és előírások hatálya alá tartozik. 
Ezek a rendszerek rendkívül sokfélék, és az 
azok alapján engedélyezett vállalkozások 
nem részesülnek abban a jogosultságban, 
hogy attól eltérő tagállamban is nyújtsanak 
szolgáltatásokat és ott letelepedjenek, mint 
abban a tagállamban, ahol a székhelyük 
van. Helyénvaló tehát egy közös, uniós 
szintű szabályozási keretrendszer 
bevezetése. A rendszernek össze kell 
hangolnia a meglévő, szétaprózott 
keretrendszert, biztosítania kell a 
bizonyosságot és a harmadik országok 
Unióban tevékenykedő vállalkozásainak 
egyenlő bánásmódját, gondoskodnia kell 
arról, hogy a Bizottság végezze el az 
egyenértékűség értékelését a harmadik 
országok szabályozási és felügyeleti 
keretrendszere tekintetében, és biztosítania 
kell, hogy a harmadik országbeli 

(34) A harmadik országbeli vállalkozások 
szolgáltatásnyújtása az Unióban a nemzeti 
rendszerek és előírások hatálya alá tartozik. 
Ezek a rendszerek rendkívül sokfélék, és az 
azok alapján engedélyezett vállalkozások 
nem részesülnek abban a jogosultságban, 
hogy attól eltérő tagállamban is nyújtsanak 
szolgáltatásokat és ott letelepedjenek, mint 
abban a tagállamban, ahol a székhelyük 
van. Míg a tagállamoknak képesnek kell 
lenni az ilyen rendszerek és 
követelmények megtartására, helyénvaló
egy közös, uniós szintű szabályozási 
keretrendszer bevezetése, hogy lehetővé 
tegyék a harmadik országok Unióban 
fióktelepet létrehozó vállalkozásainak,
hogy a fióktelepen keresztül 
szolgáltatásokat és tevékenységeket 
végezzenek az Unióban ott, amennyiben a 
fióktelep erre engedélyt kapott a tagállam 
illetékes hatóságaitól, és amennyiben –
többek között – a Bizottság elvégezte az 
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vállalkozásoktól kapott szolgáltatások 
során a befektetők védelme 
összehasonlítható szinten legyen az EU-
ban.

egyenértékűség értékelését a harmadik 
ország szabályozási és felügyeleti 
keretrendszere tekintetében. Helyénvaló az 
is, ha a közös keretrendszer lehetővé teszi 
egy harmadik országbeli vállalkozás 
számára, hogy az adott tagállamban 
letelepedett egyes jogosult szerződő felek 
számára egy nem abban a tagállamban 
lévő fióktelepen keresztül szolgáltatásokat 
vagy tevékenységeket végezzen anélkül, 
hogy megkövetelnék az adott tagállamban 
az engedélyezést vagy az EÉPH általi 
bejegyzést. Harmadik országbeli 
vállalkozások, amelyek Unió-szerte 
szolgáltatásokat vagy tevékenységeket 
kívánnak nyújtani az egyéb jogosult
szerződő feleknek és természetesen
szakmai ügyfeleknek, ezt meg kell tudniuk 
tenni, amennyiben az EÉPH bejegyezte 
azokat, és (többek között) a Bizottság 
elvégezte az egyenértékűség értékelését a 
harmadik ország szabályozási és 
felügyeleti keretrendszere tekintetében.

Or. en

Indokolás

Sok befektetési szolgáltatást és tevékenységet nyújtanak a vállalkozás és az ügyfél közötti 
folyamatos kapcsolat keretében. Ez szükségtelenül korlátozná az uniós befektetők és szerződő 
felek hozzáférését a harmadik országbeli vállalkozások által nyújtott szolgáltatásokhoz, 
amennyiben a harmadik országbeli vállalkozásoknak például gyakorlatilag megtiltanák, hogy 
tájékoztatást és kutatást nyújtsanak meglévő ügyfeleiknek.

Módosítás 180
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A harmadik országbeli vállalkozások
szolgáltatásnyújtása az Unióban a nemzeti 
rendszerek és előírások hatálya alá tartozik. 
Ezek a rendszerek rendkívül sokfélék, és az 

(34) A harmadik országbeli vállalkozások 
szolgáltatásnyújtása az Unióban a nemzeti 
rendszerek és előírások hatálya alá tartozik. 
Ezek a rendszerek rendkívül sokfélék, és az 
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azok alapján engedélyezett vállalkozások 
nem részesülnek abban a jogosultságban, 
hogy attól eltérő tagállamban is nyújtsanak 
szolgáltatásokat és ott letelepedjenek, mint 
abban a tagállamban, ahol a székhelyük 
van. Helyénvaló tehát egy közös, uniós 
szintű szabályozási keretrendszer 
bevezetése. A rendszernek össze kell 
hangolnia a meglévő, szétaprózott 
keretrendszert, biztosítania kell a 
bizonyosságot és a harmadik országok 
Unióban tevékenykedő vállalkozásainak 
egyenlő bánásmódját, gondoskodnia kell 
arról, hogy a Bizottság végezze el az 
egyenértékűség értékelését a harmadik 
országok szabályozási és felügyeleti 
keretrendszere tekintetében, és biztosítania 
kell, hogy a harmadik országbeli 
vállalkozásoktól kapott szolgáltatások 
során a befektetők védelme 
összehasonlítható szinten legyen az EU-
ban.

azok alapján engedélyezett vállalkozások 
nem részesülnek abban a jogosultságban, 
hogy attól eltérő tagállamban is nyújtsanak 
szolgáltatásokat és ott letelepedjenek, mint 
abban a tagállamban, ahol a székhelyük 
van. Helyénvaló tehát egy közös, uniós 
szintű szabályozási keretrendszer 
bevezetése. A rendszernek össze kell 
hangolnia a meglévő, szétaprózott 
keretrendszert, biztosítania kell a 
bizonyosságot és a harmadik országok 
Unióban tevékenykedő vállalkozásainak 
egyenlő bánásmódját, gondoskodnia kell 
arról, hogy a Bizottság végezze el az 
egyenértékűség értékelését a harmadik 
országok szabályozási és felügyeleti 
keretrendszere tekintetében, és biztosítania 
kell, hogy a harmadik országbeli 
vállalkozásoktól kapott szolgáltatások 
során a lakossági ügyfelek védelme 
összehasonlítható szinten legyen az EU-
ban.

Or. en

Módosítás 181
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A harmadik országbeli vállalkozások 
szolgáltatásnyújtása az Unióban a nemzeti 
rendszerek és előírások hatálya alá tartozik. 
Ezek a rendszerek rendkívül sokfélék, és az 
azok alapján engedélyezett vállalkozások 
nem részesülnek abban a jogosultságban, 
hogy attól eltérő tagállamban is nyújtsanak 
szolgáltatásokat és ott letelepedjenek, mint 
abban a tagállamban, ahol a székhelyük 
van. Helyénvaló tehát egy közös, uniós 
szintű szabályozási keretrendszer 
bevezetése. A rendszernek össze kell 
hangolnia a meglévő, szétaprózott 

(34) A harmadik országbeli vállalkozások 
szolgáltatásnyújtása az Unióban a nemzeti 
rendszerek és előírások hatálya alá tartozik. 
Ezek a rendszerek rendkívül sokfélék, és az 
azok alapján engedélyezett vállalkozások 
nem részesülnek abban a jogosultságban, 
hogy attól eltérő tagállamban is nyújtsanak 
szolgáltatásokat és ott letelepedjenek, mint 
abban a tagállamban, ahol a székhelyük 
van. Helyénvaló tehát egy közös, uniós 
szintű szabályozási keretrendszer 
bevezetése. A rendszernek össze kell 
hangolnia a meglévő, szétaprózott 
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keretrendszert, biztosítania kell a 
bizonyosságot és a harmadik országok 
Unióban tevékenykedő vállalkozásainak 
egyenlő bánásmódját, gondoskodnia kell 
arról, hogy a Bizottság végezze el az 
egyenértékűség értékelését a harmadik 
országok szabályozási és felügyeleti 
keretrendszere tekintetében, és biztosítania 
kell, hogy a harmadik országbeli
vállalkozásoktól kapott szolgáltatások 
során a befektetők védelme 
összehasonlítható szinten legyen az EU-
ban.

keretrendszert, biztosítania kell a 
bizonyosságot és a harmadik országok 
Unióban tevékenykedő vállalkozásainak 
egyenlő bánásmódját, gondoskodnia kell 
arról, hogy a Bizottság végezze el az 
egyenértékűség értékelését a harmadik 
országok szabályozási és felügyeleti 
keretrendszere tekintetében, és biztosítania 
kell, hogy a harmadik országbeli 
vállalkozásoktól kapott szolgáltatások 
során a befektetők védelme 
összehasonlítható szinten legyen az EU-
ban. A harmadik országbeli 
vállalkozásokra vonatkozó követelmények 
alkalmazása során a Bizottságnak és a 
tagállamoknak figyelembe kell venniük az 
EU-nak a nemzetközi pénzügyi piacokon 
betöltött központi szerepét, az EU és a 
harmadik országok pénzügyi piacainak 
kölcsönös függőségét, és az EU 
befektetőinél, polgárainál, vállalatánál, 
hatóságainál és az európai gazdaságban a 
nemzetközi kereskedelemből származó 
előnyöket. Erre tekintettel, a harmadik 
országokra vonatkozó követelmények 
alkalmazása – kivéve ha azt objektív és 
bizonyítékkal alátámasztott prudenciális 
fenntartások igazolják – nem 
akadályozhatja meg az EU befektetőit és 
kibocsátóit abban, hogy harmadik 
országokban fektessenek be, illetve onnan 
szerezzenek pénzeszközöket, és nem 
akadályozhatja meg a harmadik 
országbeli befektetőket vagy kibocsátókat 
sem abban, hogy az európai piacokon 
fektessenek be, ott jussanak tőkéhez vagy 
szerezzenek be egyéb pénzügyi 
szolgáltatásokat.

Or. en

Módosítás 182
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A harmadik országbeli vállalkozások 
szolgáltatásnyújtása az Unióban a nemzeti 
rendszerek és előírások hatálya alá tartozik. 
Ezek a rendszerek rendkívül sokfélék, és az 
azok alapján engedélyezett vállalkozások 
nem részesülnek abban a jogosultságban, 
hogy attól eltérő tagállamban is nyújtsanak 
szolgáltatásokat és ott letelepedjenek, mint 
abban a tagállamban, ahol a székhelyük 
van. Helyénvaló tehát egy közös, uniós 
szintű szabályozási keretrendszer 
bevezetése. A rendszernek össze kell 
hangolnia a meglévő, szétaprózott 
keretrendszert, biztosítania kell a 
bizonyosságot és a harmadik országok 
Unióban tevékenykedő vállalkozásainak 
egyenlő bánásmódját, gondoskodnia kell 
arról, hogy a Bizottság végezze el az 
egyenértékűség értékelését a harmadik 
országok szabályozási és felügyeleti 
keretrendszere tekintetében, és biztosítania 
kell, hogy a harmadik országbeli 
vállalkozásoktól kapott szolgáltatások 
során a befektetők védelme 
összehasonlítható szinten legyen az EU-
ban.

(34) A harmadik országbeli vállalkozások 
szolgáltatásnyújtása az Unióban a nemzeti 
rendszerek és előírások hatálya alá tartozik. 
Ezek a rendszerek rendkívül sokfélék, és az 
azok alapján engedélyezett vállalkozások 
nem részesülnek abban a jogosultságban, 
hogy attól eltérő tagállamban is nyújtsanak 
szolgáltatásokat és ott letelepedjenek, mint 
abban a tagállamban, ahol a székhelyük 
van. Helyénvaló tehát egy közös, uniós 
szintű szabályozási keretrendszer 
bevezetése. A rendszernek össze kell 
hangolnia a meglévő, szétaprózott 
keretrendszert, biztosítania kell a 
bizonyosságot és a harmadik országok 
Unióban tevékenykedő vállalkozásainak 
egyenlő bánásmódját, gondoskodnia kell 
arról, hogy a Bizottság végezze el az 
egyenértékűség értékelését a harmadik 
országok szabályozási és felügyeleti 
keretrendszere tekintetében, és biztosítania 
kell, hogy a harmadik országbeli 
vállalkozásoktól kapott szolgáltatások 
során a befektetők védelme 
összehasonlítható szinten legyen az EU-
ban. A harmadik országbeli 
vállalkozásokra vonatkozó követelmények 
alkalmazása során a Bizottságnak és a
tagállamoknak figyelembe kell venniük az 
EU-nak a nemzetközi pénzügyi piacokon 
betöltött központi szerepét, a nyitottság 
fontosságát a befektetések 
vonatkozásában, az európai pénzügyi 
központok megőrzésének szükségességét, 
az EU és a harmadik országok pénzügyi 
piacainak kölcsönös függőségét, és az EU 
befektetőinél, polgárainál, vállalatánál, 
közhatóságainál és az európai 
gazdaságban a nemzetközi 
kereskedelemből származó előnyöket. 
Tekintettel a MIFID szerint 
engedélyköteles pénzügyi szolgáltatások 
széles körére, a harmadik országokra 
vonatkozó követelmények alkalmazása –
kivéve ha azt objektív és bizonyítékkal 
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alátámasztott prudenciális fenntartások 
igazolják – nem járhat azzal a hatással, 
hogy megakadályozza az EU befektetőit és 
kibocsátóit abban, hogy harmadik 
országokban fektessenek be, illetve onnan 
szerezzenek pénzeszközöket, sem 
harmadik országbeli befektetőket vagy 
kibocsátókat abban, hogy az európai 
piacokon fektessenek be, ott jussanak 
tőkéhez vagy szerezzenek be egyéb 
pénzügyi szolgáltatásokat.

Or. en

Indokolás

Az EU-ban prosperitás, a növekedés, a foglalkoztatás és a pénzügyi stabilitás elősegítése
érdekében védelmet kell biztosítani az európai befektetők és kibocsátók harmadik országbeli 
piacokkal és szolgáltatókkal való kölcsönhatásának, és továbbra is vonzani kell a harmadik 
országbeli befektetőket és kibocsátókat, hogy fektessenek be az EU piacain és rajtuk keresztül 
jussanak tőkéhez.

Módosítás 183
Sławomir Witold Nitras

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A harmadik országbeli vállalkozások 
szolgáltatásnyújtása az Unióban a nemzeti 
rendszerek és előírások hatálya alá tartozik. 
Ezek a rendszerek rendkívül sokfélék, és az 
azok alapján engedélyezett vállalkozások 
nem részesülnek abban a jogosultságban, 
hogy attól eltérő tagállamban is nyújtsanak 
szolgáltatásokat és ott letelepedjenek, mint 
abban a tagállamban, ahol a székhelyük 
van. Helyénvaló tehát egy közös, uniós 
szintű szabályozási keretrendszer 
bevezetése. A rendszernek össze kell 
hangolnia a meglévő, szétaprózott 
keretrendszert, biztosítania kell a 
bizonyosságot és a harmadik országok 
Unióban tevékenykedő vállalkozásainak 

(34) A harmadik országbeli vállalkozások 
szolgáltatásnyújtása az Unióban a nemzeti 
rendszerek és előírások hatálya alá tartozik. 
Ezek a rendszerek rendkívül sokfélék, és az 
azok alapján engedélyezett vállalkozások 
nem részesülnek abban a jogosultságban, 
hogy attól eltérő tagállamban is nyújtsanak 
szolgáltatásokat és ott letelepedjenek, mint 
abban a tagállamban, ahol a székhelyük 
van. Ezen túlmenően annak lehetővé 
tétele, hogy harmadik országbeli 
vállalkozások az Unió területén 
székhellyel rendelkező jogosult szerződő 
felek számára anélkül nyújthassanak 
szolgáltatást, hogy megkövetelnék 
fióktelepnek az Unió területén való 
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egyenlő bánásmódját, gondoskodnia kell 
arról, hogy a Bizottság végezze el az 
egyenértékűség értékelését a harmadik 
országok szabályozási és felügyeleti 
keretrendszere tekintetében, és biztosítania 
kell, hogy a harmadik országbeli 
vállalkozásoktól kapott szolgáltatások 
során a befektetők védelme 
összehasonlítható szinten legyen az EU-
ban.

létesítését, az fogja okozni, hogy ezek a 
vállalkozások nem fognak annak a 
tagállamnak a felügyelete alá tartozni, 
amelyek területén működnek, így a 
javasolt szabályokból eredő 
kötelezettségek hatálya alá sem kerülnek. 
Ennélfogva pedig helyénvaló egy közös, 
uniós szintű szabályozási keretrendszer 
bevezetése. A rendszernek össze kell 
hangolnia a meglévő, szétaprózott 
keretrendszert, biztosítania kell a 
bizonyosságot és a harmadik országok 
Unióban tevékenykedő vállalkozásainak 
egyenlő bánásmódját, gondoskodnia kell 
arról, hogy a Bizottság végezze el az 
egyenértékűség értékelését a harmadik 
országok szabályozási és felügyeleti 
keretrendszere tekintetében, és biztosítania 
kell, hogy a harmadik országbeli 
vállalkozásoktól kapott szolgáltatások 
során a befektetők védelme 
összehasonlítható szinten legyen az EU-
ban.

Or. pl

Módosítás 184
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) Harmadik országok rendszerei 
számára tényleges egyenértékűség 
megteremtésekor a Bizottságnak azokra a 
rendelkezésekre kell szorítkoznia, 
amelyeket a G20-ak nemzetközi fórumain 
fogadtak el. Míg a származtatott 
kereskedési kötelezettségekre vonatkozó 
szabályoknak arra kell törekedniük, hogy 
a lehető legösszehangoltabbak legyenek
az EMIR-nek megfelelően, ennek a 
rendeletnek számos olyan része van, 
amelyek a G-20-as 
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kötelezettségvállalásokon kívülre esnek, és 
a pénzügyi rendszer stabilitását célozzák 
meg, ezért pedig esetlegesen nem 
helyénvaló, hogy azokat harmadik 
országok közvetlenül elfogadják.

Or. en

Módosítás 185
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
34 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34b) A harmadik országokkal 
kapcsolatos egyenértékűségi értékelések 
végzésekor a Bizottságnak biztosítania 
kell, hogy olyan megközelítést kövessen, 
amely az EU legnagyobb kereskedelmi 
partnerei számára nyújt elsőbbséget, és 
azokat az országokat, amelyekből csak 
néhány vállalkozás van jelen az EU 
piacain, akkorra hagyja, amikor a 
jelentősebb piacok értékelése már 
megtörtént.

Or. en

Indokolás

Korlátozott erőforrások mellett fontos elsőbbséget biztosítani ezeknek a kulcsfontosságú 
joghatóságoknak annak érdekében, hogy ne keletkezzen zavar a kereskedésekben, de röviddel 
a jogszabály elfogadása után elérjék a maximális hatást.

Módosítás 186
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A lakossági ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatásoknál mindig meg kell 
követelni fióktelep létesítését az Unióban. 
A fióktelep létrehozása az Unió 
engedélyének és felügyeletének hatálya alá 
tartozik. Megfelelő együttműködési 
megállapodásoknak kell lenniük az érintett 
illetékes hatóság és a harmadik ország 
illetékes hatósága között. A fióktelepek 
nélkül nyújtott szolgáltatásoknak a jogosult 
szerződő felekre kell korlátozódniuk. A 
szolgáltatások feltétele az EÉPH által 
történt bejegyzés és a harmadik országbeli 
felügyelet. Az EÉPH és a harmadik ország 
illetékes hatóságai között megfelelő 
együttműködési megállapodásoknak kell 
létezniük.

(35) A lakossági vagy szakmai 
ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásoknál 
mindig meg kell követelni fióktelep 
létesítését az Unióban. A fióktelep 
létrehozása az Unió engedélyének és 
felügyeletének hatálya alá tartozik. 
Megfelelő együttműködési 
megállapodásoknak kell lenniük az érintett 
illetékes hatóság és a harmadik ország 
illetékes hatósága között. A fióktelepek 
nélkül nyújtott szolgáltatásoknak a jogosult 
szerződő felekre kell korlátozódniuk. A 
szolgáltatások feltétele az EÉPH által 
történt bejegyzés és a harmadik országbeli 
felügyelet. Az EÉPH és a harmadik ország 
illetékes hatóságai között megfelelő 
együttműködési megállapodásoknak kell 
létezniük.

Or. en

Indokolás

The Commission’s proposal covers provisions for investment firms offering services to retail 
clients and eligible counterparties but does not cover professional clients. It is the intention of 
the Commission to ensure the highest level of investor protection for both retail and 
professional clients. Therefore there must be a explicit inclusion of professional clients in the 
text and the same provisions of branch requirements and authorisation must apply to both 
retail and professional clients. The purpose of this inclusion is to avoid legal loopholes in the 
text and to ensure that ‘professional investors’ are not treated as ‘eligible counterparties’.

Módosítás 187
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(35) A fióktelepekre vonatkozó közös 
uniós keretrendszer alapján az Unióban 
fióktelepet létrehozó harmadik országbeli 
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A fióktelep létrehozása az Unió 
engedélyének és felügyeletének hatálya alá 
tartozik. Megfelelő együttműködési 
megállapodásoknak kell lenniük az érintett 
illetékes hatóság és a harmadik ország 
illetékes hatósága között. A fióktelepek 
nélkül nyújtott szolgáltatásoknak a 
jogosult szerződő felekre kell 
korlátozódniuk. A szolgáltatások feltétele
az EÉPH által történt bejegyzés és a 
harmadik országbeli felügyelet. Az EÉPH 
és a harmadik ország illetékes hatóságai 
között megfelelő együttműködési 
megállapodásoknak kell létezniük.

vállalkozásoknak képesnek kell lenniük
arra, hogy e fióktelepről szolgáltatásokat 
és tevékenységeket nyújtsanak lakossági 
ügyfeleknek, de ez nem akadályozhatja 
meg a lakossági ügyfeleket abban, hogy 
harmadik országbeli vállalkozástól 
kizárólag az ügyfél saját 
kezdeményezésére vagy egyéb módon 
szolgáltatásokat vegyenek igénybe az 
Unión kívül (vagy a nemzeti rendszernek 
megfelelően). A fióktelep létrehozása az 
Unió engedélyének és felügyeletének 
hatálya alá tartozik. Megfelelő 
együttműködési megállapodásoknak kell 
lenniük az érintett illetékes hatóság és a 
harmadik ország illetékes hatósága között. 
Engedélyezés után a fióktelep abban a 
tagállamban tartozik felügyelet alá, ahol 
létrehozták; a harmadik országbeli 
vállalkozásnak – bejelentési eljárás 
mellett – képesnek kell lennie 
szolgáltatások nyújtására más 
tagállamokban is az engedélyezett és 
felügyelt fióktelepen keresztül.

Or. en

Indokolás

Sok befektetési szolgáltatást és tevékenységet nyújtanak a vállalkozás és az ügyfél közötti 
folyamatos kapcsolat keretében. Ez szükségtelenül korlátozná az uniós befektetők és szerződő 
felek hozzáférését a harmadik országbeli vállalkozások által nyújtott szolgáltatásokhoz, 
amennyiben a harmadik országbeli vállalkozásoknak például gyakorlatilag megtiltanák, hogy 
tájékoztatást és kutatást nyújtsanak meglévő ügyfeleiknek.

Módosítás 188
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(35) A lakossági ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatásoknál mindig meg kell 
követelni fióktelep létesítését az Unióban. 
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A fióktelep létrehozása az Unió 
engedélyének és felügyeletének hatálya alá 
tartozik. Megfelelő együttműködési 
megállapodásoknak kell lenniük az érintett 
illetékes hatóság és a harmadik ország 
illetékes hatósága között. A fióktelepek 
nélkül nyújtott szolgáltatásoknak a jogosult 
szerződő felekre kell korlátozódniuk. A 
szolgáltatások feltétele az EÉPH által 
történt bejegyzés és a harmadik országbeli 
felügyelet. Az EÉPH és a harmadik ország 
illetékes hatóságai között megfelelő 
együttműködési megállapodásoknak kell 
létezniük.

A fióktelep létrehozása az Unió 
engedélyének és felügyeletének hatálya alá 
tartozik. Megfelelő együttműködési 
megállapodásoknak kell lenniük az érintett 
illetékes hatóság és a harmadik ország 
illetékes hatósága között. A fióktelepek 
nélkül nyújtott szolgáltatásoknak a jogosult 
szerződő felekre és szakmai ügyfelekre 
kell korlátozódniuk. A szolgáltatások 
feltétele az EÉPH által történt bejegyzés és 
a harmadik országbeli felügyelet. Az 
EÉPH és a harmadik ország illetékes 
hatóságai között megfelelő együttműködési 
megállapodásoknak kell létezniük.

Or. en

Módosítás 189
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A lakossági ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatásoknál mindig meg kell 
követelni fióktelep létesítését az Unióban. 
A fióktelep létrehozása az Unió 
engedélyének és felügyeletének hatálya alá 
tartozik. Megfelelő együttműködési 
megállapodásoknak kell lenniük az érintett 
illetékes hatóság és a harmadik ország 
illetékes hatósága között. A fióktelepek 
nélkül nyújtott szolgáltatásoknak a jogosult 
szerződő felekre kell korlátozódniuk. A 
szolgáltatások feltétele az EÉPH által 
történt bejegyzés és a harmadik országbeli 
felügyelet. Az EÉPH és a harmadik ország 
illetékes hatóságai között megfelelő 
együttműködési megállapodásoknak kell 
létezniük.

(35) A lakossági ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatásoknál mindig meg kell 
követelni leányvállalat létesítését az 
Unióban. A fióktelep létrehozása az Unió 
engedélyének és felügyeletének hatálya alá 
tartozik. Megfelelő együttműködési 
megállapodásoknak kell lenniük az érintett 
illetékes hatóság és a harmadik ország 
illetékes hatósága között. A fióktelepek 
nélkül nyújtott szolgáltatásoknak a jogosult 
szerződő felekre kell korlátozódniuk. A 
szolgáltatások feltétele az EÉPH által 
történt bejegyzés és a harmadik országbeli 
felügyelet. Az EÉPH és a harmadik ország 
illetékes hatóságai között megfelelő 
együttműködési megállapodásoknak kell 
létezniük.

Or. en
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Módosítás 190
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) E rendelet azon rendelkezései, 
amelyek a harmadik országbeli 
vállalkozások által az Unióban biztosított 
szolgáltatásokat szabályozzák, nem 
érinthetik annak lehetőségét, hogy az 
Unióban lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező személyek egy harmadik 
országbeli vállalkozás befektetési 
szolgáltatásait, kizárólag saját 
kezdeményezésükre, igénybe vegyék. 
Amikor egy harmadik országbeli 
vállalkozás egy, az Unióban lakóhellyel 
vagy székhellyel rendelkező személynek 
nyújt szolgáltatásokat, annak kizárólagos 
saját kezdeményezésére, a szolgáltatásokat 
az Unió területén nyújtott 
szolgáltatásoknak kell tekinteni. Abban az 
esetben, ha egy harmadik országbeli 
vállalkozás ügyfeleket vagy potenciális 
ügyfeleket keres az Unióban, vagy 
befektetési szolgáltatásokat vagy 
tevékenységeket reklámoz vagy hirdet, az 
Unióban biztosított kiegészítő 
szolgáltatásokkal, az nem tekinthető az 
ügyfél saját kizárólagos kezdeményezésére 
biztosított szolgáltatásnak.

(36) E rendelet azon rendelkezései, 
amelyek a harmadik országbeli 
vállalkozások által az Unióban biztosított 
szolgáltatásokat vagy tevékenységeket 
szabályozzák, nem érinthetik annak 
lehetőségét, hogy az Unióban lakóhellyel 
vagy székhellyel rendelkező személyek 
egy harmadik országbeli vállalkozás 
befektetési szolgáltatásait vagy 
tevékenységeit, kizárólag saját 
kezdeményezésükre, az ezen irányelv 
alapján engedélyezett befektetési 
vállalkozások vagy a 2006/48/EK irányelv 
alapján engedélyezett hitelintézetek, 
amelyek befektetési szolgáltatásokat vagy 
tevékenységeket nyújtanak, egy harmadik 
országbeli vállalkozás befektetési 
szolgáltatásait vagy tevékenységét, vagy az 
ilyen befektetési vállalkozások vagy 
hitelintézetek ügyfelei harmadik 
országbeli vállalkozások befektetési 
vállalkozás vagy hitelintézet által 
közvetített szolgáltatásait vagy 
tevékenységeit, vagy az Unióban 
lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező 
személyek egy harmadik országbeli 
vállalkozás befektetési szolgáltatásait vagy 
tevékenységeit igénybe vegyék, ha ezeket 
a szolgáltatásokat vagy tevékenységeket az 
Unión kívülről biztosítják. Amikor egy 
harmadik országbeli vállalkozás egy, az 
Unióban lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező személynek nyújt 
szolgáltatásokat vagy tevékenységeket, 
annak kizárólagos saját kezdeményezésére, 
a szolgáltatásokat vagy tevékenységeket az 
Unió területén nyújtott szolgáltatásoknak 
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kell tekinteni. Abban az esetben, ha egy 
harmadik országbeli vállalkozás ügyfeleket 
vagy potenciális ügyfeleket keres az 
Unióban, vagy befektetési szolgáltatásokat 
vagy tevékenységeket reklámoz vagy 
hirdet, az Unióban biztosított kiegészítő 
szolgáltatásokkal (a harmadik országbeli 
vállalkozás és az adott személy közötti, az 
ilyen szolgáltatások vagy tevékenységek 
nyújtásával kapcsolatos folyamatos 
kapcsolat keretén kívül), az nem tekinthető 
az ügyfél saját kizárólagos 
kezdeményezésére biztosított 
szolgáltatásnak vagy tevékenységnek. 
Amikor egy harmadik országbeli 
vállalkozás szolgáltatásokat vagy 
tevékenységeket nyújt az ezen irányelv 
alapján engedélyezett befektetési 
vállalkozásnak vagy a 2006/48/EK 
irányelv alapján engedélyezett, befektetési 
szolgáltatásokat vagy tevékenységeket 
nyújtó hitelintézetnek, vagy azokon 
keresztül, a harmadik országbeli 
vállalkozás szolgáltatásait vagy 
tevékenységeit nem lehet az Unió 
területén nyújtottnak tekinteni. A 
közvetítőként eljáró befektetési vállalkozás 
továbbra is felelős az e rendelet alapján 
általa az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás 
esetében az ügyfélnek biztosítandó 
védelemért. Amikor az Unióban 
lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező 
személy az Unión kívülre távozik, hogy 
harmadik országbeli vállalkozás 
szolgáltatásait vagy tevékenységét igénybe 
vegye, vagy a harmadik országbeli 
vállalkozás jellemző teljesítésére az Unión 
kívül kerül sor, a szolgáltatások vagy 
tevékenységek nem tekinthetők az 
Unióban nyújtottnak.

Or. en

Indokolás

Sok befektetési szolgáltatást és tevékenységet nyújtanak a vállalkozás és az ügyfél közötti 
folyamatos kapcsolat keretében. Ez szükségtelenül korlátozná az uniós befektetők és szerződő 
felek hozzáférését a harmadik országbeli vállalkozások által nyújtott szolgáltatásokhoz, 
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amennyiben a harmadik országbeli vállalkozásoknak például gyakorlatilag megtiltanák, hogy 
tájékoztatást és kutatást nyújtsanak meglévő ügyfeleiknek.

Módosítás 191
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) E rendelet azon rendelkezései, 
amelyek a harmadik országbeli 
vállalkozások által az Unióban biztosított 
szolgáltatásokat szabályozzák, nem 
érinthetik annak lehetőségét, hogy az 
Unióban lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező személyek egy harmadik 
országbeli vállalkozás befektetési 
szolgáltatásait, kizárólag saját 
kezdeményezésükre, igénybe vegyék. 
Amikor egy harmadik országbeli 
vállalkozás egy, az Unióban lakóhellyel 
vagy székhellyel rendelkező személynek
nyújt szolgáltatásokat, annak kizárólagos 
saját kezdeményezésére, a szolgáltatásokat 
az Unió területén nyújtott 
szolgáltatásoknak kell tekinteni. Abban az 
esetben, ha egy harmadik országbeli 
vállalkozás ügyfeleket vagy potenciális 
ügyfeleket keres az Unióban, vagy 
befektetési szolgáltatásokat vagy 
tevékenységeket reklámoz vagy hirdet, az 
Unióban biztosított kiegészítő 
szolgáltatásokkal, az nem tekinthető az 
ügyfél saját kizárólagos kezdeményezésére 
biztosított szolgáltatásnak.

(36) E rendelet azon rendelkezései, 
amelyek a harmadik országbeli 
vállalkozások által az Unióban biztosított 
szolgáltatásokat szabályozzák, nem 
érinthetik annak lehetőségét, hogy az 
Unióban lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező lakossági ügyfelek egy 
harmadik országbeli vállalkozás befektetési 
szolgáltatásait, kizárólag saját 
kezdeményezésükre, igénybe vegyék. 
Amikor egy harmadik országbeli 
vállalkozás egy, az Unióban lakóhellyel 
vagy székhellyel rendelkező lakossági 
ügyfélnek nyújt szolgáltatásokat, annak 
kizárólagos saját kezdeményezésére, a 
szolgáltatásokat az Unió területén nyújtott 
szolgáltatásoknak kell tekinteni. Abban az 
esetben, ha egy harmadik országbeli 
vállalkozás ügyfeleket vagy potenciális 
ügyfeleket keres az Unióban, vagy 
befektetési szolgáltatásokat vagy 
tevékenységeket reklámoz vagy hirdet, az 
Unióban biztosított kiegészítő 
szolgáltatásokkal, az nem tekinthető az 
ügyfél saját kizárólagos kezdeményezésére 
biztosított szolgáltatásnak.

Or. en

Módosítás 192
Kay Swinburne
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Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) E rendelet azon rendelkezései, 
amelyek a harmadik országbeli 
vállalkozások által az Unióban biztosított 
szolgáltatásokat szabályozzák, nem 
érinthetik annak lehetőségét, hogy az 
Unióban lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező személyek egy harmadik 
országbeli vállalkozás befektetési 
szolgáltatásait, kizárólag saját 
kezdeményezésükre, igénybe vegyék. 
Amikor egy harmadik országbeli 
vállalkozás egy, az Unióban lakóhellyel 
vagy székhellyel rendelkező személynek 
nyújt szolgáltatásokat, annak kizárólagos 
saját kezdeményezésére, a szolgáltatásokat 
az Unió területén nyújtott 
szolgáltatásoknak kell tekinteni. Abban az 
esetben, ha egy harmadik országbeli 
vállalkozás ügyfeleket vagy potenciális 
ügyfeleket keres az Unióban, vagy 
befektetési szolgáltatásokat vagy 
tevékenységeket reklámoz vagy hirdet, az 
Unióban biztosított kiegészítő 
szolgáltatásokkal, az nem tekinthető az 
ügyfél saját kizárólagos kezdeményezésére 
biztosított szolgáltatásnak.

(36) Harmadik országbeli vállalkozásnak 
nem kell uniós engedéllyel vagy 
bejegyzéssel rendelkeznie, amikor uniós 
ügyfél kezdeményezésére nyújt 
szolgáltatásokat, ha e szolgáltatásokat 
kizárólag MiFID engedélyes 
vállalkozásoknak nyújtja, vagy ha a 
szolgáltatások nyújtása kizárólag az EU-n 
kívül történik.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy az uniós vállalkozások hozzáférhessenek a harmadik 
országok piacaihoz, szükség van erre a rendelkezésre, miután egyes országok soha nem 
fogják elérni az uniós egyenértékűség szintjeit és mégis előírják a helyi jogalanyok igénybe 
vételét bizonyos tevékenységek elvégzéséhez.

Módosítás 193
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Az azonnali másodlagos piacokon egy 
sor csalárd tevékenység fordult elő a 
kibocsátási egységek (EUA) 
vonatkozásában, ami alááshatja a bizalmat 
a kibocsátási egységek kereskedelmi 
rendszerei iránt, amelyeket a 2003/87/EK 
irányelv hozott létre; jelenleg intézkedések 
történnek az EUA nyilvántartások 
rendszerének és az EUA-kereskedéshez 
szükséges számlák megnyitási feltételeinek 
szigorítására. A piacok integritásának 
erősítése és hatékony működésük 
megőrzése érdekében – ideértve a 
kereskedési tevékenység átfogó 
felügyeletét – helyénvaló kiegészíteni a 
2003/87/EK irányelvben hozott 
intézkedéseket, a kibocsátási egységek 
teljes mértékben ezen irányelv és a 
bennfentes kereskedelemről és a piaci 
manipulációról (piaci visszaélés) szóló, 
2003. január 28-i 2003/6/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatókörébe 
utalásával, a pénzügyi eszközként való 
besorolásuk révén.

(37) Az azonnali másodlagos piacokon egy 
sor csalárd tevékenység fordult elő a 
kibocsátási egységek (EUA) 
vonatkozásában, ami alááshatja a bizalmat 
a kibocsátási egységek kereskedelmi 
rendszerei iránt, amelyeket a 2003/87/EK 
irányelv hozott létre; jelenleg intézkedések 
történnek az EUA nyilvántartások 
rendszerének és az EUA-kereskedéshez 
szükséges számlák megnyitási feltételeinek 
szigorítására. A piacok integritásának 
erősítése és hatékony működésük 
megőrzése érdekében – ideértve a 
kereskedési tevékenység átfogó 
felügyeletét – helyénvaló kiegészíteni a 
2003/87/EK irányelvben hozott 
intézkedéseket, a kibocsátási egységek 
teljes mértékben ezen irányelv és a 
bennfentes kereskedelemről és a piaci 
manipulációról (piaci visszaélés) szóló, 
2003. január 28-i 2003/6/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatókörébe 
utalásával.

Or. en

Módosítás 194
Sławomir Witold Nitras

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően. Ezen belül 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat kell 
elfogadni a fogalommeghatározásokra 

(38) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően. Ezen belül 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat kell 
elfogadni a fogalommeghatározásokra 
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vonatkozó konkrét részletekről; a 
kereskedés átláthatósági követelményeinek 
pontos jellemzőiről; a kereskedés előtti 
átláthatóság alóli mentesség részletes 
feltételeiről; a kereskedés utáni halasztott 
közzétételi mechanizmusokról; a 
kereskedés előtti átláthatósági 
kötelezettségek alkalmazásának 
kritériumairól a rendszeres internalizálók 
esetében, a konkrét, költségekkel 
kapcsolatos rendelkezésekről a piaci 
adatok rendelkezésre állása kapcsán; a 
hozzáférés megadásának vagy 
elutasításának kritériumairól a kereskedési 
helyszínek és a CCP-k között; és azoknak a 
feltételeknek a további meghatározásáról, 
amelyek alapján a befektetővédelem, a 
pénzügyi piacok szabályos működésének 
és integritásának veszélyeztetettsége, vagy 
az Unió pénzügyi rendszere egészének 
vagy egy részének stabilitását fenyegető 
veszély esetén az EÉPH cselekvésére lehet 
szükség.

vonatkozó konkrét részletekről; a 
kereskedés átláthatósági követelményeinek 
pontos jellemzőiről; a kereskedés előtti 
átláthatóság alóli mentesség részletes 
feltételeiről; a kereskedés utáni halasztott 
közzétételi mechanizmusokról; a 
kereskedés előtti átláthatósági 
kötelezettségek alkalmazásának 
kritériumairól a rendszeres internalizálók 
esetében, a konkrét, költségekkel 
kapcsolatos rendelkezésekről a piaci 
adatok rendelkezésre állása kapcsán; a 
hozzáférés megadásának vagy 
elutasításának kritériumairól a kereskedési 
helyszínek és a CCP-k között; és azoknak a 
feltételeknek a további meghatározásáról, 
amelyek alapján a befektetővédelem, a 
pénzügyi piacok szabályos működésének 
és integritásának veszélyeztetettsége, vagy 
az Unió pénzügyi rendszere egészének 
vagy egy részének stabilitását fenyegető 
veszély esetén az EÉPH cselekvésére lehet 
szükség. A felhatalmazáson alapuló,
technikai jellegű jogi aktusokról 
előzetesen konzultálni kell az EÉPH-n 
belül.

Or. pl

Módosítás 195
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44a) A pénzügyi piacok szabályozási 
csomagjáról (ideértve e rendeleten kívül a 
pénzügyi eszközök piacairól és a 
2004/39/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló irányelvet és a 
bennfentes üzletkötésről és a piaci 
manipulációról szóló rendeletet) szóló 
bizottsági jelentésekben két évvel az 
alkalmazás beindítását követően fontos a 
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csomag egészének ellenőrzése, a Bizottság 
pedig megfelelő javaslatokat, köztük olyan 
javaslatokat tehet, amelyek értelmében 
valamennyi vételi és értékesítési ajánlatról 
és üzleti tevékenységről valós idejű 
jelentést kell adni az illetékes hatóság 
helyett az EÉPH által kijelölt 
rendszernek, amelyen keresztül az 
illetékes hatóságok hozzájutnak a 
számukra szükséges adatokhoz, és amely 
az egységes konszolidált kereskedelmi 
adatok egységeként, valamint 
központosított együttműködési 
rendszerként működhet, amelyen 
keresztül észlelhetőek a különböző 
piacokon és különböző országokban 
előforduló visszaélések.

Or. fi

Módosítás 196
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ezt a rendeletet a befektetési 
vállalkozásokra, az [új MiFID] irányelv 
szerint engedélyezett, egy vagy több 
befektetési szolgáltatást nyújtó és/vagy 
befektetési tevékenységeket végző 
hitelintézetekre és a szabályozott piacokra 
kell alkalmazni.

2. Ezt a rendeletet az [új MiFID] irányelv 
szerint engedélyezett befektetési 
vállalkozásokra, és egy vagy több 
befektetési szolgáltatást nyújtó és/vagy 
befektetési tevékenységeket végző, a 
2006/48/EK irányelv szerint engedélyezett
hitelintézetekre és a szabályozott piacokra 
kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A hitelintézetek a MiFID2 szerint nem engedélyezettek. Lásd MiFID2 1. cikkének (2) 
bekezdését.
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Módosítás 197
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. E rendelet V. címe a(z) [ ] (EMIR) 
rendelet [2. cikk (6) pontja] szerinti összes 
pénzügyi szerződő félre, valamint [5. cikke
(1b) bekezdésének] hatálya alá tartozó nem 
pénzügyi szerződő felekre is alkalmazandó.

3. E rendelet V. címe a(z) [ ] (EMIR) 
rendelet [2. cikk (6) pontja] szerinti összes 
pénzügyi szerződő félre, valamint [10. 
cikke (1b) bekezdésének] hatálya alá 
tartozó nem pénzügyi szerződő felekre is 
alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 198
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) E rendelet VIII. címét kell 
alkalmazni egy tagállamban befektetési 
szolgáltatásokat vagy tevékenységeket 
nem az adott tagállamban lévő fióktelepen 
keresztül nyújtó harmadik országbeli 
vállalkozásokra.

Or. en

Indokolás

A VIII. cím rendelkezései harmadik országbeli vállalkozásokra alkalmazandók. Ezek nem a 
MiFID2 alapján engedélyezett befektetési vállalkozások vagy hitelintézetek.

Módosítás 199
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) E rendelet VII. címét szintén 
alkalmazni kell az irányelv [új MiFID] 2. 
cikkében meghatározott valamennyi 
pénzügyi szerződő félre.

Or. en

Indokolás

Nem érvényesülhet mindenre kiterjedő mentesség a pénzintézetekre a MiFID/MiFIR alapján, 
és minimális követelményeket kell alkalmazni mindenkire. A VII. cím alkalmazása lehetővé 
tenné legalább az EÉPH számára, hogy bizonyos feltételek esetén beavatkozzon.

Módosítás 200
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 19. és a 20. cikkben említett 
ügyletek kereskedés utáni közzététele és az 
ügyletek 23. cikkben megállapított
bejelentésének kötelezettsége nem 
vonatkozik azokra az ügyletekre, 
amelyekben egy ESCB központi bank a 
szerződő fél.

Or. en

Indokolás

Bár a központi bankok által jogszabályi céljaik és feladataik részeként teljesített ügyletek 
közzététele nem eredményez nagyobb piaci átláthatóságot, ezeknek az ügyleteknek a 
hatékonysága, nevezetesen a monetáris politika vagy a devizaműveletek területén, és ezáltal 
ezeknek a feladatoknak a központi bankok általi teljesítése – ami az időszerűségen és a 
titkosságon nyugszik – súlyosan sérülhet az ilyen ügyletekre vonatkozó információk 
közzétételével, történjen az valós időben vagy időbeni késleltetéssel.
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Módosítás 201
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok teljes mértékben vagy 
részben mentesíthetik a 7., 9., 17. és 20. 
cikk alkalmazása alól a helyi valutában 
megadott pénzügyi eszközöket, ha az nem 
jelentős kereskedési valuta. A tagállamok 
értesítik az EÉPH-t ennek a kivételnek a 
tervezett használatáról.

Or. en

Indokolás

A javasolt átláthatósági és SI-előírások erősen negatív hatással lehetnek a kis nem 
értékpapír-jellegű termékek piacán a likviditásra, ami a kormányok és egyéb kibocsátók 
esetében magas költségeket eredményezhetnek. A 2009/11/EK irányelv 113c. cikkének (4) 
bekezdése szerint a tagállamoknak képesnek kell lenniük arra, hogy mentességet adjanak a 7., 
9., 17. és 20. cikk alól, hogy biztosítsák az új/meglévő piacok jó működését a kis valuták 
területén. 

Módosítás 202
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A VIII. cím rendelkezései csak a 
harmadik országbeli vállalkozásokra 
vonatkoznak. Ezek nem az irányelv [új 
MiFID] alapján engedélyezett befektetési 
vállalkozások vagy hitelintézetek.

Or. en
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Indokolás

A VIII. cím rendelkezéseit nem szabad alkalmazni, ha a harmadik országbeli vállalkozás 
„útlevélben” részesül.

Módosítás 203
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
Kereskedési kötelezettség a MIFID által 

elismert piacokon
(1) A lakossági ügyfelek és a szakmai 
ügyfelek normál piaci méretű ügyleteket 
kötnek pénzügyi eszközökre:
a) szabályozott piacokon;
b) MTF-eken;
Amennyiben a pénzügyi eszköz nem 
elérhető szabályozott piacokon vagy MTF-
en, a szakmai ügyfelek és a lakossági 
ügyfelek szabályozott piacon vagy MTF-
en kívül is köthetnek ügyleteket. Ez az 
előírás nem alkalmazandó a jogosult 
szerződő felekre.
(2) A 24. cikkben említett kötelezettségek 
sérelme nélkül a jogosult szerződő felek 
ügyleteket kötnek pénzügyi eszközökre:
c) szabályozott piacokon;
d) MTF-eken;
e) OTF-eken;
f) rendszeres internalizálókon;
g) OTC-n.
A jogosult szerződő felek csak akkor 
köthetnek OTC ügyleteket, ha az ügylet 
jellemzői között szerepel, hogy azok ad 
hoc és rendszertelen jellegűek, nagybani 
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szerződő felekkel teljesítik és olyan üzleti 
kapcsolat részeként, amelyeket a normál 
piaci méret feletti ügyletek jellemeznek, és 
amennyiben azokat az érintett vállalkozás 
által rendszeres internalizálóként végzett 
üzleti tevékenységében rendszerint 
alkalmazott rendszereken kívül hajtják 
végre.

Or. en

Módosítás 204
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „multilaterális rendszer”: olyan 
rendszer, amely a pénzügyi eszközökre 
irányuló vételi és eladási szándékokat 
hozza össze, vagy ezek összehozását 
elősegíti, miközben a működtető nem 
vállal tőkekockázatot, függetlenül a 
keletkező ügyletek során teljesített 
megbízások számától;

Or. en

Indokolás

The definition of ‘multilateral trading’ should clarify that the main characteristic of 
multilateral trading is the fact that the broker (or market operator) operating the platform is 
not taking on any risks - that is, it is not buying or selling on its own account. If the broker 
were to be taking on capital risks, it would be subject to Systematic Internalisation rules (or 
be considered as doing OTC, if it qualifies for the criteria), which are much more flexible 
than multilateral trading rules. The reference to ‘irrespective of the actual number of orders 
that are executed in the resulting transactions’ is also a necessary classification because in 
the past there has been uncertainty about whether a system that crosses two orders is 
multilateral (it should be clarified that it is).

Módosítás 205
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. „bilaterális rendszer”: olyan rendszer, 
amely a pénzügyi eszközökre irányuló 
vételi és eladási szándékokat hozza össze, 
miközben a befektetési vállalkozások 
működtetője tőkekockázatot vállal;

Or. en

Indokolás

Rendkívül fontos a multilaterális és a bilaterális kereskedés közötti különbség egyértelművé 
tétele. Egyértelmű választóvonal nélkül a valójában multilaterális platformok bilaterálisnak 
tüntethetik fel magukat (amelyekre alacsonyabb követelmények vonatkoznak). Ezért a 
multilaterális kereskedés meghatározása mellett a MiFIR-nek a „bilaterális kereskedést” is 
meg kell határoznia. Ezt oly módon kell megtenni, hogy egyértelmű legyen, hogy a bilaterális 
kereskedés fő jellemzője az, hogy a bróker tőkekockázatot vállal.

Módosítás 206
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „rendszeres internalizáló”: olyan 
befektetési vállalkozás, amely szervezett, 
gyakori és rendszeres alapon saját 
számlára kereskedik olyan módon, hogy 
ügyfélmegbízásait a szabályozott piacon, 
MTF-en vagy OTF-en kívül hajtja végre;

3. „rendszeres internalizáló”: olyan 
befektetési vállalkozás, amely szervezett, 
gyakori és rendszeres alapon bilaterális 
kereskedést végez;

Or. en

Indokolás

It is essential to clarify the existing venue classification so as to close the existing loopholes 
that have allowed certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either 
as a SI or an MTF. Hence it introduces a clearer definition of Systematic Internalisation that 
uses the new and explicit definition of bilateral trading. Hence, Systematic Internalisation is a 
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kind of bilateral trading that is done an organised, frequent and systematic basis. The 
reference to own account dealing is deleted because this aspect is already included in the 
bilateral trading definition on which this is based.

Módosítás 207
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „rendszeres internalizáló”: olyan 
befektetési vállalkozás, amely szervezett, 
gyakori és rendszeres alapon saját 
számlára kereskedik olyan módon, hogy 
ügyfélmegbízásait a szabályozott piacon, 
MTF-en vagy OTF-en kívül hajtja végre;

3. „rendszeres internalizáló”: olyan 
befektetési vállalkozás, amely szervezett, 
gyakori és rendszeres alapon bilaterális 
kereskedést végez;

Or. en

Módosítás 208
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „rendszeres internalizáló”: olyan 
befektetési vállalkozás, amely szervezett, 
gyakori és rendszeres alapon saját számlára 
kereskedik olyan módon, hogy 
ügyfélmegbízásait a szabályozott piacon, 
MTF-en vagy OTF-en kívül hajtja végre;

3. „rendszeres internalizáló”: olyan 
befektetési vállalkozás, amely szervezett, 
szabályozott és rendszeres alapon saját 
számlára kereskedik olyan módon, hogy 
ügyfélmegbízásait a szabályozott piacon, 
MTF-en vagy OTF-en kívül hajtja végre;

Or. en

Módosítás 209
Sirpa Pietikäinen
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „rendszeres internalizáló”: olyan 
befektetési vállalkozás, amely szervezett, 
gyakori és rendszeres alapon saját 
számlára kereskedik olyan módon, hogy 
ügyfélmegbízásait a szabályozott piacon, 
MTF-en vagy OTF-en kívül hajtja végre;

3. „rendszeres internalizáló”: olyan 
befektetési vállalkozás, amely szervezett, 
gyakori és rendszeres alapon bilaterális 
kereskedést végez;

Or. en

Módosítás 210
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „rendszeres internalizáló”: olyan 
befektetési vállalkozás, amely szervezett, 
gyakori és rendszeres alapon saját számlára 
kereskedik olyan módon, hogy 
ügyfélmegbízásait a szabályozott piacon, 
MTF-en vagy OTF-en kívül hajtja végre;

3. „rendszeres internalizáló”: olyan 
befektetési vállalkozás, amely szervezett, 
gyakori és rendszeres alapon saját számlára 
kereskedik olyan módon, hogy
ügyfélmegbízásait a szabályozott piacon, 
MTF-en vagy OTF-en kívül hajtja végre és 
tevékenysége megfelel a következő 
kritériumoknak:
a) a tevékenységnek lényeges 
kereskedelmi szerepe van a vállalkozás 
számára, és azt megkülönböztetésmentes
szabályok és eljárások szerint végzi; a 
kereskedelmi szerep lényegességének 
felméréséhez a minőségi és a mennyiségi 
kritériumokat az EÉPH-nak kell 
meghatároznia;
b) a tevékenységet személyzet vagy az 
adott célra rendszeresített, automatizált 
technikai rendszer végzi, függetlenül attól, 
hogy a személyzetet vagy a rendszert 
kizárólag az adott célra használják;
c) a tevékenység rendszeres és folyamatos 
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alapon áll az ügyfelek rendelkezésére.

Or. en

Módosítás 211
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „szabályozott piac”: a piacműködtető 
által működtetett és/vagy irányított 
multilaterális rendszer, amely – a 
rendszeren belül és annak 
megkülönböztetésmentes szabályaival 
összhangban – összehozza több harmadik 
fél pénzügyi eszközökben lévő vételi és 
eladási szándékát, vagy elősegíti ezt oly 
módon, hogy az szerződést eredményez a 
szabályai és/vagy rendszerei alapján 
kereskedésre bevezetett pénzügyi eszköz 
tekintetében, és amely engedéllyel 
rendelkezik, és az [új MiFID] irányelv III. 
címének rendelkezéseivel összhangban és 
rendezetten működik;

5. „szabályozott piac”: a piacműködtető 
által működtetett és/vagy irányított 
multilaterális rendszer, amely – a 
rendszeren belül – összehozza több 
harmadik fél pénzügyi eszközökben lévő 
vételi és eladási szándékát, vagy elősegíti 
ezt oly módon, hogy az szerződést 
eredményez a szabályai és/vagy rendszerei 
alapján kereskedésre bevezetett pénzügyi 
eszköz tekintetében, és amely engedéllyel 
rendelkezik, és az [új MiFID] irányelv III. 
címének rendelkezéseivel összhangban és 
rendezetten működik;

Or. en

Indokolás

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).
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Módosítás 212
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „szabályozott piac”: a piacműködtető 
által működtetett és/vagy irányított 
multilaterális rendszer, amely – a 
rendszeren belül és annak 
megkülönböztetésmentes szabályaival 
összhangban – összehozza több harmadik 
fél pénzügyi eszközökben lévő vételi és 
eladási szándékát, vagy elősegíti ezt oly 
módon, hogy az szerződést eredményez a 
szabályai és/vagy rendszerei alapján 
kereskedésre bevezetett pénzügyi eszköz 
tekintetében, és amely engedéllyel 
rendelkezik, és az [új MiFID] irányelv III. 
címének rendelkezéseivel összhangban és 
rendezetten működik;

5. „szabályozott piac”: a piacműködtető 
által működtetett és/vagy irányított 
multilaterális rendszer, amely – a 
rendszeren belül – összehozza több 
harmadik fél pénzügyi eszközökben lévő 
vételi és eladási szándékát, vagy elősegíti 
ezt oly módon, hogy az szerződést 
eredményez a szabályai és/vagy rendszerei 
alapján kereskedésre bevezetett pénzügyi 
eszköz tekintetében, és amely engedéllyel 
rendelkezik, és az [új MiFID] irányelv III. 
címének rendelkezéseivel összhangban és 
rendezetten működik;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás törli a „megkülönböztetésmentes” követelményt a „szabályozott piacok” 
fogalommeghatározásából, hogy megszüntesse a brókerek összepárosító rendszerei által a 
szabály megkerülésére használt kiskaput. A megkülönböztetésmentes teljesítés kötelezettségét 
ki kell zárni vagy a szabályozott piacok vagy az MTF-ek fogalommeghatározásából, hogy 
egyértelműen különválasszák a tevékenységet az arra vonatkozó rendszertől.

Módosítás 213
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „szabályozott piac”: a piacműködtető 
által működtetett és/vagy irányított 
multilaterális rendszer, amely – a 
rendszeren belül és annak 

5. „szabályozott piac”: a piacműködtető 
által működtetett és/vagy irányított 
multilaterális rendszer, amely – a 
rendszeren belül – összehozza több 
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megkülönböztetésmentes szabályaival 
összhangban – összehozza több harmadik 
fél pénzügyi eszközökben lévő vételi és 
eladási szándékát, vagy elősegíti ezt oly 
módon, hogy az szerződést eredményez a 
szabályai és/vagy rendszerei alapján 
kereskedésre bevezetett pénzügyi eszköz 
tekintetében, és amely engedéllyel 
rendelkezik, és az [új MiFID] irányelv III. 
címének rendelkezéseivel összhangban és 
rendezetten működik;

harmadik fél pénzügyi eszközökben lévő 
vételi és eladási szándékát, vagy elősegíti 
ezt oly módon, hogy az szerződést 
eredményez a szabályai és/vagy rendszerei 
alapján kereskedésre bevezetett pénzügyi 
eszköz tekintetében, és amely engedéllyel 
rendelkezik, és az [új MiFID] irányelv III. 
címének rendelkezéseivel összhangban és 
rendezetten működik;

Or. en

Indokolás

A tisztességes és rendezett multilaterális kereskedési helyszíneknek a résztvevők megbízásait 
megkülönböztetésmentes alapon kell teljesíteni. Ennek azonban inkább követelménynek, mint 
a szabályozott piac egyik jellemzőjének kell lennie.

Módosítás 214
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „szabályozott piac”: a piacműködtető 
által működtetett és/vagy irányított 
multilaterális rendszer, amely – a 
rendszeren belül és annak 
megkülönböztetésmentes szabályaival 
összhangban – összehozza több harmadik 
fél pénzügyi eszközökben lévő vételi és 
eladási szándékát, vagy elősegíti ezt oly 
módon, hogy az szerződést eredményez a 
szabályai és/vagy rendszerei alapján 
kereskedésre bevezetett pénzügyi eszköz 
tekintetében, és amely engedéllyel 
rendelkezik, és az [új MiFID] irányelv III. 
címének rendelkezéseivel összhangban és 
rendezetten működik;

5. „szabályozott piac”: a piacműködtető 
által működtetett és/vagy irányított 
multilaterális rendszer, amely legalább 
négy különböző és független résztvevőt 
hoz össze, és ahol egyetlen résztvevő sem 
kezeli a megbízások vagy ügyletek több 
mint 30%-át, amely – a rendszeren belül és 
annak megkülönböztetésmentes 
szabályaival összhangban – összehozza 
több harmadik fél pénzügyi eszközökben 
lévő vételi és eladási szándékát, vagy 
elősegíti ezt oly módon, hogy az szerződést 
eredményez a szabályai és/vagy rendszerei 
alapján kereskedésre bevezetett pénzügyi 
eszköz tekintetében, és amely engedéllyel 
rendelkezik, és az [új MiFID] irányelv III. 
címének rendelkezéseivel összhangban és 
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rendezetten működik;

Or. en

Módosítás 215
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. „multilaterális rendszer”: olyan 
rendszernek tekintendő, amely a pénzügyi 
eszközökre irányuló vételi és eladási 
szándékokat hozza össze, miközben a 
működtető semleges marad, függetlenül a 
keletkező ügyletek során teljesített 
megbízások tényleges számától;

Or. en

Indokolás

A fogalommeghatározás beillesztésére a multilaterális kereskedés és a bilaterális kereskedés 
közötti különbség egyértelművé tétele érdekében került sor.

Módosítás 216
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. „bilaterális rendszer”: olyan 
rendszernek tekintendő, amely a pénzügyi 
eszközökre irányuló vételi és eladási 
szándékokat segíti elő, miközben a 
befektetési vállalkozások működtetője 
saját tőkekockázatot vállal;

Or. en
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Indokolás

A fogalommeghatározás beillesztésére a multilaterális kereskedés és a bilaterális kereskedés 
közötti különbség egyértelművé tétele érdekében került sor.

Módosítás 217
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „multilaterális kereskedési rendszer 
(MTF)”: valamely befektetési vállalkozás 
vagy piacműködtető által működtetett 
multilaterális rendszer, amely több 
harmadik fél pénzügyi eszközökre irányuló 
vételi és eladási szándékát hozza össze – a 
rendszeren belül és 
megkülönböztetésmentes szabályokkal 
összhangban – oly módon, hogy az 
szerződést eredményez az [új MiFID] 
irányelv II. címének rendelkezéseivel 
összhangban;

6. „multilaterális kereskedési rendszer 
(MTF)”: valamely befektetési vállalkozás 
vagy piacműködtető által működtetett 
multilaterális rendszer, amely több 
harmadik fél pénzügyi eszközökre irányuló 
vételi és eladási szándékát hozza össze – a 
rendszeren belül – oly módon, hogy az 
szerződést eredményez az [új MiFID] 
irányelv II. címének rendelkezéseivel 
összhangban;

Or. en

Indokolás

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Módosítás 218
Sylvie Goulard



AM\901839HU.doc 115/187 PE489.472v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „multilaterális kereskedési rendszer 
(MTF)”: valamely befektetési vállalkozás 
vagy piacműködtető által működtetett 
multilaterális rendszer, amely több 
harmadik fél pénzügyi eszközökre irányuló 
vételi és eladási szándékát hozza össze – a 
rendszeren belül és 
megkülönböztetésmentes szabályokkal 
összhangban – oly módon, hogy az 
szerződést eredményez az [új MiFID] 
irányelv II. címének rendelkezéseivel 
összhangban;

6. „multilaterális kereskedési rendszer 
(MTF)”: valamely befektetési vállalkozás 
vagy piacműködtető által működtetett 
multilaterális rendszer, amely több 
harmadik fél pénzügyi eszközökre irányuló 
vételi és eladási szándékát hozza össze – a 
rendszeren belül – oly módon, hogy az 
szerződést eredményez az [új MiFID]
irányelv II. címének rendelkezéseivel 
összhangban;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás törli a „megkülönböztetésmentes” követelményt a „szabályozott piacok” 
fogalommeghatározásából, hogy megszüntesse a brókerek összepárosító rendszerei által a 
szabály megkerülésére használt kiskaput. A megkülönböztetésmentes teljesítés kötelezettségét 
ki kell zárni vagy a szabályozott piacok vagy az MTF-ek fogalommeghatározásából, hogy 
egyértelműen különválasszák a tevékenységet az arra vonatkozó rendszertől.

Módosítás 219
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „multilaterális kereskedési rendszer 
(MTF)”: valamely befektetési vállalkozás 
vagy piacműködtető által működtetett 
multilaterális rendszer, amely több 
harmadik fél pénzügyi eszközökre irányuló 
vételi és eladási szándékát hozza össze – a 
rendszeren belül és 
megkülönböztetésmentes szabályokkal 
összhangban – oly módon, hogy az 

6. „multilaterális kereskedési rendszer 
(MTF)”: valamely befektetési vállalkozás 
vagy piacműködtető által működtetett 
multilaterális rendszer, amely több 
harmadik fél pénzügyi eszközökre irányuló 
vételi és eladási szándékát hozza össze – a 
rendszeren belül – oly módon, hogy az 
szerződést eredményez az [új MiFID] 
irányelv II. címének rendelkezéseivel 



PE489.472v01-00 116/187 AM\901839HU.doc

HU

szerződést eredményez az [új MiFID] 
irányelv II. címének rendelkezéseivel 
összhangban;

összhangban;

Or. en

Indokolás

A tisztességes és rendezett multilaterális kereskedési helyszíneknek a résztvevők megbízásait 
megkülönböztetésmentes alapon szükséges teljesíteni. Ennek azonban inkább követelménynek, 
mint az MTF-ek egyik jellemzőjének kell lennie.

Módosítás 220
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „multilaterális kereskedési rendszer 
(MTF)”: valamely befektetési vállalkozás 
vagy piacműködtető által működtetett 
multilaterális rendszer, amely több 
harmadik fél pénzügyi eszközökre irányuló 
vételi és eladási szándékát hozza össze – a 
rendszeren belül és 
megkülönböztetésmentes szabályokkal 
összhangban – oly módon, hogy az 
szerződést eredményez az [új MiFID] 
irányelv II. címének rendelkezéseivel 
összhangban;

6. „multilaterális kereskedési rendszer 
(MTF)”: valamely befektetési vállalkozás 
vagy piacműködtető által működtetett 
multilaterális rendszer, amely legalább 
négy különböző és független résztvevőt 
hoz össze, és ahol egyetlen résztvevő sem 
kezeli a megbízások vagy ügyletek több 
mint 30%-át, amely több harmadik fél 
pénzügyi eszközökre irányuló vételi és 
eladási szándékát hozza össze – a 
rendszeren belül és 
megkülönböztetésmentes szabályokkal 
összhangban – oly módon, hogy az 
szerződést eredményez az [új MiFID] 
irányelv II. címének rendelkezéseivel 
összhangban;

Or. en

Módosítás 221
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. „tőzsdén kívüli (OTC) kereskedés”:
minden olyan bilaterális kereskedés, 
amelyet a bróker egy platformon kívül a 
saját számlájára, alkalmi, ad hoc és 
rendszertelen alapon jogosult szerződő 
felekkel és mindig a szokásos piaci 
nagyságrendet meghaladó méretben
folytat halmozottan;

Or. en

Indokolás

In light of the implementation problems encountered since 2007 related to the OTC definition, 
it is necessary to include in this new and improved definition both positive elements (i.e. what 
characteristics, cumulatively, a trade must have to be considered OTC) and negative elements 
(i.e. what characteristics do not allow a trade to be exempted from the OTC definition). For 
example, it is necessary to clarify that a broker will not be able to avoid the obligations of 
both MTFs and SIs by setting up its platform in a way that combines both multilateral and 
bilateral trading (i.e. client order flow mixed with broker’s own trading book). Moreover, the 
very existence of a platform should suffice to clarify that the trading in this way cannot be 
considered as ‘ad hoc’.

Módosítás 222
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. „tőzsdén kívüli (OTC) kereskedés”: 
minden olyan bilaterális kereskedés, 
amelyet egy bróker alkalmi, „ad hoc” és 
rendszertelen alapon folytat jogosult 
szerződő felekkel a saját számlájára, és 
mindig a szokásos piaci nagyságrend 
felett. Az olyan kereskedés, amely 
multilaterális és bilaterális kereskedést 
hoz össze, nem tekintendő OTC 
kereskedésnek, és azt ehelyett 
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multilaterális és bilaterális kereskedési 
elemeket tartalmazó kötelezettségekre kell 
bontani;

Or. en

Indokolás

A teljes megfelelés biztosítása érdekében a MiFID II szövegének a jogszabály fő részében 
(MiFIR 2. cikk), és nem egy preambulumbekezdésben kell tartalmaznia az OTC 
fogalommeghatározását. Az OTC-t pontosan kell meghatározni, miután az a szabályok alóli 
kivétel, amely garantálja a pénzügyi piacok biztonságot és integritását. A multilaterális 
kereskedéssel (vagyis a megbízások összepárosításával) szemben az OTC bilaterális 
kereskedés. Kivételt képez a rendszeres internalizálás alól.

Módosítás 223
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. „OTC (tőzsdén kívüli)”: az 
ügyfélmegbízások bilaterális teljesítése a 
rendszeres internalizálón kívül, amikor a 
vállalkozás saját számlájára, ad hoc és 
rendszertelen formában kereskedik 
nagybani szerződő felekkel a szokásos 
piaci nagyságrend felett;

Or. en

Indokolás

Befektetésvédelmi célokból központi kérdés annak biztosítása, hogy a rendelet egyértelműen 
meghatározza az OTC kereskedést. Ez biztosítja, hogy az OTC ügyletekbe csak azok az 
ügyletek tartozzanak bele, amelyek más helyszíneken nem teljesíthetők, különösen piaci hatás 
miatt.

Módosítás 224
Sylvie Goulard
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „szervezett kereskedési rendszer 
(OTF)”: bármely, befektetési vállalkozás 
vagy piacműködtető által működtetett 
rendszer vagy létesítmény, amely nem 
szabályozott piac vagy MTF, amelyben 
több harmadik fél pénzügyi eszközökre 
irányuló vételi és eladási szándéka 
hozható össze a rendszeren belül, oly 
módon, hogy az szerződést eredményez az 
[új MiFID] irányelv II. címének 
rendelkezéseivel összhangban;

törölve

Or. en

Indokolás

Javasolt a szervezett kereskedési rendszer (OTF) törlése, ami veszélyeztetheti az árképzést, a 
hatékonyságot és a méltányosságot. A szervezett kereskedési rendszer (OTF) ugyanis 
diszkrecionális teljesítést kínálhat, ami veszélyeztetheti a piacok átláthatóságát és a 
szabályozás minőségét. A kereskedési helyszínek egy további kategóriájának a felvétele 
tovább aprózná Európa már amúgy is szétaprózott piacait. A javaslat veszélyeztetné az 
árképzést, valamint a kereskedési platformok közötti tisztességes versenyt.

Módosítás 225
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „szervezett kereskedési rendszer 
(OTF)”: bármely, befektetési vállalkozás 
vagy piacműködtető által működtetett 
rendszer vagy létesítmény, amely nem 
szabályozott piac vagy MTF, amelyben 
több harmadik fél pénzügyi eszközökre 
irányuló vételi és eladási szándéka 
hozható össze a rendszeren belül, oly 
módon, hogy az szerződést eredményez az 
[új MiFID] irányelv II. címének 

törölve
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rendelkezéseivel összhangban;

Or. en

Indokolás

A javasolt új OTF kategóriát a meglévő MTF-ektől megkülönböztető fő tényező az 
ügyfélmegbízások teljesítésében érvényesülő diszkréció, ami visszaélésekkel fenyeget 
különösen a tájékozatlan befektetők kárára. Emellett az OTF kategória tovább aprózná a 
piacokat, ami nem kívánatos.

Módosítás 226
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „szervezett kereskedési rendszer 
(OTF)”: bármely, befektetési vállalkozás 
vagy piacműködtető által működtetett 
rendszer vagy létesítmény, amely nem 
szabályozott piac vagy MTF, amelyben 
több harmadik fél pénzügyi eszközökre 
irányuló vételi és eladási szándéka hozható 
össze a rendszeren belül, oly módon, hogy 
az szerződést eredményez az [új MiFID] 
irányelv II. címének rendelkezéseivel 
összhangban;

7. „szervezett kereskedési rendszer 
(OTF)”: bármely, befektetési vállalkozás 
vagy piacműködtető által működtetett 
rendszer vagy létesítmény, amely nem 
szabályozott piac vagy MTF vagy CCP, 
amelyben több harmadik fél pénzügyi 
eszközökre irányuló vételi és eladási 
szándéka hozható össze a rendszeren belül, 
oly módon, hogy az szerződést eredményez 
az [új MiFID] irányelv II. címének 
rendelkezéseivel összhangban;

Or. en

Indokolás

A módosítással a szöveg az egyértelművé tétel érdekében egészült ki, hogy a CCP-k véletlenül 
ne legyenek érintve.

Módosítás 227
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „szervezett kereskedési rendszer 
(OTF)”: bármely, befektetési vállalkozás 
vagy piacműködtető által működtetett 
rendszer vagy létesítmény, amely nem 
szabályozott piac vagy MTF, amelyben 
több harmadik fél pénzügyi eszközökre 
irányuló vételi és eladási szándéka hozható 
össze a rendszeren belül, oly módon, hogy 
az szerződést eredményez az [új MiFID] 
irányelv II. címének rendelkezéseivel 
összhangban;

7. „szervezett kereskedési rendszer 
(OTF)”: bármely, befektetési vállalkozás 
vagy piacműködtető által működtetett 
rendszer vagy létesítmény, amely nem 
szabályozott piac vagy MTF, amelyben 
több nagybani szerződő fél kevésbé likvid, 
MTF-en vagy szabályozott piacon nem 
jegyzett pénzügyi eszközökre irányuló 
vételi és eladási szándéka hozható össze a 
rendszeren belül, oly módon, hogy az 
szerződést eredményez az [új MiFID] 
irányelv II. címének rendelkezéseivel 
összhangban;

Or. en

Módosítás 228
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „szervezett kereskedési rendszer 
(OTF)”: bármely, befektetési vállalkozás 
vagy piacműködtető által működtetett 
rendszer vagy létesítmény, amely nem 
szabályozott piac vagy MTF, amelyben 
több harmadik fél pénzügyi eszközökre 
irányuló vételi és eladási szándéka hozható 
össze a rendszeren belül, oly módon, hogy 
az szerződést eredményez az [új MiFID] 
irányelv II. címének rendelkezéseivel 
összhangban;

7. „szervezett kereskedési rendszer 
(OTF)”: bármely, befektetési vállalkozás 
vagy piacműködtető által működtetett nem 
csoporton belüli, több kereskedős rendszer 
vagy létesítmény, amely nem szabályozott 
piac vagy MTF, amelyben több harmadik 
fél pénzügyi eszközökre irányuló vételi és 
eladási szándéka hozható össze a 
rendszeren belül, oly módon, hogy az 
szerződést eredményez az [új MiFID] 
irányelv II. címének rendelkezéseivel 
összhangban;

Or. en

Módosítás 229
Jürgen Klute
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „tőzsdén kívüli (OTC) kereskedés”: ad 
hoc és rendszertelen formában, nagybani 
szerződő felekkel, a szokásos piaci 
nagyságrend feletti ügyletekkel jellemzett 
üzleti kapcsolat részeként folytatott 
kereskedés;

Or. en

Módosítás 230
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „OTC”: jellemzően ad hoc és 
rendszertelen jellegű, nagybani szerződő 
felekkel, a szokásos piaci nagyságrend 
feletti ügyletekkel jellemzett üzleti 
kapcsolat részeként, szabályozott piacon, 
MTF-en, OTF-en vagy SI-n kívül végzett 
ügyletek, amelyeket az érintett vállalkozás 
által – rendszeres internalizálóként – saját 
üzleteihez általában használt 
rendszereken kívül végeznek;

Or. en

Módosítás 231
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „pénzügyi eszköz”: az [új MiFID] 
irányelv I. mellékletének C. szakaszában 
meghatározott eszközök;

8. „pénzügyi eszköz”: az [új MiFID] 
irányelv I. mellékletének C. szakaszában, 
valamint az e rendelet kizárólagos 
alkalmazásában az [új MiFID] irányelv I. 
mellékletének CA szakaszában, a .../.../EU 
[MiFIR] rendeletben, a .../.../EU [piaci 
visszaélésről szóló] rendeletben és a 
.../.../EU [piaci visszaélésről szóló] 
irányelvben meghatározott eszközök;

Or. en

Módosítás 232
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „pénzügyi eszköz”: az [új MiFID] 
irányelv I. mellékletének C. szakaszában 
meghatározott eszközök;

8. „pénzügyi eszköz”: az [új MiFID] 
irányelv I. mellékletének C. szakaszában 
meghatározott eszközök, minden olyan 
eszköz kivételével, amelyek a biztosítási és 
viszontbiztosítási üzleti tevékenység 
megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 
(Szolvencia II) 2009/138/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv I. 
mellékletében meghatározott 
tevékenységek osztálya tekintetében kötött 
biztosítási szerződések, amennyiben ezeket 
biztosítóval, viszontbiztosítóval, harmadik 
országbeli biztosítóval vagy harmadik 
országbeli viszontbiztosítóval kötötték;

Or. en

Módosítás 233
Jean-Paul Gauzès
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. „Tőzsdén kívüli” kereskedés vagy 
„OTC”: részvényekkel vagy 
részvényjellegű eszközökkel folytatott 
kereskedés, amely megfelel a következő 
kritériumoknak:
− kereskedés előtt, bilaterális alapon 
zajlik; és
− jogosult szerződő felek között; és
− nem rendszeres, ad hoc, rendszertelen 
és nem gyakori alapon, automatizált 
technológia igénybevétele nélkül valósul 
meg; és
− nagyságrendjét tekintve nagy ügyletek 
jellemzik, vagy az EÉPH által 
meghatározott OTC kategóriák 
halmazába tartoznak;

Or. en

Módosítás 234
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. „nagybani szerződő felek”: 
rendszeresen, kifinomult termékek széles 
skálájával, a szokásos piaci nagyságrend 
feletti ügyletekkel jellemzett elfogadott 
szerződő felek, amelyeknek összes eszközei 
meghaladják az 1 milliárd eurót;

Or. en
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Módosítás 235
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. „tőzsdén kereskedett alapok”: 
befektetési jegyek olyan nyíltvégű 
kollektív befektetési vállalkozásokban, 
amelyek a tőkepiacon szabadon 
forgathatók és a legtöbb esetben valamely 
index teljesítményét követik;

11. „tőzsdén kereskedett alap”: olyan alap, 
amelynek legalább egy befektetési jegyével 
vagy részvényosztályával folyamatosan 
lehet kereskedni az ÁÉKBV kezelő 
vállalat vagy ÁÉKBV befektetési vállalat, 
vagy – adott esetben – az egyenértékű 
befektetésialap-kezelő kezdeményezésére 
vagy előzetes hozzájárulásával legalább 
egy szabályozott piacon, MTF-en vagy 
OTF-en legalább egy árjegyzővel, aki 
intézkedik annak biztosításáról, hogy a 
befektetési egységek vagy részvények 
értéke jelentős mértékben ne térjen el 
azok nettó eszközértékétől;

Or. en

Módosítás 236
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. „tőzsdén kereskedett alapok”: 
befektetési jegyek olyan nyíltvégű 
kollektív befektetési vállalkozásokban, 
amelyek a tőkepiacon szabadon 
forgathatók és a legtöbb esetben valamely 
index teljesítményét követik;

11. „tőzsdén kereskedett alapok”: 
befektetési jegyek olyan nyíltvégű 
kollektív befektetési vállalkozásokban,
amelyekkel legalább egy európai 
szabályozott piacon aktívan kereskednek, 
legalább egy árjegyzőnél, és a legtöbb 
esetben valamely index teljesítményét 
követik;

Or. en
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Indokolás

Extension of the pre- and post-trade transparency regime should affect only true exchange-
traded funds (ETFs). However, the proposed definition of ETFs is extremely wide and 
unspecific. The characteristic of being “freely negotiable on capital markets” could be 
potentially interpreted as applying to any fund units issued as bearer instruments and thus 
being freely negotiable between any parties. Moreover, as the term “capital markets” 
remains undefined, it is not at all clear which venues would be relevant for qualification as 
ETF. Only funds admitted to trading on regulated markets with at least one market maker 
should be considered exchange-traded for the purpose of MiFIR.

Módosítás 237
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. „összevont adattárolási szolgáltató 
(CTP)”: olyan személy, aki az [új MiFID] 
irányelvben megállapított rendelkezések 
szerint fel van hatalmazva azon 
szolgáltatás nyújtására, hogy összegyűjtse 
a szabályozott piacokról, az MTF-ektől, az 
OTF-ektől és az APA-któl az e rendelet 
[5., 6., 11. és 12.] cikkében felsorolt 
pénzügyi eszközökről szóló kereskedési 
jelentéseket, és azokat olyan, folyamatos és 
élő elektronikus adatfolyamba vonja össze, 
amely pénzügyi eszközönként valós idejű 
árfolyam- és volumen-adatokat biztosít;

19. „összevont adattárolási szolgáltató 
(CTP)”: olyan személy, aki az [új MiFID] 
irányelvben megállapított rendelkezések 
szerint fel van hatalmazva azon 
szolgáltatás nyújtására, hogy összegyűjtse 
a szabályozott piacokról, az MTF-ektől és 
az APA-któl az e rendelet [5., 6., 11. és 
12.] cikkében felsorolt pénzügyi 
eszközökről szóló kereskedési jelentéseket, 
és azokat olyan, folyamatos és élő 
elektronikus adatfolyamba vonja össze, 
amely pénzügyi eszközönként valós idejű 
árfolyam- és volumen-adatokat biztosít;

Or. en

Módosítás 238
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21. „vezető testület”: egy adatjelentési 21. „vezető testület”: egy befektetési 
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szolgáltató irányító testülete, amely 
magában foglalja a felügyeleti és a vezetési 
funkciót, rendelkezik a végső 
döntéshozatal hatáskörével és jogában áll, 
hogy a gazdálkodó egység stratégiáját, 
célkitűzéseit és általános irányultságát 
meghatározza. A vezető testület magában 
foglal olyan személyeket, akik az 
intézmény üzleti tevékenységét 
ténylegesen irányítják;

vállalkozás, piacműködtető vagy 
adatjelentési szolgáltató irányító testülete, 
amely magában foglalja a felügyeleti és a 
vezetési funkciót, rendelkezik a végső 
döntéshozatal hatáskörével és jogában áll, 
hogy a befektetési vállalkozás, a 
piacműködtető vagy az adatjelentési 
szolgáltató stratégiáját, célkitűzéseit és 
általános irányultságát meghatározza, 
beleértve azokat a személyeket, akik az 
intézmény üzleti tevékenységét 
ténylegesen irányítják;

Or. en

Indokolás

Megfelel a MiFID-ben szereplő fogalommeghatározásnak.

Módosítás 239
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 24 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24. „referenciaérték”: bármely üzleti index 
vagy közzétett adat, amelyet egy képlet 
felhasználásával számítanak ki, egy vagy 
több mögöttes eszköz értékéből vagy olyan 
árfolyamokból, amelyekre vonatkoztatva 
egy pénzügyi eszköz szerint fizetendő 
összeg megállapítása történik;

24. „referenciaérték-index”: bármely 
kereskedett vagy széles körben 
alkalmazott üzleti index vagy közzétett 
adat, amelyet egy képlet felhasználásával 
számítanak ki, egy vagy több mögöttes 
eszköz értékéből vagy olyan 
árfolyamokból, amelyekre vonatkoztatva 
egy pénzügyi eszköz szerint fizetendő 
összeg megállapítása történik, amely az 
érintett eszközök vagy eszközosztály vagy 
-csoport teljesítményének standard 
mércéjéül szolgál;

Or. en

Indokolás

A Bizottság nyelvezete nem kellően specifikus az index típusait illetően, amelyekre a nem 
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kizárólagos engedélyezési előírás követelménye vonatkozik; nem volna helyénvaló, ha minden 
indexre kiterjedne, hanem csak azokra, amelyekkel kereskedni lehet, vagy amelyeket széles 
körben alkalmaznak és amelyek standardként működnek, amelyek az érintett piac vagy az 
index által képviselt vagy azt megtestesítő eszközök teljesítményének az általánosan elfogadott 
mércéi. E felülvizsgált fogalommeghatározás célja ennek egyértelművé tétele.

Módosítás 240
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 25 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25. „kereskedési helyszín”: bármely 
szabályozott piac, MTF vagy OTF;

25. „kereskedési helyszín”: bármely 
szabályozott piac, MTF vagy rendszeres 
internalizáló;

Or. en

Indokolás

Az aktuális MiFID megfelelően osztályozza az SI-t, mint kereskedési helyszínt és kivételnek 
minősíti alóla az OTC-t (a régi (53) preambulumbekezdésben). A kereskedési helyszínekre 
vonatkozó javasolt fogalommeghatározásában szereplő új megfogalmazás zavart idéz elő 
azzal, hogy az SI platformokat kiveszi a kereskedési helyszínek fogalommeghatározásából és 
az SI-t az OTC alszakaszává teszi. A megfogalmazás a zavar e forrásával foglalkozik.

Módosítás 241
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 25 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25. „kereskedési helyszín”: bármely 
szabályozott piac, MTF vagy OTF;

25. „kereskedési helyszín”: bármely 
szabályozott piac, MTF vagy rendszeres 
internalizáló;

Or. en

Indokolás

A rendszeres internalizálókat (SI) kereskedési helyként kell besorolni, mert ezek is a piacra 
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vonatkozó szabályok alá tartoznak. A MiFID I kereskedési helyszínként sorolta be az SI-t, míg 
az aktuális javaslatok az OTC alszakaszaként határozzák azt meg, ezzel enyhítve a 
befektetővédelmi szabályokat. Az OTF-t az Európai Parlament javaslata szerint törölni kell a 
MiFID/MiFIR-re vonatkozó funkcionális megközelítéssel összhangban.

Módosítás 242
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 25 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25. „kereskedési helyszín”: bármely 
szabályozott piac, MTF vagy OTF;

25. „kereskedési helyszín”: bármely 
szabályozott piac, MTF vagy rendszeres 
internalizáló;

Or. en

Indokolás

A rendszeres internalizálókat megfelelő kereskedési helyszínnek kell tekinteni, miután a 
MiFID megadja fogalommeghatározásukat.

Módosítás 243
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 25 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a. „multilaterális rendszer”: olyan 
kereskedési rendszer, amely a pénzügyi 
eszközökre irányuló vételi és eladási 
szándékokat hozza össze, ahol a 
működtető nem vállal tőkekockázatot, 
függetlenül a keletkező ügyletek során 
teljesített megbízások tényleges számától;

Or. en

Indokolás

A MiFID funkcionális megközelítésével összhangban bele kell illeszteni a 
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fogalommeghatározásba, hogy mi minősül „multilaterálisnak” (vagyis azonos vállalkozás, 
azonos szabályok). Egyértelmű különbségtétel nélkül a valójában multilaterális platformok 
bilaterálisnak mondhatnák magukat, és így rájuk alacsonyabb követelmények vonatkoznának.

Módosítás 244
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 25 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25b. „bilaterális rendszer”: olyan 
rendszer, amely a pénzügyi eszközökre 
irányuló vételi és eladási szándékokat 
hozza össze, miközben a befektetési 
vállalkozások működtetője saját számlára 
kereskedik;

Or. en

Indokolás

A MiFID funkcionális megközelítésével összhangban bele kell illeszteni a 
fogalommeghatározásba, hogy mi minősül „multilaterálisnak” (vagyis azonos vállalkozás, 
azonos szabályok). Egyértelmű különbségtétel nélkül a valójában multilaterális platformok
bilaterálisnak mondhatnák magukat, és így rájuk alacsonyabb követelmények vonatkoznának.

Módosítás 245
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 26 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26. „központi szerződő fél”: az [ ] (EMIR) 
rendelet 2. cikkének (1) pontja szerint 
meghatározott központi szerződő fél;

26. „központi szerződő fél” (CCP): az [ ] 
(EMIR) rendelet 2. cikkének (1) pontja 
szerint meghatározott központi szerződő 
fél;

Or. en
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Indokolás

Miután a „CCP” betűszót a szöveg egésze használja, ez tisztázásként lett beillesztve.

Módosítás 246
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 26 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26. „központi szerződő fél”: az [ ] (EMIR) 
rendelet 2. cikkének (1) pontja szerint 
meghatározott központi szerződő fél;

26. „központi szerződő fél”: az [ ] (EMIR) 
rendelet 2. cikkének 1. pontja szerint 
meghatározott központi szerződő fél;

Or. en

Módosítás 247
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 26 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. „interoperabilitási mechanizmus”:
a(z) .../.../EU rendelet [EMIR] 2. cikkének 
12. pontja szerinti interoperabilitási 
mechanizmus;

Or. en

Módosítás 248
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 28 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28a. „Harmadik országbeli vállalkozás”: 
az Unióban egy vagy több befektetési 
szolgáltatást vagy befektetési 
tevékenységet nyújtó, az Unión kívül 
központtal rendelkező befektetési 
vállalkozás vagy hitelintézet, amely az [új 
MiFID] irányelv hatálya alá tartozik. A 
harmadik országbeli vállalkozásokkal 
kapcsolatban azonban az [új MiFID] 
irányelv 2. és 3. cikke szerinti kivételek 
alkalmazása tekintetében csak az Unióban 
nyújtott vagy végzett befektetési 
szolgáltatásokat vagy tevékenységeket 
veszik figyelembe;

Or. en

Indokolás

Sem a MiFID1, sem a MiFIR nem határozza meg a „harmadik országbeli vállalkozás” 
fogalmát. A fogalommeghatározás nem terjedhet ki azokra a vállalkozásokra, amelyek 
tevékenységére mentesség vonatkozik. A mentességeknek azonban csak az EU-ban nyújtott 
szolgáltatásokat szabad figyelembe venni. Egy harmadik országbeli vállalkozásnak nincs 
szüksége engedélyre az EU-ban, ha az EU-ban kizárólag vállalatcsoportoknak nyújt 
befektetési szolgáltatásokat (a MiFID2 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében), még 
akkor is, ha az EU-n kívül független feleknek is nyújt befektetési szolgáltatásokat.

Módosítás 249
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29a. „összetett ügylet”: egy kereskedés 
utáni kockázatcsökkentő szolgáltató által 
megszervezett ügylet, ahol:
a) az ügylet ciklushoz igazodó és 
multilaterális (a szolgáltató kivételével) és 
azt minden résztvevőnek teljes egészében 
el kell fogadnia, vagy nem kerül 
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teljesítésre;
b) az ügylet olyan kialakítású, hogy a 
tűréshatáron belül minden résztvevő 
számára semleges a piaci kockázat 
szempontjából, és
c) az ügyletet azzal a céllal számították ki, 
hogy csökkentse a meglévő tőzsdén kívüli 
származtatott ügyletekből eredő 
másodlagos kockázatokat, mint például a 
szerződő felek hitelezési kockázatát, a 
működési kockázatot és/vagy a 
báziskockázatot.
Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, hogy 
részletesebben meghatározza az összetett 
ügylet jellemzőit és azt, hogy milyen 
mértékben kell alkalmazni a 7., 9., és 23. 
cikket és a 24. cikk (1) bekezdését annak 
ügyleti elemeire.
Az EÉPH ...*-ig benyújtja ezeket a 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
a Bizottsághoz. A Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy az 1095/2010/EU rendelet 
10–14. cikkével összhangban az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
fogadjon el.

Or. en

Indokolás

Az olyan összetett ügyleti szolgáltatások, mint például a multilaterális kereskedés szűkülése és 
a jelenlegi tőzsdén kívüli származtatott ügyletportfóliók báziskockázatának kezelése eleve 
különbözik a hagyományos kereskedési tevékenységektől. A MiFIR és a MiFID II keretében 
egyes követelmények nem felelnek meg az összetett ügyleteknek és fontos, hogy a kereskedés 
utáni kockázatcsökkentő összetett ügyleti szolgáltatások a MiFIR és a MIFID keretében 
működhessenek. Az összetett ügyleti szolgáltatások megfelelnek a G20-ak tőzsdén kívüli 
származtatott termékek piacára vonatkozó politikai céljainak.

Módosítás 250
Sharon Bowles
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 29 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29a. „elsődleges kibocsátás”: az .../.../EU 
[új MiFID] irányelv II. melléklete és 30. 
cikke alapján elfogadott szerződő feleknek 
vagy szakmai ügyfeleknek minősülő 
pénzügyi vagy nem pénzügyi szerződő 
felek meghatározott követelményei szerint 
kialakított, különleges anyagi feltételekkel 
rendelkező eszközökkel létrejövő ügylet;

Or. en

Indokolás

Egy eszköz elsődleges kibocsátásával járó ügyletek mentesülnek azon követelmény alól, hogy 
rendszeres internalizálón keresztül kelljen megkötni azokat, ha erre nem szabályozott piacon, 
MTF-en vagy OTF-en kerül sor a javasolt új 13a. cikk szerint. Azonban a feltétel jelenleg még 
nincs meghatározva.

Módosítás 251
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 252
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 29 b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 253
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogadhat el, 
amelyek a piaci fejlődéshez való 
alkalmazkodás érdekében meghatározzák
az (1) bekezdésben rögzített 
fogalommeghatározások egyes technikai 
elemeit.

(3) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgozhat ki, hogy a 
piaci fejleményekhez való alkalmazkodás 
érdekében meghatározza az (1) 
bekezdésben rögzített 
fogalommeghatározások egyes technikai 
elemeit.

Az EÉPH ...*-ig benyújtja ezeket a 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
a Bizottsághoz. A Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy az 1095/2010/EU rendelet 
10–14. cikkével összhangban az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
fogadjon el.

Or. en

Indokolás

A MiFID szerinti fogalommeghatározások technikai elemei meghatározásának képessége 
gyakorlatilag felhatalmazás az irányelv hatályának megváltoztatására. Ha a felhatalmazás 
kizárólag technikai – ami a fogalommeghatározásoknak a piaci fejleményekhez való 
igazítását teszi lehetővé –, akkor ez olyan technikai felhatalmazás, amelyet az EÉPH jobban 
meg tud ítélni.
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Módosítás 254
Sławomir Witold Nitras

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogadhat el, 
amelyek a piaci fejlődéshez való 
alkalmazkodás érdekében meghatározzák 
az (1) bekezdésben rögzített 
fogalommeghatározások egyes technikai 
elemeit.

(3) A Bizottság az EÉPH-val folytatott
konzultációkat követően – a 41. cikkel 
összhangban – felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok útján olyan intézkedéseket 
fogadhat el, amelyek a piaci fejlődéshez 
való alkalmazkodás érdekében 
meghatározzák az (1) bekezdésben 
rögzített fogalommeghatározások egyes 
technikai elemeit.

Or. pl

Módosítás 255
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
2 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Átláthatóság a kereskedési helyszíneken Átláthatóság a multilaterális rendszerekkel 
rendelkező kereskedési helyszíneken

Or. en

Módosítás 256
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők nyilvánosságra hozzák a 
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők 
nyilvánosságra hozzák a piacra bevezetett 
vagy MTF-en kereskedett részvényekre, 



AM\901839HU.doc 137/187 PE489.472v01-00

HU

en kereskedett részvényekre, letéti 
igazolásokra, tőzsdén kereskedett alapokra, 
certifikátokra és más, hasonló pénzügyi 
eszközökre rendszereiken keresztül 
meghirdetett mindenkori vételi és eladási 
árakat és az ezen árak mellett fennálló 
kereskedési szándékok mértékét. Ezt a 
követelményt a szándék érdemi jelzésére is 
alkalmazni kell. A szabályozott piacok, 
valamint az MTF-et vagy OTF-et
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ezeket az információkat a 
szokásos kereskedési időben folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára.

letéti igazolásokra, tőzsdén kereskedett 
alapokra, certifikátokra és más, hasonló 
pénzügyi eszközökre rendszereiken 
keresztül meghirdetett mindenkori vételi és 
eladási árakat és az ezen árak mellett 
fennálló kereskedési szándékok mértékét. 
Ezt a követelményt a szándék érdemi 
jelzésére is alkalmazni kell. A szabályozott 
piacok, valamint az MTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ezeket az információkat a 
szokásos kereskedési időben folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára.

Or. en

Módosítás 257
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők nyilvánosságra hozzák a 
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett részvényekre, letéti 
igazolásokra, tőzsdén kereskedett alapokra, 
certifikátokra és más, hasonló pénzügyi 
eszközökre rendszereiken keresztül 
meghirdetett mindenkori vételi és eladási 
árakat és az ezen árak mellett fennálló 
kereskedési szándékok mértékét. Ezt a 
követelményt a szándék érdemi jelzésére is 
alkalmazni kell. A szabályozott piacok, 
valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ezeket az információkat a 
szokásos kereskedési időben folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára.

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett vagy MTF-
en vagy OTF-en kereskedett részvényekre, 
letéti igazolásokra, tőzsdén kereskedett 
alapokra, certifikátokra és más, hasonló 
pénzügyi eszközökre rendszereiken 
keresztül meghirdetett mindenkori vételi és 
eladási árakat és az ezen árak mellett 
fennálló kereskedési szándékok mértékét. 
Ezt a követelményt a szándék érdemi 
jelzésére is alkalmazni kell. A szabályozott 
piacok, valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ezeket az információkat a 
szokásos kereskedési időben folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára.
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Or. en

Módosítás 258
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők nyilvánosságra hozzák a 
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett részvényekre, letéti 
igazolásokra, tőzsdén kereskedett alapokra, 
certifikátokra és más, hasonló pénzügyi 
eszközökre rendszereiken keresztül 
meghirdetett mindenkori vételi és eladási 
árakat és az ezen árak mellett fennálló 
kereskedési szándékok mértékét. Ezt a 
követelményt a szándék érdemi jelzésére is 
alkalmazni kell. A szabályozott piacok, 
valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ezeket az információkat a 
szokásos kereskedési időben folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára.

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők nyilvánosságra hozzák a 
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett részvényekre, letéti 
igazolásokra, tőzsdén kereskedett alapokra, 
certifikátokra és más, hasonló pénzügyi 
eszközökre rendszereiken keresztül 
teljesíthető mindenkori vételi és eladási 
árakat és az ezen árak mellett fennálló 
kereskedési szándékok mértékét. Ezt a 
követelményt a szándék érdemi jelzésére is 
alkalmazni kell. A szabályozott piacok, 
valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ezeket az információkat a 
szokásos kereskedési időben folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára.

Or. en

Módosítás 259
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 

(2) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et működtető befektetési 
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befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ésszerű üzleti feltételek 
mellett és megkülönböztetéstől mentesen 
hozzáférést biztosítanak a 13. cikk alapján 
a részvényekre, letéti igazolásokra, tőzsdén 
kereskedett alapokra, certifikátokra és más, 
hasonló pénzügyi termékekre adott 
jegyzéseik közzétételére kötelezett 
befektetési vállalkozások számára azon 
mechanizmusokhoz, amelyeket az első 
bekezdés szerinti információk 
közzétételére alkalmaznak.

vállalkozások és piacműködtetők ésszerű 
üzleti feltételek mellett és 
megkülönböztetéstől mentesen hozzáférést 
biztosítanak a 13. cikk alapján a 
részvényekre, letéti igazolásokra, tőzsdén 
kereskedett alapokra, certifikátokra és más, 
hasonló pénzügyi termékekre adott 
jegyzéseik közzétételére kötelezett 
befektetési vállalkozások számára azon 
mechanizmusokhoz, amelyeket az első 
bekezdés szerinti információk 
közzétételére alkalmaznak.

Or. en

Módosítás 260
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mentességek engedélyezése Mentességek

Or. en

Módosítás 261
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok a (3) 
bekezdésnek megfelelően meghatározott 
esetekben a piaci modell vagy a 
megbízások típusa vagy nagyságrendje 
alapján mentesíthetik a szabályozott 
piacokat, valamint az MTF-et vagy OTF-et
működtető befektetési vállalkozásokat és 
piacműködtetőket a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett információk 

(1) Az illetékes hatóságok mentesíthetik a 
szabályozott piacokat, valamint az MTF-et 
működtető befektetési vállalkozásokat és
piacműködtetőket a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett információk 
közzétételére vonatkozó kötelezettség alól 
olyan megbízások vonatkozásában, 
amelyek meghaladják az adott részvény, 
letéti igazolás, tőzsdén kereskedett alap, 
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közzétételére vonatkozó kötelezettség alól.
Az illetékes hatóságok különösen olyan 
megbízások vonatkozásában tekinthetnek 
el az említett kötelezettségtől, amelyek 
meghaladják az adott részvény, letéti 
igazolás, tőzsdén kereskedett alap, 
certifikát, vagy más, hasonló pénzügyi 
eszköz vagy az adott részvény-, 
letétiigazolás-, tőzsdénkereskedettalap-, 
certifikát-, vagy más, hasonló 
pénzügyieszköz-típus szokásos piaci 
nagyságrendjét.

certifikát, vagy más, hasonló pénzügyi 
eszköz vagy az adott részvény-, 
letétiigazolás-, tőzsdénkereskedettalap-, 
certifikát-, vagy más, hasonló 
pénzügyieszköz-típus szokásos piaci 
nagyságrendjét.

Or. en

Indokolás

Exemptions from pre-trade transparency must be reduced on regulated markets and MTFs, 
including through the removal of the so-called "reference price waiver" (i.e. granted when a 
platform uses the price imported from a reference market), not only for equities but also for 
other financial instruments. Ideally, only block trade exemptions should remain. If a 
significant number of transactions is made without pre-trade transparency, then the price 
formation is not efficient any more. The question may then be raised as the value of a price 
imported from a transparent market in which only a limited number of orders are executed.

Módosítás 262
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok a (3) 
bekezdésnek megfelelően meghatározott 
esetekben a piaci modell vagy a 
megbízások típusa vagy nagyságrendje 
alapján mentesíthetik a szabályozott 
piacokat, valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozásokat és 
piacműködtetőket a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett információk 
közzétételére vonatkozó kötelezettség alól. 
Az illetékes hatóságok különösen olyan
megbízások vonatkozásában tekinthetnek 
el az említett kötelezettségtől, amelyek 

(1) Az illetékes hatóságok a (3) 
bekezdésnek megfelelően meghatározott 
esetekben a piaci modell vagy a 
megbízások típusa vagy nagyságrendje 
alapján mentesíthetik a szabályozott 
piacokat, valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozásokat és 
piacműködtetőket a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett információk 
közzétételére vonatkozó kötelezettség alól. 
Az illetékes hatóságok különösen a 
következők vonatkozásában tekinthetnek el 
az említett kötelezettségtől:
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meghaladják az adott részvény, letéti 
igazolás, tőzsdén kereskedett alap, 
certifikát, vagy más, hasonló pénzügyi 
eszköz vagy az adott részvény-, 
letétiigazolás-, tőzsdénkereskedettalap-, 
certifikát-, vagy más, hasonló 
pénzügyieszköz-típus szokásos piaci 
nagyságrendjét.

– az adott részvény, letéti igazolás, tőzsdén 
kereskedett alap, certifikát, vagy más, 
hasonló pénzügyi eszköz vagy az adott 
részvény-, letétiigazolás-, 
tőzsdénkereskedettalap-, certifikát-, vagy 
más, hasonló pénzügyieszköz-típus 
szokásos piaci nagyságrendjét meghaladó 
megbízások;
– olyan kereskedési módszer, amely révén 
az árat egy másik rendszer által előállított 
referenciaár szerint határozzák meg, ahol 
a referenciaárat széles körben közzéteszik 
és azt a piaci résztvevők általában 
megbízható referenciaárnak tekintik.

Or. en

Módosítás 263
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok a (3) 
bekezdésnek megfelelően meghatározott 
esetekben a piaci modell vagy a 
megbízások típusa vagy nagyságrendje 
alapján mentesíthetik a szabályozott 
piacokat, valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozásokat és 
piacműködtetőket a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett információk 
közzétételére vonatkozó kötelezettség alól. 
Az illetékes hatóságok különösen olyan 
megbízások vonatkozásában tekinthetnek 

(1) Az illetékes hatóságok a (3) 
bekezdésnek megfelelően meghatározott 
esetekben a piaci modell vagy a 
megbízások típusa vagy nagyságrendje 
alapján mentesíthetik a szabályozott 
piacokat, valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozásokat és 
piacműködtetőket a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett információk 
közzétételére vonatkozó kötelezettség alól. 
Az illetékes hatóságok különösen olyan 
megbízások vonatkozásában tekinthetnek 
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el az említett kötelezettségtől, amelyek 
meghaladják az adott részvény, letéti 
igazolás, tőzsdén kereskedett alap, 
certifikát, vagy más, hasonló pénzügyi 
eszköz vagy az adott részvény-, 
letétiigazolás-, tőzsdénkereskedettalap-, 
certifikát-, vagy más, hasonló 
pénzügyieszköz-típus szokásos piaci 
nagyságrendjét.

el az említett kötelezettségtől, amelyek 
meghaladják az adott részvény, letéti 
igazolás, tőzsdén kereskedett alap, 
certifikát, vagy más, hasonló pénzügyi 
eszköz vagy az adott részvény-, 
letétiigazolás-, tőzsdénkereskedettalap-, 
certifikát-, vagy más, hasonló 
pénzügyieszköz-típus szokásos piaci 
nagyságrendjét vagy teljesítésre átadott 
megbízások esetében megfelelő 
középárfolyam mellett.

Or. en

Indokolás

A középárfolyamon teljesített megbízásokra vonatkozó mentességet az 1. szinten kell 
meghatározni, hogy a nagy intézményi befektetők továbbra is kereskedhessenek a 
részvényekkel anélkül, hogy felfaló stratégiák céltáblái lennének, amelyek a közzétett 
információt a nemzetközi befektetők által részvényekért fizetendő árak felhajtására, vagy az 
általuk eladandó részvényekért kapható árak letörésére használnák.

Módosítás 264
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok a (3) 
bekezdésnek megfelelően meghatározott 
esetekben a piaci modell vagy a 
megbízások típusa vagy nagyságrendje 
alapján mentesíthetik a szabályozott 
piacokat, valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozásokat és 
piacműködtetőket a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett információk 
közzétételére vonatkozó kötelezettség alól. 
Az illetékes hatóságok különösen olyan 
megbízások vonatkozásában tekinthetnek 
el az említett kötelezettségtől, amelyek 
meghaladják az adott részvény, letéti 
igazolás, tőzsdén kereskedett alap, 

(1) Az illetékes hatóságok a (3) 
bekezdésnek megfelelően meghatározott 
esetekben a piaci modell vagy a 
megbízások típusa vagy nagyságrendje 
alapján mentesíthetik a szabályozott 
piacokat, valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozásokat és 
piacműködtetőket a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett információk 
közzétételére vonatkozó kötelezettség alól. 
Az illetékes hatóságok különösen a 
következők vonatkozásában tekinthetnek el 
az említett kötelezettségtől:



AM\901839HU.doc 143/187 PE489.472v01-00

HU

certifikát, vagy más, hasonló pénzügyi 
eszköz vagy az adott részvény-, 
letétiigazolás-, tőzsdénkereskedettalap-, 
certifikát-, vagy más, hasonló 
pénzügyieszköz-típus szokásos piaci 
nagyságrendjét.

a) az adott részvény, letéti igazolás, 
tőzsdén kereskedett alap, certifikát, vagy 
más, hasonló pénzügyi eszköz vagy az 
adott részvény-, letétiigazolás-, 
tőzsdénkereskedettalap-, certifikát-, vagy 
más, hasonló pénzügyieszköz-típus 
szokásos piaci nagyságrendjét meghaladó 
megbízások;
b) a 41. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén a Bizottság 
által meghatározott megfelelő 
középárfolyamon 
teljesítésre/összepárosításra benyújtott 
megbízások.

Or. en

Indokolás

A középárfolyamon teljesített megbízásokra vonatkozó javasolt mentesség rendszerének 
magyarázatát az 1. szinten kell meghatározni, hogy a nagy intézményi befektetők, elsősorban 
a nyugdíjalapok és a befektetési alapok, továbbra is kereskedhessenek a részvényekkel 
anélkül, hogy HFT céltáblái lennének. Másképpen a HFT-k a közzétett információt a 
nemzetközi befektetők által részvényekért fizetendő árak felhajtására vagy az általuk eladandó 
részvényekért kapható árak letörésére használnák.

Módosítás 265
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok a (3) 
bekezdésnek megfelelően meghatározott 
esetekben a piaci modell vagy a 
megbízások típusa vagy nagyságrendje 

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők olyan megbízások 
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alapján mentesíthetik a szabályozott
piacokat, valamint az MTF-et vagy OTF-et
működtető befektetési vállalkozásokat és
piacműködtetőket a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett információk 
közzétételére vonatkozó kötelezettség alól.
Az illetékes hatóságok különösen olyan 
megbízások vonatkozásában tekinthetnek 
el az említett kötelezettségtől, amelyek 
meghaladják az adott részvény, letéti 
igazolás, tőzsdén kereskedett alap, 
certifikát, vagy más, hasonló pénzügyi 
eszköz vagy az adott részvény-, 
letétiigazolás-, tőzsdénkereskedettalap-, 
certifikát-, vagy más, hasonló 
pénzügyieszköz-típus szokásos piaci 
nagyságrendjét.

vonatkozásában, amelyek meghaladják az 
adott részvény, letéti igazolás, tőzsdén 
kereskedett alap, certifikát, vagy más, 
hasonló pénzügyi eszköz vagy az adott 
részvény-, letétiigazolás-, 
tőzsdénkereskedettalap-, certifikát-, vagy 
más, hasonló pénzügyieszköz-típus 
szokásos piaci nagyságrendjét, dönthetnek 
úgy, hogy nem teszik közzé a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett információt.

Or. en

Módosítás 266
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságoknak az (1) 
bekezdés szerinti mentességek 
engedélyezése előtt értesíteniük kell az 
EÉPH-t és más illetékes hatóságokat az 
egyes egyedi mentességi kérelmek 
szándékolt felhasználásáról, és 
ismertetniük kell azok működését. A 
mentesség engedélyezésének szándékáról 
szóló értesítést legalább 6 hónappal a 
mentesség érvénybe lépése előtt el kell 
küldeni. Az értesítés kézhezvételétől 
számított 3 hónapon belül az EÉPH 
véleményt bocsát ki a szóban forgó 
illetékes hatóságnak, amelyben értékeli az 
adott mentesség összeegyeztethetőségét az 
(1) bekezdésben megállapított és a (3) 
bekezdés b) és c) pontja alapján elfogadott 

(2) Az illetékes hatóságoknak az (1) 
bekezdés szerinti mentességek 
engedélyezése előtt értesíteniük kell az 
EÉPH-t és más illetékes hatóságokat az 
egyes egyedi mentességi kérelmek 
szándékolt felhasználásáról, és 
ismertetniük kell azok működését. A 
mentesség engedélyezésének szándékáról 
szóló értesítést legalább 2 hónappal a 
mentesség érvénybe lépése előtt el kell 
küldeni. Az értesítés kézhezvétele után 2 
hónapon belül az EÉPH véleményt bocsát 
ki a szóban forgó illetékes hatóságnak, 
amelyben értékeli az adott mentesség 
összeegyeztethetőségét az (1) bekezdésben 
megállapított és a (3) bekezdés b) és c) 
pontja alapján elfogadott felhatalmazáson 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
részletezett előírásokkal. Amennyiben egy 
másik tagállam illetékes hatósága nem ért 
egyet az illetékes hatóság által 
engedélyezett mentességgel, úgy az ügyet 
visszautalhatja az EÉPH elé, amely az 
1095/2010/EU rendelet 19. cikke által 
ráruházott hatáskörrel összhangban járhat 
el. Az EÉPH figyelemmel kíséri a 
mentességek alkalmazását, és éves jelentést 
nyújt be a Bizottságnak azok gyakorlati 
felhasználásáról.

alapuló jogi aktusban részletezett 
előírásokkal. Amikor a 2 hónapos 
határidő lejár, az illetékes hatóság 
hatályba léptetheti a mentességet tekintet 
nélkül arra, hogy az EÉPH véleményt 
nyilvánított-e. Amennyiben egy másik 
tagállam illetékes hatósága nem ért egyet 
az illetékes hatóság által engedélyezett 
mentességgel, úgy az ügyet visszautalhatja 
az EÉPH elé, amely az 1095/2010/EU 
rendelet 19. cikke által ráruházott 
hatáskörrel összhangban járhat el. Az 
EÉPH figyelemmel kíséri a mentességek 
alkalmazását, és éves jelentést nyújt be a 
Bizottságnak azok gyakorlati 
felhasználásáról.

Or. en

Indokolás

A 6 hónapos időszak túlságosan hosszú. Továbbá egyértelműen ki kell mondani, hogy az 
illetékes hatóságoknak nem kell megvárniuk az EÉPH véleményét, mielőtt alkalmaznák a 
mentességet, ha lejárt a vélemény kiadására rendelkezésre álló idő.

Módosítás 267
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságoknak az (1) 
bekezdés szerinti mentességek 
engedélyezése előtt értesíteniük kell az 
EÉPH-t és más illetékes hatóságokat az 
egyes egyedi mentességi kérelmek 
szándékolt felhasználásáról, és 
ismertetniük kell azok működését. A 
mentesség engedélyezésének szándékáról 
szóló értesítést legalább 6 hónappal a 
mentesség érvénybe lépése előtt el kell 
küldeni. Az értesítés kézhezvételétől 
számított 3 hónapon belül az EÉPH 
véleményt bocsát ki a szóban forgó 

(2) Az illetékes hatóságoknak az (1) 
bekezdés szerinti mentességek 
engedélyezése előtt értesíteniük kell az 
EÉPH-t és más illetékes hatóságokat az 
egyes egyedi mentességi kérelmek 
szándékolt felhasználásáról, és 
ismertetniük kell azok működését. A 
mentesség engedélyezésének szándékáról 
szóló értesítést legalább 1 hónappal a 
mentesség érvénybe lépése előtt el kell 
küldeni. Az értesítés kézhezvételétől 
számított 1 hónapon belül az EÉPH 
véleményt bocsát ki a szóban forgó 
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illetékes hatóságnak, amelyben értékeli az 
adott mentesség összeegyeztethetőségét az 
(1) bekezdésben megállapított és a (3) 
bekezdés b) és c) pontja alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
részletezett előírásokkal. Amennyiben egy 
másik tagállam illetékes hatósága nem ért 
egyet az illetékes hatóság által 
engedélyezett mentességgel, úgy az ügyet 
visszautalhatja az EÉPH elé, amely az 
1095/2010/EU rendelet 19. cikke által 
ráruházott hatáskörrel összhangban járhat 
el. Az EÉPH figyelemmel kíséri a 
mentességek alkalmazását, és éves jelentést 
nyújt be a Bizottságnak azok gyakorlati 
felhasználásáról.

illetékes hatóságnak, amelyben értékeli az 
adott mentesség összeegyeztethetőségét az 
(1) bekezdésben megállapított és a (3) 
bekezdés b) és c) pontja alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
részletezett előírásokkal. Amennyiben egy 
másik tagállam illetékes hatósága nem ért 
egyet az illetékes hatóság által 
engedélyezett mentességgel, úgy az ügyet 
visszautalhatja az EÉPH elé, amely az 
1095/2010/EU rendelet 19. cikke által 
ráruházott hatáskörrel összhangban járhat 
el. Az EÉPH figyelemmel kíséri a 
mentességek alkalmazását, és éves jelentést 
nyújt be a Bizottságnak azok gyakorlati 
felhasználásáról.

Or. en

Indokolás

A mentességre vonatkozó kérést időben szükséges megfontolni, hogy biztosítva legyen a 
rendezett és hatékony piaci működés.

Módosítás 268
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságoknak az (1) 
bekezdés szerinti mentességek 
engedélyezése előtt értesíteniük kell az 
EÉPH-t és más illetékes hatóságokat az 
egyes egyedi mentességi kérelmek 
szándékolt felhasználásáról, és 
ismertetniük kell azok működését. A 
mentesség engedélyezésének szándékáról 
szóló értesítést legalább 6 hónappal a 
mentesség érvénybe lépése előtt el kell 
küldeni. Az értesítés kézhezvételétől 
számított 3 hónapon belül az EÉPH 
véleményt bocsát ki a szóban forgó 
illetékes hatóságnak, amelyben értékeli az 

(2) Az illetékes hatóságoknak az (1) 
bekezdés szerinti mentességek 
engedélyezése előtt értesíteniük kell az 
EÉPH-t és más illetékes hatóságokat az 
egyes egyedi mentességi kérelmek 
szándékolt felhasználásáról, és 
ismertetniük kell azok működését. A 
mentesség engedélyezésének szándékáról 
szóló értesítést legalább 6 hónappal a 
mentesség érvénybe lépése előtt el kell 
küldeni. Az értesítés kézhezvételétől 
számított 3 hónapon belül az EÉPH 
kedvező véleményt bocsát ki a szóban 
forgó illetékes hatóságnak, amelyben 
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adott mentesség összeegyeztethetőségét az 
(1) bekezdésben megállapított és a (3) 
bekezdés b) és c) pontja alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
részletezett előírásokkal. Amennyiben egy 
másik tagállam illetékes hatósága nem ért 
egyet az illetékes hatóság által 
engedélyezett mentességgel, úgy az ügyet 
visszautalhatja az EÉPH elé, amely az 
1095/2010/EU rendelet 19. cikke által
ráruházott hatáskörrel összhangban járhat 
el. Az EÉPH figyelemmel kíséri a 
mentességek alkalmazását, és éves jelentést 
nyújt be a Bizottságnak azok gyakorlati 
felhasználásáról.

értékeli az adott mentesség 
összeegyeztethetőségét az (1) bekezdésben 
megállapított és a (3) bekezdés b) és c) 
pontja alapján elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusban részletezett 
előírásokkal. Az illetékes hatóság csak az 
EÉPH kedvező véleménye alapján ad 
mentességet. Amennyiben egy másik 
tagállam illetékes hatósága nem ért egyet 
az illetékes hatóság által engedélyezett 
mentességgel, úgy az ügyet visszautalhatja 
az EÉPH elé, amely az 1095/2010/EU 
rendelet 19. cikke által ráruházott 
hatáskörrel összhangban járhat el. Az 
EÉPH figyelemmel kíséri a mentességek 
alkalmazását, és éves jelentést nyújt be a 
Bizottságnak azok gyakorlati 
felhasználásáról.

Or. en

Módosítás 269
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságoknak az (1) 
bekezdés szerinti mentességek 
engedélyezése előtt értesíteniük kell az 
EÉPH-t és más illetékes hatóságokat az 
egyes egyedi mentességi kérelmek 
szándékolt felhasználásáról, és 
ismertetniük kell azok működését. A 
mentesség engedélyezésének szándékáról 
szóló értesítést legalább 6 hónappal a 
mentesség érvénybe lépése előtt el kell 
küldeni. Az értesítés kézhezvételétől 
számított 3 hónapon belül az EÉPH 
véleményt bocsát ki a szóban forgó 
illetékes hatóságnak, amelyben értékeli az 
adott mentesség összeegyeztethetőségét az 
(1) bekezdésben megállapított és a (3) 
bekezdés b) és c) pontja alapján elfogadott 

(2) Az illetékes hatóságoknak az (1) 
bekezdés szerinti mentességek 
engedélyezése előtt értesíteniük kell az 
EÉPH-t és más illetékes hatóságokat az 
egyes egyedi mentességi kérelmek 
szándékolt felhasználásáról, és 
ismertetniük kell azok működését. A 
mentesség engedélyezésének szándékáról 
szóló értesítést legalább 6 hónappal a 
mentesség érvénybe lépése előtt el kell 
küldeni. Az értesítés kézhezvételétől 
számított 3 hónapon belül az EÉPH 
kötelező véleményt bocsát ki a szóban 
forgó illetékes hatóságnak, amelyben 
értékeli az adott mentesség 
összeegyeztethetőségét az (1) bekezdésben 
megállapított és a (3) bekezdés b) pontja 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
részletezett előírásokkal. Amennyiben egy 
másik tagállam illetékes hatósága nem ért 
egyet az illetékes hatóság által 
engedélyezett mentességgel, úgy az ügyet 
visszautalhatja az EÉPH elé, amely az 
1095/2010/EU rendelet 19. cikke által 
ráruházott hatáskörrel összhangban járhat 
el. Az EÉPH figyelemmel kíséri a 
mentességek alkalmazását, és éves jelentést 
nyújt be a Bizottságnak azok gyakorlati 
felhasználásáról.

alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusban részletezett előírásokkal. 
Amennyiben egy másik tagállam illetékes 
hatósága nem ért egyet az illetékes hatóság 
által engedélyezett mentességgel, úgy az 
ügyet visszautalhatja az EÉPH elé, amely 
az 1095/2010/EU rendelet 19. cikke által 
ráruházott hatáskörrel összhangban járhat 
el. Az EÉPH figyelemmel kíséri a 
mentességek alkalmazását, és éves jelentést 
nyújt be a Bizottságnak azok gyakorlati 
felhasználásáról.

Or. en

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy biztosítva legyen e mentességek harmonizált végrehajtása az 
összes tagállamban. Emellett az egyes eltéréseknek a MiFID rendelkezéseinek való megfelelés 
EÉPH általi értékelésének kötelező erővel kell bírnia.

Módosítás 270
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságoknak az (1) 
bekezdés szerinti mentességek 
engedélyezése előtt értesíteniük kell az 
EÉPH-t és más illetékes hatóságokat az 
egyes egyedi mentességi kérelmek 
szándékolt felhasználásáról, és 
ismertetniük kell azok működését. A 
mentesség engedélyezésének szándékáról 
szóló értesítést legalább 6 hónappal a 
mentesség érvénybe lépése előtt el kell 
küldeni. Az értesítés kézhezvételétől 
számított 3 hónapon belül az EÉPH 
véleményt bocsát ki a szóban forgó 
illetékes hatóságnak, amelyben értékeli az 
adott mentesség összeegyeztethetőségét az 
(1) bekezdésben megállapított és a (3) 
bekezdés b) és c) pontja alapján elfogadott 

(2) Az illetékes hatóságoknak az (1) 
bekezdés szerinti mentességek 
engedélyezése előtt értesíteniük kell az 
EÉPH-t és más illetékes hatóságokat az 
egyes egyedi mentességi kérelmek 
szándékolt felhasználásáról, és 
ismertetniük kell azok működését. A 
mentesség engedélyezésének szándékáról 
szóló értesítést legalább 6 hónappal a 
mentesség érvénybe lépése előtt el kell 
küldeni. Az értesítés kézhezvételétől 
számított 3 hónapon belül az EÉPH 
kötelező véleményt bocsát ki a szóban 
forgó illetékes hatóságnak, amelyben 
értékeli az adott mentesség 
összeegyeztethetőségét az (1) bekezdésben 
megállapított és a (3) bekezdés b) és c) 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
részletezett előírásokkal. Amennyiben egy 
másik tagállam illetékes hatósága nem ért 
egyet az illetékes hatóság által 
engedélyezett mentességgel, úgy az ügyet 
visszautalhatja az EÉPH elé, amely az 
1095/2010/EU rendelet 19. cikke által 
ráruházott hatáskörrel összhangban 
járhat el. Az EÉPH figyelemmel kíséri a 
mentességek alkalmazását, és éves 
jelentést nyújt be a Bizottságnak azok 
gyakorlati felhasználásáról.

pontja alapján elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusban részletezett 
előírásokkal. A kétségek elkerülése végett, 
miután az EÉPH véleménye kötelező, az 
illetékes hatóság csak akkor adja meg a 
mentességet, ha az teljes mértékben 
megfelel az EÉPH határozatának.

Amennyiben az illetékes hatóság megadja 
a mentességet, a mentesség 
automatikusan valamennyi tagállamban 
alkalmazandóvá válik.
Az EÉPH figyelemmel kíséri a 
mentességek alkalmazását és éves 
jelentést nyújt be a Bizottságnak azok 
gyakorlati felhasználásáról.

Or. en

Módosítás 271
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságoknak az (1) 
bekezdés szerinti mentességek 
engedélyezése előtt értesíteniük kell az 
EÉPH-t és más illetékes hatóságokat az 
egyes egyedi mentességi kérelmek 
szándékolt felhasználásáról, és 
ismertetniük kell azok működését. A 
mentesség engedélyezésének szándékáról 
szóló értesítést legalább 6 hónappal a 
mentesség érvénybe lépése előtt el kell 
küldeni. Az értesítés kézhezvételétől 
számított 3 hónapon belül az EÉPH 
véleményt bocsát ki a szóban forgó 

(2) A szabályozott piacok és a befektetési 
vállalkozások, valamint az MTF-et vagy 
OTF-et működtető piacműködtetők az (1) 
bekezdésben említett kivétel alkalmazása 
előtt felhatalmazást kapnak az illetékes 
hatóságtól. Az illetékes hatóságoknak az 
(1) bekezdés szerinti mentességek 
engedélyezése előtt értesíteniük kell az 
EÉPH-t és más illetékes hatóságokat az 
egyes egyedi mentességi kérelmek 
szándékolt felhasználásáról, és 
ismertetniük kell azok működését. A 
mentesség engedélyezésének szándékáról 
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illetékes hatóságnak, amelyben értékeli az 
adott mentesség összeegyeztethetőségét az 
(1) bekezdésben megállapított és a (3) 
bekezdés b) és c) pontja alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
részletezett előírásokkal. Amennyiben egy 
másik tagállam illetékes hatósága nem ért 
egyet az illetékes hatóság által 
engedélyezett mentességgel, úgy az ügyet 
visszautalhatja az EÉPH elé, amely az 
1095/2010/EU rendelet 19. cikke által 
ráruházott hatáskörrel összhangban 
járhat el. Az EÉPH figyelemmel kíséri a 
mentességek alkalmazását, és éves 
jelentést nyújt be a Bizottságnak azok 
gyakorlati felhasználásáról.

szóló értesítést legalább 4 hónappal a 
mentesség érvénybe lépése előtt el kell 
küldeni. Az értesítés kézhezvételétől 
számított 2 hónapon belül az EÉPH 
véleményt bocsát ki a szóban forgó 
illetékes hatóságnak, amelyben értékeli az 
adott mentesség összeegyeztethetőségét az 
(1) bekezdésben megállapított és a (3) 
bekezdés b) és c) pontja alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
részletezett előírásokkal.

Az EÉPH véleményének kézhezvételét 
követően az EÉPH elnöksége alatt 
működő és az összes tagállami illetékes 
hatóságaiból álló kollégium egy hónap 
alatt közös véleményt állapít meg. Az 
illetékes hatóságok a kollégium pozitív 
közös véleménye nélkül nem adnak 
mentességet az MTF-et vagy OTF-et 
működtető piacműködtetőknek.
Amennyiben egy másik tagállam illetékes 
hatósága nem ért egyet az illetékes 
hatóság által engedélyezett mentességgel, 
úgy az ügyet visszautalhatja az EÉPH elé, 
amely az 1095/2010/EU rendelet 19. cikke 
által ráruházott hatáskörrel összhangban 
járhat el. Az EÉPH figyelemmel kíséri a 
mentességek alkalmazását, és éves 
jelentést nyújt be a Bizottságnak azok 
gyakorlati felhasználásáról.

Or. en

Módosítás 272
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

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

(2a) Az illetékes hatóságok 
visszavonhatják a szabályozott piacok, a 
piacműködtetők vagy a befektetési 
vállalkozások (3) bekezdésben 
meghatározott mentességek 
valamelyikének használatára vonatkozó 
engedélyét. Az illetékes hatóságok 
visszavonják az engedélyt, ha azt figyelik 
meg, hogy a mentességet olyan módon 
használják, ami eltér annak eredeti 
céljától, vagy ha úgy vélik, hogy a 
mentességet az e cikkben megállapított 
szabályok megkerülésére használják.
A mentesség használatára adott engedély 
visszavonása előtt az illetékes hatóságok 
értesítik e szándékukról az EÉPH-t és az 
egyéb illetékes hatóságokat, teljes körű 
magyarázatot adva ebbéli szándékuk 
indokáról. A mentesség használatára 
vonatkozó engedély visszavonásának 
szándékáról a leghamarabb értesítést kell 
küldeni. Az értesítés kézhezvételétől 
számított 1 hónapon belül az EÉPH nem 
kötelező erejű véleményt ad ki az érintett 
illetékes hatóság számára. A vélemény 
átvétele után az illetékes hatóság hatályba 
lépteti határozatát.

Or. en

Indokolás

Kellő rugalmasságot kell biztosítani az illetékes hatóságoknak nemcsak a mentességek 
megadásához, hanem azok visszavonásához is. Ez biztosítja, hogy az illetékes hatóságok 
képesek legyenek gyorsan reagálni az előre nem látott piaci fejleményekre.

Módosítás 273
Sirpa Pietikäinen

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

(2a) Az átláthatóság alóli mentességek
megadásakor az illetékes hatóságok és az 
EÉPH betartja a következő általános 
elveket:
– az átláthatóság alóli mentességek csak 
azokban az esetekben fogadhatók el, 
amikor az átláthatóság közvetlen káros 
hatással lenne a megbízást adó 
befektetőre;
– egyetlen mentesség se eredményezze, 
hogy az átláthatóság szükségtelen 
korlátozásával befektetők egy csoportja 
kihasználja a többi kevésbé tájékozott 
befektetőt;
– az átláthatóság alóli mentesség nem 
járhat azzal a hatással, hogy korlátozza az 
átláthatóságot azon pénzügyi eszközök 
teljes piacán, amelyre a mentesség 
vonatkozik;

Or. en

Indokolás

Annak elkerülése érdekében, hogy a mentességek szükségtelenül korlátozzák az európai 
pénzügyi piac átláthatóságát, a szabályozás általános elveket állapít meg, amelyeknek az 
illetékes hatóságoknak és az EÉPH-nak meg kellene felelni az átláthatóság alóli mentesség 
megadásakor.

Módosítás 274
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amikor a 3. cikk (1) bekezdésben 
említett információ közzétételi 
kötelezettsége alóli mentesség és egy 
másik piac referenciaárának a 
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felhasználásával megbízásokat 
teljesítenek, a szabályozott piacok, 
valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők biztosítják, hogy 
gyorsabban hozzáférjenek a 
referenciaárhoz, mint a helyszínükön 
megbízásokat teljesítő bármelyik másik 
piaci résztvevő.

Or. en

Módosítás 275
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogadhat el,
amelyek meghatározzák:

(3) Az EÉPH olyan szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák:

Or. en

Indokolás

A mentességek konkrét működésének meghatározásánál az eszközosztály közvetlen ismeretére 
és az eszközökkel folytatott kereskedés módjára kell támaszkodni. Az EÉPH megfelelőbb 
szakértelemmel rendelkezik ezen a területen, mint a Bizottság.

Módosítás 276
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

(3) Az EÉPH olyan szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
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útján olyan intézkedéseket fogadhat el, 
amelyek meghatározzák:

meghatározzák:

Or. en

Indokolás

Ez olyan technikai kérdés, amely részletes piaci ismereteket igényel, ezért helyénvalóbb ezt a
feladatot az EÉPH-ra bízni.

Módosítás 277
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
útján olyan intézkedéseket fogadhat el, 
amelyek meghatározzák:

(3) Az EÉPH kötelező 
szabályozástechnikai standardok útján 
olyan intézkedéseket fogadhat el, amelyek 
meghatározzák:

Or. en

Módosítás 278
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden érintett pénzügyieszköz-
kategória tekintetében a megbízások azon 
nagyságrendjét vagy típusát, amelynél az 
(1) bekezdés alapján el lehet tekinteni a 
kereskedés előtti közzétételtől;

b) minden érintett pénzügyieszköz-
kategória tekintetében a megbízások azon 
nagyságrendjét és típusát, amelynél az (1) 
bekezdés alapján el lehet tekinteni a 
kereskedés előtti közzétételtől;

Or. en
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Módosítás 279
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) minden érintett pénzügyieszköz-
kategória tekintetében azt a piaci modellt, 
amelynél az (1) bekezdés alapján el lehet 
tekinteni a kereskedés előtti közzétételtől, 
különösen pedig e kötelezettség 
alkalmazhatóságát azon szabályozott 
piacok kereskedési módszerei 
tekintetében, amelyek saját szabályaik 
alapján a szabályozott piacon kívül 
megállapított árfolyamokra hivatkozva 
vagy időszakos aukciókon kötnek 
ügyleteket.

törölve

Or. en

Módosítás 280
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) minden érintett pénzügyieszköz-
kategória tekintetében azt a piaci modellt, 
amelynél az (1) bekezdés alapján el lehet 
tekinteni a kereskedés előtti közzétételtől, 
különösen pedig e kötelezettség 
alkalmazhatóságát azon szabályozott 
piacok kereskedési módszerei 
tekintetében, amelyek saját szabályaik 
alapján a szabályozott piacon kívül 
megállapított árfolyamokra hivatkozva 
vagy időszakos aukciókon kötnek 
ügyleteket.

törölve

Or. en
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Módosítás 281
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) minden érintett pénzügyieszköz-
kategória tekintetében azt a piaci modellt, 
amelynél az (1) bekezdés alapján el lehet 
tekinteni a kereskedés előtti közzétételtől, 
különösen pedig e kötelezettség 
alkalmazhatóságát azon szabályozott 
piacok kereskedési módszerei tekintetében, 
amelyek saját szabályaik alapján a 
szabályozott piacon kívül megállapított 
árfolyamokra hivatkozva vagy időszakos 
aukciókon kötnek ügyleteket.

c) minden érintett pénzügyieszköz-
kategória tekintetében azt a piaci modellt, 
amelynél az (1) bekezdés alapján el lehet 
tekinteni a kereskedés előtti közzétételtől, 
különösen pedig e kötelezettség 
alkalmazhatóságát azon szabályozott 
piacok, MTF-ek és OTF-ek kereskedési 
módszerei tekintetében, amelyek saját 
szabályaik alapján a szabályozott piacokon 
MTF-eken és OTF-eken kívül 
megállapított árfolyamokra hivatkozva 
vagy időszakos aukciókon kötnek 
ügyleteket.

Or. en

Indokolás

Fontos egyértelművé tenni, hogy az MTF-ek és az OTF-ek is ide tartoznak.

Módosítás 282
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) minden érintett pénzügyieszköz-
kategória tekintetében azt a piaci modellt, 
amelynél az (1) bekezdés alapján el lehet 
tekinteni a kereskedés előtti közzétételtől, 
különösen pedig e kötelezettség 
alkalmazhatóságát azon szabályozott 
piacok kereskedési módszerei tekintetében, 

c) minden érintett pénzügyieszköz-
kategória tekintetében azt a piaci modellt, 
amelynél az (1) bekezdés alapján el lehet 
tekinteni a kereskedés előtti közzétételtől, 
különösen pedig e kötelezettség 
alkalmazhatóságát azon kereskedési 
helyszínek kereskedési módszerei 
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amelyek saját szabályaik alapján a 
szabályozott piacon kívül megállapított 
árfolyamokra hivatkozva vagy időszakos 
aukciókon kötnek ügyleteket.

tekintetében, amelyek saját szabályaik 
alapján megállapított árfolyamokra 
hivatkozva időszakos aukciókon kötnek 
ügyleteket.

Or. en

Módosítás 283
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a teljesítésre benyújtott megfelelő 
középárfolyamos megbízások 
összepárosíthatók;

Or. en

Indokolás

A középárfolyamon teljesített megbízásokra vonatkozó mentességet az 1. szinten kell 
meghatározni, hogy a nagy intézményi befektetők továbbra is kereskedhessenek a 
részvényekkel anélkül, hogy felfaló stratégiák céltáblái lennének, amelyek a közzétett 
információt a nemzetközi befektetők által részvényekért fizetendő árak felhajtására, vagy az 
általuk eladandó részvényekért kapható árak letörésére használnák.

Módosítás 284
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH ...*-ig benyújtja ezeket a 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
a Bizottsághoz. A Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy az 1095/2010/EU rendelet 
10–14. cikkével összhangban az első 
albekezdésben említett 
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szabályozástechnikai standardtervezeteket 
fogadjon el;

Or. en

Módosítás 285
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH ...*-ig1 benyújtja ezeket a 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
a Bizottsághoz.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban a harmadik albekezdésben 
említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket fogadjon el.
__________________
1 HL – kérjük, illessze be az e rendelet 
hatálybalépését követő 12 hónappal 
későbbi dátumot.

Or. en

Módosítás 286
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóságok által a 
2004/39/EK irányelv 29. cikkének (2) 
bekezdésével és 44. cikkének (2) 
bekezdésével, valamint az 1287/2006/EK 
bizottsági rendelet 18–20. cikkével 
összhangban a rendelet hatálybalépése előtt 
adott mentességeket az EÉPH [a rendelet 

(4) Az illetékes hatóságok által a 
2004/39/EK irányelv 29. cikkének (2) 
bekezdésével és 44. cikkének (2) 
bekezdésével, valamint az 1287/2006/EK 
bizottsági rendelet 18–20. cikkével 
összhangban a rendelet hatálybalépése előtt 
adott mentességeket az EÉPH [a rendelet 
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hatálybalépését követő két év elteltével] 
felülvizsgálja. Az EÉPH véleményt bocsát 
ki a szóban forgó illetékes hatóságnak, 
amelyben értékeli az adott mentességek 
további összeegyeztethetőségét az ebben a 
rendeletben és az ezen rendelet szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
részletezett előírásokkal.

hatálybalépését követő két év elteltével] 
felülvizsgálja. Az EÉPH kötelező 
véleményt bocsát ki a szóban forgó 
illetékes hatóságnak, amelyben értékeli az 
adott mentességek további 
összeegyeztethetőségét az ebben a 
rendeletben és az e rendelet szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
részletezett előírásokkal.

Or. en

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy biztosítva legyen e mentességek végrehajtása harmonizált legyen 
az összes tagállamban. Emellett az egyes eltéréseknek a MiFID rendelkezéseinek való 
megfelelés EÉPH általi értékelésének kötelező erővel kell bírnia.

Módosítás 287
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők nyilvánosságra hozzák a 
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett részvényekre, letéti 
igazolásokra, tőzsdén kereskedett alapokra, 
certifikátokra és más, hasonló pénzügyi 
eszközökre vonatkozóan végrehajtott 
ügyletek árát, volumenét és időpontját. A 
szabályozott piacok, valamint az MTF-et 
vagy OTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők minden 
ilyen ügylet adatait a valós időhöz 
technikailag lehető legközelebb eső 
időpontban teszik közzé.

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők 
nyilvánosságra hozzák a piacra bevezetett
vagy MTF-en kereskedett részvényekre, 
letéti igazolásokra, tőzsdén kereskedett 
alapokra, certifikátokra és más, hasonló 
pénzügyi eszközökre vonatkozóan 
végrehajtott ügyletek árát, volumenét és 
időpontját. A szabályozott piacok, valamint 
az MTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők minden 
ilyen ügylet adatait a valós időhöz 
technikailag lehető legközelebb eső 
időpontban teszik közzé.

Or. en
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Módosítás 288
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők nyilvánosságra hozzák a 
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett részvényekre, letéti 
igazolásokra, tőzsdén kereskedett alapokra, 
certifikátokra és más, hasonló pénzügyi 
eszközökre vonatkozóan végrehajtott 
ügyletek árát, volumenét és időpontját. A 
szabályozott piacok, valamint az MTF-et 
vagy OTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők minden 
ilyen ügylet adatait a valós időhöz 
technikailag lehető legközelebb eső 
időpontban teszik közzé.

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett, vagy MTF-
en vagy OTF-en kereskedett részvényekre, 
letéti igazolásokra, tőzsdén kereskedett 
alapokra, certifikátokra és más, hasonló 
pénzügyi eszközökre vonatkozóan 
végrehajtott ügyletek árát, volumenét és 
időpontját. A szabályozott piacok, valamint 
az MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők minden ilyen ügylet 
adatait a valós időhöz technikailag lehető 
legközelebb eső időpontban teszik közzé.

Or. en

Módosítás 289
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők nyilvánosságra hozzák a 
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett részvényekre, letéti 
igazolásokra, tőzsdén kereskedett alapokra, 
certifikátokra és más, hasonló pénzügyi 
eszközökre vonatkozóan végrehajtott 
ügyletek árát, volumenét és időpontját. A 

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők nyilvánosságra hozzák a 
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett részvényekre, letéti 
igazolásokra, tőzsdén kereskedett alapokra, 
certifikátokra és más, hasonló pénzügyi 
eszközökre vonatkozóan végrehajtott 
ügyletek árát, volumenét és időpontját. A 
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szabályozott piacok, valamint az MTF-et 
vagy OTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők minden 
ilyen ügylet adatait a valós időhöz 
technikailag lehető legközelebb eső 
időpontban teszik közzé.

szabályozott piacok, valamint az MTF-et 
vagy OTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők minden 
ilyen ügylet adatait a valós időhöz 
technikailag lehető legközelebb eső 
időpontban teszik közzé. Ami az 
elektronikus kereskedést illeti, a 
kereskedés utáni információ 
hozzáférhetővé válásáig eltelő késleltetés 
nem lehet több a teljesítés késedelmének 
kétszeresénél.

Or. en

Módosítás 290
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ésszerű üzleti feltételek 
mellett és megkülönböztetéstől mentesen 
hozzáférést biztosítanak a 19. cikk alapján 
a részvényekre, letéti igazolásokra, tőzsdén 
kereskedett alapokra, certifikátokra és más, 
hasonló pénzügyi termékekre vonatkozó 
ügyleteik közzétételére kötelezett 
befektetési vállalkozások számára azon 
mechanizmusokhoz, amelyeket az (1) 
bekezdés szerinti információk 
közzétételére alkalmaznak.

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők ésszerű 
üzleti feltételek mellett és 
megkülönböztetéstől mentesen hozzáférést 
biztosítanak a 19. cikk alapján a 
részvényekre, letéti igazolásokra, tőzsdén
kereskedett alapokra, certifikátokra és más, 
hasonló pénzügyi termékekre vonatkozó 
ügyleteik közzétételére kötelezett 
befektetési vállalkozások számára azon 
mechanizmusokhoz, amelyeket az (1) 
bekezdés szerinti információk 
közzétételére alkalmaznak.

Or. en

Módosítás 291
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ésszerű üzleti feltételek 
mellett és megkülönböztetéstől mentesen 
hozzáférést biztosítanak a 19. cikk alapján 
a részvényekre, letéti igazolásokra, tőzsdén 
kereskedett alapokra, certifikátokra és más, 
hasonló pénzügyi termékekre vonatkozó 
ügyleteik közzétételére kötelezett 
befektetési vállalkozások számára azon 
mechanizmusokhoz, amelyeket az (1) 
bekezdés szerinti információk 
közzétételére alkalmaznak.

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ésszerű üzleti feltételek 
mellett és megkülönböztetéstől mentesen 
tényleges hozzáférést biztosítanak a 19. 
cikk alapján a részvényekre, letéti 
igazolásokra, tőzsdén kereskedett alapokra, 
certifikátokra és más, hasonló pénzügyi 
termékekre vonatkozó ügyleteik 
közzétételére kötelezett befektetési 
vállalkozások számára azon 
mechanizmusokhoz, amelyeket az (1) 
bekezdés szerinti információk 
közzétételére alkalmaznak.

Or. en

Módosítás 292
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők által az 
(1) bekezdés szerinti információ 
közzétételére használt mechanizmusoknak 
meg kell felelniük az APA szabályozási 
követelményeinek.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja, hogy szabványosítsák a beszámolási mechanizmusokat annak 
érdekében, hogy minden beszámolónak meg kelljen felelnie a MiFID 61–66. cikke szerinti 
jóváhagyott közzétételi mechanizmus standardjainak.
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Módosítás 293
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok engedélyezhetik 
a szabályozott piacok számára, hogy az 
ügyletek adatait, azok típusától vagy 
nagyságrendjétől függően, halasztottan 
tegyék közzé. Az illetékes hatóságok 
különösen olyan ügyletek tekintetében 
engedélyezhetik a halasztott közzétételt, 
amelyek meghaladják az adott részvény, 
letéti igazolás, tőzsdén kereskedett alap, 
certifikát, vagy más, hasonló pénzügyi 
eszköz vagy az adott részvény-, 
letétiigazolás-, tőzsdénkereskedettalap-, 
certifikát-, vagy más, hasonló 
pénzügyieszköz-kategória szokásos piaci 
nagyságrendjét. A szabályozott piacoknak, 
valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozásoknak és 
piacműködtetőknek előzetes jóváhagyást 
kell szerezniük az illetékes hatóságoktól a 
kereskedés halasztott közzétételére javasolt 
mechanizmusokra, és ezeket a 
mechanizmusokat a piaci szereplőkkel és a 
nyilvánossággal világosan közölni kell. Az 
EÉPH figyelemmel kíséri a halasztott 
kereskedési közzétételek 
mechanizmusainak az alkalmazását, és 
éves jelentést nyújt be a Bizottságnak azok 
gyakorlati alkalmazásáról.

(1) Az illetékes hatóságok engedélyezhetik 
a szabályozott piacok számára, hogy az 
ügyletek adatait, azok típusától vagy 
nagyságrendjétől függően, halasztottan 
tegyék közzé. Az illetékes hatóságok 
különösen olyan ügyletek tekintetében 
engedélyezhetik a halasztott közzétételt, 
amelyek meghaladják az adott részvény, 
letéti igazolás, tőzsdén kereskedett alap, 
certifikát, vagy más, hasonló pénzügyi 
eszköz vagy az adott részvény-, 
letétiigazolás-, tőzsdénkereskedettalap-, 
certifikát-, vagy más, hasonló 
pénzügyieszköz-kategória szokásos piaci 
nagyságrendjét, vagy a 2273/2003/EK 
bizottsági rendelet 2. cikkének (9) 
bekezdésében meghatározott jelentős 
összegű kibocsátáshoz kapcsolódnak. A 
szabályozott piacoknak, valamint az MTF-
et vagy OTF-et működtető befektetési 
vállalkozásoknak és piacműködtetőknek 
előzetes jóváhagyást kell szerezniük az 
illetékes hatóságoktól a kereskedés 
halasztott közzétételére javasolt 
mechanizmusokra, és ezeket a 
mechanizmusokat a piaci szereplőkkel és a 
nyilvánossággal világosan közölni kell. Az 
EÉPH figyelemmel kíséri a halasztott 
kereskedési közzétételek 
mechanizmusainak az alkalmazását, és 
éves jelentést nyújt be a Bizottságnak azok 
gyakorlati alkalmazásáról.

Or. en
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Indokolás

Az európai tőkepiacok vonzereje szempontjából fontos, hogy a másodlagos, valamint az 
elsődleges ajánlatokat hatékony módon lehessen elfogadni. A jelentős összegű kibocsátások 
árképzési mechanizmusai általában könyvépítési mechanizmus útján működnek, és ezek 
ármeghatározási mechanizmusai nagyban eltérnek a szokásos másodlagos kereskedéstől. 
Ezekben az ajánlatokban a megfelelő átláthatóságot az ilyen nyilvános bejelentések révén 
biztosítják.

Módosítás 294
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok engedélyezhetik 
a szabályozott piacok számára, hogy az 
ügyletek adatait, azok típusától vagy 
nagyságrendjétől függően, halasztottan 
tegyék közzé. Az illetékes hatóságok 
különösen olyan ügyletek tekintetében 
engedélyezhetik a halasztott közzétételt, 
amelyek meghaladják az adott részvény, 
letéti igazolás, tőzsdén kereskedett alap, 
certifikát, vagy más, hasonló pénzügyi 
eszköz vagy az adott részvény-, 
letétiigazolás-, tőzsdénkereskedettalap-, 
certifikát-, vagy más, hasonló 
pénzügyieszköz-kategória szokásos piaci 
nagyságrendjét. A szabályozott piacoknak, 
valamint az MTF-et vagy OTF-et
működtető befektetési vállalkozásoknak és 
piacműködtetőknek előzetes jóváhagyást 
kell szerezniük az illetékes hatóságoktól a 
kereskedés halasztott közzétételére javasolt 
mechanizmusokra, és ezeket a 
mechanizmusokat a piaci szereplőkkel és a 
nyilvánossággal világosan közölni kell. Az 
EÉPH figyelemmel kíséri a halasztott 
kereskedési közzétételek 
mechanizmusainak az alkalmazását, és 
éves jelentést nyújt be a Bizottságnak azok 
gyakorlati alkalmazásáról.

(1) Az illetékes hatóságok engedélyezhetik 
a szabályozott piacok számára, hogy az 
ügyletek adatait, azok típusától vagy 
nagyságrendjétől függően, halasztottan 
tegyék közzé. Az illetékes hatóságok 
különösen olyan ügyletek tekintetében 
engedélyezhetik a halasztott közzétételt, 
amelyek meghaladják az adott részvény, 
letéti igazolás, tőzsdén kereskedett alap, 
certifikát, vagy más, hasonló pénzügyi 
eszköz vagy az adott részvény-, 
letétiigazolás-, tőzsdénkereskedettalap-, 
certifikát-, vagy más, hasonló 
pénzügyieszköz-kategória szokásos piaci 
nagyságrendjét. A szabályozott piacoknak, 
valamint az MTF-et működtető befektetési 
vállalkozásoknak és piacműködtetőknek 
előzetes jóváhagyást kell szerezniük az 
illetékes hatóságoktól a kereskedés 
halasztott közzétételére javasolt 
mechanizmusokra, és ezeket a 
mechanizmusokat a piaci szereplőkkel és a 
nyilvánossággal világosan közölni kell. Az 
EÉPH figyelemmel kíséri a halasztott 
kereskedési közzétételek 
mechanizmusainak az alkalmazását, és 
éves jelentést nyújt be a Bizottságnak azok 
gyakorlati alkalmazásáról.
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Or. en

Módosítás 295
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok engedélyezhetik 
a szabályozott piacok számára, hogy az 
ügyletek adatait, azok típusától vagy 
nagyságrendjétől függően, halasztottan 
tegyék közzé. Az illetékes hatóságok 
különösen olyan ügyletek tekintetében 
engedélyezhetik a halasztott közzétételt,
amelyek meghaladják az adott részvény, 
letéti igazolás, tőzsdén kereskedett alap, 
certifikát, vagy más, hasonló pénzügyi 
eszköz vagy az adott részvény-, 
letétiigazolás-, tőzsdénkereskedettalap-, 
certifikát-, vagy más, hasonló 
pénzügyieszköz-kategória szokásos piaci 
nagyságrendjét. A szabályozott piacoknak, 
valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozásoknak és 
piacműködtetőknek előzetes jóváhagyást 
kell szerezniük az illetékes hatóságoktól a 
kereskedés halasztott közzétételére javasolt 
mechanizmusokra, és ezeket a 
mechanizmusokat a piaci szereplőkkel és a 
nyilvánossággal világosan közölni kell. Az 
EÉPH figyelemmel kíséri a halasztott 
kereskedési közzétételek 
mechanizmusainak az alkalmazását, és 
éves jelentést nyújt be a Bizottságnak azok 
gyakorlati alkalmazásáról.

(1) Az illetékes hatóságok engedélyezhetik 
a szabályozott piacok számára, hogy azon
ügyletek adatait halasztottan tegyék közzé, 
amelyek rendkívüli mértékben 
meghaladják az adott részvény, letéti 
igazolás, tőzsdén kereskedett alap, 
certifikát, vagy más, hasonló pénzügyi 
eszköz vagy az adott részvény-, 
letétiigazolás-, tőzsdénkereskedettalap-, 
certifikát-, vagy más, hasonló 
pénzügyieszköz-kategória szokásos piaci 
nagyságrendjét. A szabályozott piacoknak, 
valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozásoknak és 
piacműködtetőknek előzetes jóváhagyást 
kell szerezniük az illetékes hatóságoktól a 
kereskedés halasztott közzétételére javasolt 
mechanizmusokra, és ezeket a 
mechanizmusokat a piaci szereplőkkel és a 
nyilvánossággal világosan közölni kell. Az 
EÉPH figyelemmel kíséri a halasztott 
kereskedési közzétételek 
mechanizmusainak az alkalmazását, és 
éves jelentést nyújt be a Bizottságnak azok 
gyakorlati alkalmazásáról.

Or. en

Módosítás 296
Pascal Canfin
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy illetékes hatóság 
engedélyezi a késleltetett közzétételt, és 
egy másik tagállam illetékes hatósága 
ezzel nem ért egyet, vagy vitatja a 
megadott engedély tényleges 
alkalmazását, az illetékes hatóság 
visszautalhatja az ügyet az EÉPH elé, 
amely a 1095/2010/EU rendelet 19. cikke 
értelmében kapott felhatalmazás szerint 
járhat el.

Or. en

Módosítás 297
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén olyan intézkedéseket fogadhat el, 
amelyek meghatározzák:

(2) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák:

Or. en

Indokolás

A halasztott közzététel feltételeinek meghatározásának az eszközosztály közvetlen ismeretére 
és az eszközökkel folytatott kereskedés módjára kell támaszkodni. Az EÉPH megfelelőbb 
szakértelemmel rendelkezik ezen a területen, mint a Bizottság.

Módosítás 298
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén olyan intézkedéseket fogadhat el, 
amelyek meghatározzák:

(2) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák:

Or. en

Indokolás

Ez olyan technikai kérdés, amely részletes piaci ismereteket kíván, ezért helyénvalóbb ezt a
feladatot az EÉPH-ra bízni.

Módosítás 299
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) minden érintett pénzügyieszköz-
kategória tekintetében azokat az adatokat, 
amelyeket a szabályozott piacoknak, a 
befektetési vállalkozásoknak, ezen belül a 
rendszeres internalizálóknak, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozásoknak és 
piacműködtetőknek meg kell adniuk a 
nyilvánosság számára közzéteendő 
információkban;

a) minden érintett pénzügyieszköz-
kategória tekintetében azokat az adatokat, 
amelyeket a szabályozott piacoknak, a 
befektetési vállalkozásoknak, ezen belül a 
rendszeres internalizálóknak, valamint az 
MTF-et működtető befektetési 
vállalkozásoknak és piacműködtetőknek 
meg kell adniuk a nyilvánosság számára 
közzéteendő információkban;

Or. en

Módosítás 300
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden érintett pénzügyieszköz-
kategória tekintetében azokat a feltételeket, 
amelyek mellett egy szabályozott piac, a 
befektetési vállalkozás, ezen belül a 
rendszeres internalizáló vagy az MTF-et 
vagy OTF-et üzemeltető befektetési 
vállalkozás vagy piacműködtető számára 
megengedhető a kötések halasztott 
közzététele, valamint az azon ügyletek 
meghatározásakor alkalmazandó 
kritériumokat, amelyek esetében a 
nagyságrend vagy az érintett részvény, 
letéti igazolás, tőzsdén kereskedett alap, 
certifikát vagy más, hasonló pénzügyi 
eszköz típusa miatt engedélyezhető a 
halasztott közzététel.

b) minden érintett pénzügyieszköz-
kategória tekintetében azokat a feltételeket, 
amelyek mellett egy szabályozott piac, a 
befektetési vállalkozás, ezen belül a 
rendszeres internalizáló vagy az MTF-et
üzemeltető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető számára megengedhető a 
kötések halasztott közzététele, valamint az 
azon ügyletek meghatározásakor 
alkalmazandó kritériumokat, amelyek 
esetében a nagyságrend vagy az érintett 
részvény, letéti igazolás, tőzsdén 
kereskedett alap, certifikát vagy más, 
hasonló pénzügyi eszköz típusa miatt 
engedélyezhető a halasztott közzététel.

Or. en

Módosítás 301
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden érintett pénzügyieszköz-
kategória tekintetében azokat a feltételeket, 
amelyek mellett egy szabályozott piac, a 
befektetési vállalkozás, ezen belül a 
rendszeres internalizáló vagy az MTF-et 
vagy OTF-et üzemeltető befektetési 
vállalkozás vagy piacműködtető számára 
megengedhető a kötések halasztott 
közzététele, valamint az azon ügyletek 
meghatározásakor alkalmazandó 
kritériumokat, amelyek esetében a 
nagyságrend vagy az érintett részvény, 
letéti igazolás, tőzsdén kereskedett alap, 
certifikát vagy más, hasonló pénzügyi 
eszköz típusa miatt engedélyezhető a 
halasztott közzététel.

b) minden érintett pénzügyieszköz-
kategória tekintetében azokat a feltételeket, 
amelyek mellett egy szabályozott piac, a 
befektetési vállalkozás, ezen belül a 
rendszeres internalizáló vagy az MTF-et 
vagy OTF-et üzemeltető befektetési 
vállalkozás vagy piacműködtető számára 
megengedhető a kötések halasztott 
közzététele, valamint az azon ügyletek 
meghatározásakor alkalmazandó 
kritériumokat, amelyek esetében a 
nagyságrend vagy az érintett részvény, 
letéti igazolás, tőzsdén kereskedett alap, 
certifikát vagy más, hasonló pénzügyi 
eszköz típusa miatt (a kereskedési 
tevékenység meghatározó likviditási 
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profilját vagy különleges jellemzőit is 
beleértve) engedélyezhető a halasztott 
közzététel.

Or. en

Módosítás 302
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH ...*-ig1 benyújtja ezeket a 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
a Bizottságnak.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban ebben az albekezdésben 
említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket fogadjon el.
__________________
1 HL – kérjük, illessze be az e rendelet 
hatálybalépését követő 12 hónappal 
későbbi dátumot.

Or. en

Módosítás 303
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH ...*-ig1 benyújtja ezeket a 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
a Bizottságnak. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
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összhangban az első albekezdésben 
említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket fogadjon el.

Or. en

Módosítás 304
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
A kereskedés előtti átláthatóság 
hatékonysága a tőkeeszközöknél

A pénzügyi piac fejlődését figyelembe véve 
az EÉPH évente véleményt nyilvánít a 
kereskedés előtti átláthatóság 
hatékonyságáról az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság számára. Az EÉPH 
kiszámítja különösen azoknak az 
ügyleteknek az arányát, amelyeket a 3. 
cikk (1) bekezdésében említett információ 
közzététele nélkül teljesítettek.
Amennyiben az EÉPH arra az 
eredményre jut, hogy az ügyletek több 
mint 10%-át a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett információ közzététele nélkül 
vagy kívülállók teljesítik oly módon, hogy 
nem valósul meg a tőkeeszközök 
kereskedés előtti átláthatóságának 
hatékonysága, az EÉPH véleményt adhat 
ki a 4. cikk (1) bekezdésében említett 
mentesség felülvizsgálatáról.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az EÉPH által kiadott vélemény 
átvételétől számított 3 hónapon belül a 94. 
cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust fogadjon el a 4. cikk (1) 
bekezdésében említett mentesség 
felülvizsgálatára annak érdekében, hogy 
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biztosítsa a kereskedés előtti átláthatóság 
hatékonyságát.

Or. en

Módosítás 305
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk törölve
Kereskedés előtti átláthatósági 
követelmények a kereskedési helyszínek 
számára a kötvények, strukturált pénzügyi 
termékek, kibocsátási egységek és 
származtatott termékek vonatkozásában
(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők a működtetett kereskedési 
rendszer alapján nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a 
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett származtatott termékekre 
vonatkozó, rendszereiken keresztül 
meghirdetett megbízások vagy jegyzések 
árait és az ezen árak mellett fennálló 
kereskedési szándékok mértékét. Ezt a 
követelményt a szándék érdemi jelzésére is 
alkalmazni kell. A szabályozott piacok, 
valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ezeket az információkat a 
szokásos kereskedési időben folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára.
(2) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
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piacműködtetők ésszerű üzleti feltételek 
mellett és megkülönböztetéstől mentesen 
hozzáférést biztosítanak a 17. cikk alapján 
a kötvényekre, strukturált pénzügyi 
termékekre, kibocsátási egységekre és 
származtatott termékekre adott jegyzéseik 
közzétételére kötelezett befektetési 
vállalkozások számára azon 
mechanizmusokhoz, amelyeket az első 
bekezdésben említett információk 
közzétételére alkalmaznak.

Or. en

Indokolás

Tekintettel ezeken a piacokon az ügyletek nagyságára és a piaci résztvevők alacsony számára, 
a kereskedés előtti átláthatóság valószínűleg likviditáscsökkenést eredményez, és súlyosan 
megzavarhatja a piacot. Ha a kereskedés utáni átláthatósági követelmények hatékonnyá 
tehetők, a kereskedés előtti átláthatóság nem is szükséges.

Módosítás 306
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők a működtetett kereskedési 
rendszer alapján nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a 
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett származtatott termékekre 
vonatkozó, rendszereiken keresztül 
meghirdetett megbízások vagy jegyzések 
árait és az ezen árak mellett fennálló 
kereskedési szándékok mértékét. Ezt a 
követelményt a szándék érdemi jelzésére is 
alkalmazni kell. A szabályozott piacok, 

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők a működtetett kereskedési 
rendszer alapján nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező és 
megfelelően likvid kötvényekre és 
strukturált pénzügyi termékekre, a 
kibocsátási egységekre és a piacra 
bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-en 
kereskedett és megfelelően likvid 
származtatott termékekre vonatkozó, 
rendszereiken keresztül meghirdetett 
megbízások vagy jegyzések árait és az 
ezen árak mellett fennálló kereskedési 
szándékok mértékét. Ezt a követelményt a 
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valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ezeket az információkat a 
szokásos kereskedési időben folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára.

szándék érdemi jelzésére is alkalmazni 
kell. A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ezeket az információkat a 
szokásos kereskedési időben folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára.

Or. en

Módosítás 307
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők a működtetett kereskedési 
rendszer alapján nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a 
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett származtatott termékekre 
vonatkozó, rendszereiken keresztül 
meghirdetett megbízások vagy jegyzések 
árait és az ezen árak mellett fennálló 
kereskedési szándékok mértékét. Ezt a 
követelményt a szándék érdemi jelzésére is 
alkalmazni kell. A szabályozott piacok, 
valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ezeket az információkat a 
szokásos kereskedési időben folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság
számára.

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők a működtetett kereskedési 
rendszer alapján szükség szerint 
közzéteszik a szabályozott piacra bevezetett 
vagy közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a 
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett származtatott termékekre 
vonatkozó, rendszereiken keresztül 
meghirdetett megbízások vagy jegyzések 
árait és az ezen árak mellett fennálló 
kereskedési szándékok mértékét. Ezt a 
követelményt a szándék érdemi jelzésére is 
alkalmazni kell. Amennyiben árfolyam-
meghatározás történik, a szabályozott 
piacok, valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ezeket a lakossági 
nagyságrendű ügyletekre vonatkozó
információkat a 2004/109/EK irányelvben 
és a 2010/73/EU irányelvben említettek 
szerint a szokásos kereskedési időben 
folyamatosan közzéteszik.
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Or. en

Indokolás

Ha a nem részvényjellegű értékpapíroknál bizonyos szintű kereskedés előtti átláthatóság 
szükséges, azt kizárólag a lakossági nagyságrendű ügyletekre kell korlátozni, mivel ez 
súlyosan megzavarná a nagybani piacokat. Kérdéses azonban, hogy milyen előnnyel járna ez 
a kereskedés előtti átláthatóság. A lakossági nagyságrendű ügyleteket a tájékoztatókról, 
valamint az átláthatóságról szóló irányelvek határozzák meg, így a meglévő standardot 
kellene követni.

Módosítás 308
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők a működtetett kereskedési 
rendszer alapján nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a 
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett származtatott termékekre 
vonatkozó, rendszereiken keresztül 
meghirdetett megbízások vagy jegyzések 
árait és az ezen árak mellett fennálló 
kereskedési szándékok mértékét. Ezt a 
követelményt a szándék érdemi jelzésére is 
alkalmazni kell. A szabályozott piacok, 
valamint az MTF-et vagy OTF-et
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ezeket az információkat a 
szokásos kereskedési időben folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára.

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők 
nyilvánosságra hozzák a szabályozott 
piacra bevezetett vagy MTF-en
kereskedett vagy közzétett tájékoztatóval 
rendelkező kötvényekre és strukturált 
pénzügyi termékekre, a kibocsátási 
egységekre és a piacra bevezetett vagy 
MTF-en kereskedett származtatott 
termékekre vonatkozó, rendszereiken 
keresztül meghirdetett megbízások vagy 
jegyzések árait és az ezen árak mellett 
fennálló kereskedési szándékok mértékét. 
Ezt a követelményt a szándék érdemi 
jelzésére is alkalmazni kell. A szabályozott 
piacok, valamint az MTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ezeket az információkat a 
szokásos kereskedési időben folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára.

Or. en
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Indokolás

Ez a megfogalmazás annak biztosításához szükséges, hogy a piacműködtetők vagy a 
befektetési vállalkozások által működtetett valamennyi kereskedési platformra a megfelelő 
piaci szabályok vonatkozzanak, amint azt az Európai Parlament is támogatta a „Dark Pool”-
okról szóló 2010. decemberi jelentésében. Ezért törölték az OTF kategóriát. E megfogalmazás 
révén biztosítottak az egyenlő versenyfeltételek a kereskedési rendszerek körében. A cél nem 
kizárólag az átláthatóság javítása, hanem annak biztosítása, hogy a multilaterális kereskedési 
helyszíneken kereskedett összes nem részvényjellegű pénzügyi eszköz azonos kereskedés előtti 
átláthatósági szabályok hatálya alá tartozzon.

Módosítás 309
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők a működtetett kereskedési 
rendszer alapján nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a 
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett származtatott termékekre 
vonatkozó, rendszereiken keresztül 
meghirdetett megbízások vagy jegyzések 
árait és az ezen árak mellett fennálló 
kereskedési szándékok mértékét. Ezt a 
követelményt a szándék érdemi jelzésére is 
alkalmazni kell. A szabályozott piacok, 
valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ezeket az információkat a 
szokásos kereskedési időben folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára.

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők a működtetett kereskedési 
rendszer alapján, az e bekezdésben 
meghatározott likviditási kritériumoknak 
megfelelő eszközök esetében, 
nyilvánosságra hozzák a szabályozott 
piacra bevezetett vagy közzétett 
tájékoztatóval rendelkező kötvényekre és 
strukturált pénzügyi termékekre, a 
kibocsátási egységekre és a piacra 
bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-en 
kereskedett származtatott termékekre 
vonatkozó, rendszereiken keresztül 
meghirdetett megbízások vagy jegyzések 
árait és az ezen árak mellett fennálló 
kereskedési szándékok mértékét. Ezt a 
követelményt a szándék érdemi jelzésére is 
alkalmazni kell. A szabályozott piacok, 
valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők az e bekezdésben 
meghatározott likviditási kritériumoknak 
megfelelő eszközök esetében az ilyen 
információkat a szokásos kereskedési 
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időben folyamatosan hozzáférhetővé teszik 
a nyilvánosság számára. Amennyiben az 
ügyletekről a szakmai és jogosult szerződő 
felek között szóban születik megállapodás, 
a kereskedés előtti indikatív árakat az 
ügyleti árhoz olyan közel kell közzé tenni, 
amennyire a gyakorlatban lehetséges. 
Az ebben a cikkben megállapított 
követelmények kizárólag azokra a 
pénzügyi eszközökre alkalmazandók, 
amelyek kellően likvidnek minősülnek, 
vagy amelyeknek van likvid piaca.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy az átláthatósági rendszerbe belekerüljenek az olyan kereskedési 
modellek, mint az RFQ és a hang/hibrid teljesítés. Ezek a modellek különösen fontosak a 
nagybani piacok számára, ahol az árjegyzők kiegyenlítik azokat a kockázatokat, amelyek az 
ügyfeleik számára biztosított likviditással vállaltak. A 26. cikk (3) bekezdésének kritériumai 
felhasználhatók annak meghatározására, hogy melyik eszköz eléggé likvid ahhoz, hogy 
bekerüljön az átláthatósági rendszerbe.

Módosítás 310
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők a működtetett kereskedési 
rendszer alapján nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a 
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett származtatott termékekre 
vonatkozó, rendszereiken keresztül 
meghirdetett megbízások vagy jegyzések 
árait és az ezen árak mellett fennálló 

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők a 
működtetett kereskedési rendszer alapján 
nyilvánosságra hozzák a szabályozott 
piacra bevezetett vagy közzétett 
tájékoztatóval rendelkező kötvényekre és 
strukturált pénzügyi termékekre, a 
kibocsátási egységekre és a piacra 
bevezetett vagy MTF-en kereskedett 
származtatott termékekre vonatkozó, 
rendszereiken keresztül meghirdetett 
megbízások vagy jegyzések árait és az 
ezen árak mellett fennálló kereskedési 
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kereskedési szándékok mértékét. Ezt a 
követelményt a szándék érdemi jelzésére is 
alkalmazni kell. A szabályozott piacok, 
valamint az MTF-et vagy OTF-et
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ezeket az információkat a 
szokásos kereskedési időben folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára.

szándékok mértékét. Ezt a követelményt a 
szándék érdemi jelzésére is alkalmazni 
kell. A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők ezeket az 
információkat a szokásos kereskedési 
időben folyamatosan hozzáférhetővé teszik 
a nyilvánosság számára.

Or. en

Módosítás 311
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők a működtetett kereskedési 
rendszer alapján nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a 
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett származtatott termékekre 
vonatkozó, rendszereiken keresztül 
meghirdetett megbízások vagy jegyzések 
árait és az ezen árak mellett fennálló 
kereskedési szándékok mértékét. Ezt a 
követelményt a szándék érdemi jelzésére is 
alkalmazni kell. A szabályozott piacok, 
valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ezeket az információkat a 
szokásos kereskedési időben folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára.

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők a működtetett kereskedési 
rendszer alapján nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett kötvényekre 
és strukturált pénzügyi termékekre, a 
kibocsátási egységekre és a piacra 
bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-en 
kereskedett származtatott termékekre 
vonatkozó, rendszereiken keresztül 
meghirdetett megbízások vagy jegyzések 
árait és az ezen árak mellett fennálló 
kereskedési szándékok mértékét. Ezt a 
követelményt a szándék érdemi jelzésére is 
alkalmazni kell. A szabályozott piacok, 
valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ezeket az információkat a 
szokásos kereskedési időben folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára.

Or. en
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Módosítás 312
Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők a működtetett kereskedési 
rendszer alapján nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a 
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett származtatott termékekre 
vonatkozó, rendszereiken keresztül 
meghirdetett megbízások vagy jegyzések 
árait és az ezen árak mellett fennálló 
kereskedési szándékok mértékét. Ezt a 
követelményt a szándék érdemi jelzésére is 
alkalmazni kell. A szabályozott piacok, 
valamint az MTF-et vagy OTF-et
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ezeket az információkat a 
szokásos kereskedési időben folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára.

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők 
nyilvánosságra hozzák a szabályozott 
piacra bevezetett, vagy MTF-en 
kereskedett, vagy közzétett tájékoztatóval 
rendelkező kötvényekre és strukturált 
pénzügyi termékekre, a kibocsátási 
egységekre és a piacra bevezetett vagy 
MTF-en kereskedett származtatott 
termékekre vonatkozó, rendszereiken 
keresztül meghirdetett megbízások vagy 
jegyzések árait és az ezen árak mellett 
fennálló kereskedési szándékok mértékét. 
Ezt a követelményt a szándék érdemi 
jelzésére is alkalmazni kell. A szabályozott 
piacok, valamint az MTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ezeket az információkat a 
szokásos kereskedési időben folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára. A közzététel szintjét és a 
nyilvánosságra hozatal gyakoriságát a 
kibocsátáshoz, az ügylet 
nagyságrendjéhez és a nemzeti piacok 
jellemzőihez arányosan kell kalibrálni.

Or. en

Indokolás

A 7. cikk (1) bekezdését úgy kell átfogalmazni, hogy egyértelműbben fejezze ki az 
arányosságnak ugyanazt az elvét, amelyet a (14) preambulumbekezdés is tartalmaz. Ennek az 
elvnek köszönhetően ugyanis tervezhető a kereskedés előtti és utáni átláthatósági 
követelmények kalibrálása, amint az feljebb, a cikk módosított változatában is szerepel.
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Módosítás 313
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők a működtetett kereskedési 
rendszer alapján nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a 
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett származtatott termékekre 
vonatkozó, rendszereiken keresztül 
meghirdetett megbízások vagy jegyzések 
árait és az ezen árak mellett fennálló 
kereskedési szándékok mértékét. Ezt a 
követelményt a szándék érdemi jelzésére is 
alkalmazni kell. A szabályozott piacok, 
valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ezeket az információkat a 
szokásos kereskedési időben folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára.

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők a működtetett kereskedési 
rendszer alapján nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett kötvényekre 
és strukturált pénzügyi termékekre, a 
kibocsátási egységekre és a piacra 
bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-en 
kereskedett származtatott termékekre 
vonatkozó, rendszereiken keresztül 
meghirdetett megbízások vagy jegyzések 
árait és az ezen árak mellett fennálló 
kereskedési szándékok mértékét. Ezt a 
követelményt a szándék érdemi jelzésére is 
alkalmazni kell. A szabályozott piacok, 
valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ezeket az információkat 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára. A közzététel szintjét és a 
nyilvánosságra hozatal gyakoriságát a 
kibocsátáshoz, az ügylet 
nagyságrendjéhez és a nemzeti piacok 
jellemzőihez arányosan kell kalibrálni.

Or. en

Indokolás

A 7. cikk (1) bekezdését úgy kell átfogalmazni, hogy egyértelműbben fejezze ki az 
arányosságnak ugyanazt az elvét, amelyet a (14) preambulumbekezdés is tartalmaz. Ennek az 
elvnek köszönhetően ugyanis tervezhető a kereskedés előtti és utáni átláthatósági 
követelmények kalibrálása.

Módosítás 314
Sharon Bowles
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők a működtetett kereskedési 
rendszer alapján nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a 
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett származtatott termékekre 
vonatkozó, rendszereiken keresztül 
meghirdetett megbízások vagy jegyzések 
árait és az ezen árak mellett fennálló 
kereskedési szándékok mértékét. Ezt a 
követelményt a szándék érdemi jelzésére is 
alkalmazni kell. A szabályozott piacok, 
valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ezeket az információkat a 
szokásos kereskedési időben folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára.

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők a működtetett kereskedési 
rendszer alapján nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a 
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett, és 100 000 eurós ügyleti 
nagyságrend alatti származtatott 
termékekre vonatkozó, rendszereiken 
keresztül meghirdetett megbízások vagy 
jegyzések árait és az ezen árak mellett 
fennálló kereskedési szándékok mértékét. 
Ezt a követelményt a szándék érdemi 
jelzésére is alkalmazni kell. A szabályozott 
piacok, valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ezeket az információkat a 
szokásos kereskedési időben folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára.

Or. en

Indokolás

A 100 000 eurós küszöb elég alacsony, hogy ne érintse a nagy intézményei befektetők nagy 
részvényekre szóló kötéseit (tehát nem árt túlságosan a likviditásnak), de elég nagy ahhoz, 
hogy a legtöbb lakossági kötést lefedje.

Módosítás 315
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés



AM\901839HU.doc 181/187 PE489.472v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők a működtetett kereskedési 
rendszer alapján nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a 
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett származtatott termékekre 
vonatkozó, rendszereiken keresztül 
meghirdetett megbízások vagy jegyzések 
árait és az ezen árak mellett fennálló 
kereskedési szándékok mértékét. Ezt a 
követelményt a szándék érdemi jelzésére is 
alkalmazni kell. A szabályozott piacok, 
valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ezeket az információkat a 
szokásos kereskedési időben folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára.

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők a működtetett kereskedési 
rendszer alapján nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és 
egy szabályozott piacra bevezetett vagy 
MTF-en vagy OTF-en kereskedett 
származtatott termékekre vonatkozó, 
rendszereiken keresztül meghirdetett 
megbízások vagy jegyzések árait és az 
ezen árak mellett fennálló kereskedési 
szándékok mértékét. Ezt a követelményt a 
szándék érdemi jelzésére is alkalmazni 
kell. A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ezeket az információkat a 
szokásos kereskedési időben folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára.

Or. en

Módosítás 316
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők a működtetett kereskedési 
rendszer alapján nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők a 
működtetett kereskedési rendszer alapján 
nyilvánosságra hozzák a szabályozott 
piacra bevezetett vagy közzétett 
tájékoztatóval rendelkező kötvényekre és 
strukturált pénzügyi termékekre, a 
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termékekre, a kibocsátási egységekre és a
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett származtatott termékekre 
vonatkozó, rendszereiken keresztül 
meghirdetett megbízások vagy jegyzések 
árait és az ezen árak mellett fennálló 
kereskedési szándékok mértékét. Ezt a 
követelményt a szándék érdemi jelzésére is 
alkalmazni kell. A szabályozott piacok, 
valamint az MTF-et vagy OTF-et
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ezeket az információkat a 
szokásos kereskedési időben folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára.

kibocsátási egységekre és a 24. cikkben 
említett kereskedési kötelezettségek
hatálya alá tartozó származtatott 
termékekre vonatkozó, rendszereiken 
keresztül meghirdetett megbízások vagy 
jegyzések árait és az ezen árak mellett 
fennálló kereskedési szándékok mértékét. 
Ezt a követelményt a szándék érdemi 
jelzésére is alkalmazni kell. A szabályozott 
piacok, valamint az MTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ezeket az információkat a 
szokásos kereskedési időben folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára.

Ez a közzétételi kötelezettség nem 
vonatkozik a nem pénzügyi szerződő felek 
olyan származtatott ügyleteire, amelyek 
csökkentik az adott szerződő fél üzleti 
tevékenységéhez vagy üzleti 
finanszírozásához közvetlenül kapcsolódó 
objektíven mérhető kockázatokat.

Or. en

Indokolás

A nem pénzügyi vállalkozások által alkalmazott származékos eszközök testre szabottak, hogy 
rugalmasan és hatékonyan fedezzék a működési kockázatokat. A módosítás mentesítené ezeket 
az ügyleteket az átláthatósági követelmény alól, mert ezeknek a testre szabott ügyleteknek a 
közzététele valószínűleg titoktartási problémákat okozna.

Módosítás 317
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők a működtetett kereskedési 
rendszer alapján nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők a működtetett kereskedési 
rendszer alapján nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
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közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a 
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett származtatott termékekre 
vonatkozó, rendszereiken keresztül 
meghirdetett megbízások vagy jegyzések 
árait és az ezen árak mellett fennálló 
kereskedési szándékok mértékét. Ezt a 
követelményt a szándék érdemi jelzésére is 
alkalmazni kell. A szabályozott piacok, 
valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ezeket az információkat a 
szokásos kereskedési időben folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára.

közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a 
24. cikkben említett kereskedési 
kötelezettségek hatálya alá tartozó 
származtatott termékekre vonatkozó, 
rendszereiken keresztül meghirdetett 
megbízások vagy jegyzések árait és az 
ezen árak mellett fennálló kereskedési 
szándékok mértékét. Ezt a követelményt a 
szándék érdemi jelzésére is alkalmazni 
kell. A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ezeket az információkat a 
szokásos kereskedési időben folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás – amely a kereskedés előtti átláthatósági követelményeket a 24. cikk szerinti 
kereskedési kötelezettség hatálya alá tartozó származékos eszközökre korlátozza – azzal a 
hatással járna, hogy kizárná az EMIR szerinti elszámolási küszöb alá tartozó, nem pénzügyi 
szerződő felek ügyleteit a kereskedés előtti átláthatósági követelmények alól, amelyeknek az 
MTF-ek piacműködtetőinek meg kellene felelniük.

Módosítás 318
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők a működtetett kereskedési 
rendszer alapján nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a 

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők a működtetett kereskedési 
rendszer alapján nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett vagy az 
értékpapírok nyilvános kibocsátásakor 
vagy piaci bevezetésekor közzéteendő 
tájékoztatóról szóló 2003/71/EK irányelv 
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piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett származtatott termékekre 
vonatkozó, rendszereiken keresztül 
meghirdetett megbízások vagy jegyzések 
árait és az ezen árak mellett fennálló 
kereskedési szándékok mértékét. Ezt a 
követelményt a szándék érdemi jelzésére is 
alkalmazni kell. A szabályozott piacok, 
valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ezeket az információkat a 
szokásos kereskedési időben folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára.

szerint közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a 
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett származtatott termékekre 
vonatkozó, rendszereiken keresztül 
meghirdetett megbízások vagy jegyzések 
árait és az ezen árak mellett fennálló 
kereskedési szándékok mértékét. Ezt a 
követelményt a szándék érdemi jelzésére is 
alkalmazni kell. A szabályozott piacok, 
valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ezeket az információkat a 
szokásos kereskedési időben folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára.

Or. en

Módosítás 319
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ésszerű üzleti feltételek 
mellett és megkülönböztetéstől mentesen 
hozzáférést biztosítanak a 17. cikk alapján 
a kötvényekre, strukturált pénzügyi 
termékekre, kibocsátási egységekre és 
származtatott termékekre adott jegyzéseik 
közzétételére kötelezett befektetési 
vállalkozások számára azon 
mechanizmusokhoz, amelyeket az első 
bekezdésben említett információk 
közzétételére alkalmaznak.

(2) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ésszerű üzleti feltételek 
mellett és megkülönböztetéstől mentesen 
hozzáférést biztosítanak a 17. cikk alapján 
a kötvényekre, strukturált pénzügyi 
termékekre, kibocsátási egységekre és 
származtatott termékekre adott jegyzéseik 
közzétételére kötelezett befektetési 
vállalkozások számára azon 
mechanizmusokhoz, amelyeket az első 
bekezdésben említett információk 
nyilvánosságra hozatalára alkalmaznak.

Or. en
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Módosítás 320
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ésszerű üzleti feltételek 
mellett és megkülönböztetéstől mentesen 
hozzáférést biztosítanak a 17. cikk alapján 
a kötvényekre, strukturált pénzügyi 
termékekre, kibocsátási egységekre és 
származtatott termékekre adott jegyzéseik 
közzétételére kötelezett befektetési 
vállalkozások számára azon 
mechanizmusokhoz, amelyeket az első 
bekezdésben említett információk 
közzétételére alkalmaznak.

(2) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők ésszerű 
üzleti feltételek mellett és 
megkülönböztetéstől mentesen hozzáférést 
biztosítanak a 17. cikk alapján a 
kötvényekre, strukturált pénzügyi 
termékekre, kibocsátási egységekre és 
származtatott termékekre adott jegyzéseik 
közzétételére kötelezett befektetési 
vállalkozások számára azon 
mechanizmusokhoz, amelyeket az első 
bekezdésben említett információk 
közzétételére alkalmaznak.

Or. en

Módosítás 321
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ésszerű üzleti feltételek 
mellett és megkülönböztetéstől mentesen 
hozzáférést biztosítanak a 17. cikk alapján 
a kötvényekre, strukturált pénzügyi 
termékekre, kibocsátási egységekre és 
származtatott termékekre adott jegyzéseik 
közzétételére kötelezett befektetési 
vállalkozások számára azon 
mechanizmusokhoz, amelyeket az első 

(2) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ésszerű üzleti feltételek 
mellett és megkülönböztetéstől mentesen 
tényleges hozzáférést biztosítanak a 17. 
cikk alapján a kötvényekre, strukturált 
pénzügyi termékekre, kibocsátási 
egységekre és származtatott termékekre 
adott jegyzéseik közzétételére kötelezett 
befektetési vállalkozások számára azon 
mechanizmusokhoz, amelyeket az első 
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bekezdésben említett információk 
közzétételére alkalmaznak.

bekezdésben említett információk 
közzétételére alkalmaznak.

Or. en

Módosítás 322
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ésszerű üzleti feltételek 
mellett és megkülönböztetéstől mentesen 
hozzáférést biztosítanak a 17. cikk alapján
a kötvényekre, strukturált pénzügyi 
termékekre, kibocsátási egységekre és 
származtatott termékekre adott jegyzéseik
közzétételére kötelezett befektetési 
vállalkozások számára azon 
mechanizmusokhoz, amelyeket az első 
bekezdésben említett információk 
közzétételére alkalmaznak.

(2) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők a működtetett kereskedési 
rendszer alapján – adott esetben –
közzéteszik az árakat és a kereskedési 
szándék mértékét az adott árakon kapott 
megbízásokra vagy a rendszereiken 
keresztül meghirdetett jegyzéseikre azokra 
a kötvényekre és a szabályozott piacra 
bevezetett vagy közzétett tájékoztatóval 
rendelkező strukturált pénzügyi 
termékekre, kibocsátási egységekre és 
piacra bevezetett származtatott termékekre, 
vagy amelyekkel MTF-en vagy OTF-en 
kereskednek. Ezt a követelményt a 
szándék érdemi jelzéseire is alkalmazni 
kell. Amennyiben árjegyzés történik, a 
szabályozott piacok és az MTF-et vagy 
OTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők ezeket az 
információkat a szokásos kereskedési 
időben folyamatosan hozzáférhetővé 
teszik a nyilvánosság számára. 
Amennyiben a piaci résztvevők között 
diszkrecionális alapon szóban születik 
megállapodás az ügyletekről, a kereskedés 
előtti indikatív árakat az ügyleti árhoz 
olyan közel kell közzé tenni, amennyire a 
gyakorlatban lehetséges. 

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás biztosítja, hogy belekerüljenek az átláthatósági rendszerbe az olyan 
kereskedési modellek, mint az RFQ és a hang/hibrid teljesítés. Ezek a modellek különösen 
fontosak a nagybani piacok számára, ahol az árjegyzők kiegyenlítik azokat a kockázatokat, 
amelyek az ügyfeleik számára biztosított likviditással vállaltak.


