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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a pénzügyi eszközök piacairól és a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról (átdolgozás)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0656),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) és 53. 
cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7–0382/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló 
2001. november 28-i intézményközi megállapodásra1,

– tekintettel az eljárási szabályzata 87. cikkének (3) bekezdése alapján a Jogi Bizottság által 
a Gazdasági és Monetáris Bizottságnak küldött, 2012. március 1-i levélre,

– tekintettel eljárási szabályzatának 87. és 55. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság 
és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó 
munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban vagy a tanácsadó 
munkacsoport véleményében akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem 
tartalmaz, és mivel a meglévő szövegek változatlanul hagyott rendelkezéseinek 
tekintetében a javaslat ezek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe 
foglalását tartalmazza;

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelemmel az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásaira;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
nemzeti parlamenteknek.

                                               
1 HL C 77., 2002.3.28., 1. o.
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Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Egyetértés van a szabályozó testületek 
között nemzetközi szinten abban, hogy 
számos pénzügyi intézményben a 
vállalatirányítás gyengeségei, ezen belül a 
fékek és ellensúlyok hiánya a pénzügyi 
válsághoz hozzájáruló tényező volt. A 
túlzott és felelőtlen kockázatvállalás egyes 
pénzügyi intézmények csődjéhez, valamint 
tagállami és globális rendszerszintű 
problémákhoz vezethet. Az ügyfelek 
számára szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások helytelen viselkedése a 
befektetők számára hátrányokhoz és a 
befektetők bizalmának elvesztéséhez 
vezethet. Annak érdekében, hogy 

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

foglalkozhassunk ezeknek a 
vállalatirányítási mechanizmusokban 
fennálló gyengeségeknek a potenciális 
hátrányos hatásaival, ezt az irányelvet 
részletesebb elvekkel és 
minimumszabályokkal kell kiegészíteni. 
Ezeket az elveket és standardokat a 
befektetési vállalkozások tevékenységének 
természetét, méretét és összetettségét 
figyelembe véve kell alkalmazni. A 
kapcsolódó intézkedéseknek magukban 
kell foglalniuk a pénzügyi intézmények 
igazgatói által betölthető igazgatói 
tisztségek számára vonatkozó korlátokat. 
A szóban forgó intézkedéseket az ilyen 
intézmények tényleges irányítása által 
támasztott követelmények 
figyelembevételével kell alkalmazni, adott 
esetben annak lehetővé tétele mellett, 
hogy ezeknek a vállalkozásoknak az 
igazgatói a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalásával összhangban 
továbbra is működhessenek különösen 
nonprofit szervezetek igazgatóiként.

Or. en

Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A fentiekre is figyelemmel, a 
2004/39/EK irányelv most részben 
átdolgozásra kerül ebben az új irányelvben 
és részben felváltja a(z) …/…/EU (MiFIR) 
rendelet. A kettő együtt adja meg a jogi 
keretet a befektetési vállalkozásokra, a 
szabályozott piacokra és az adatjelentési 
szolgáltatókra, valamint az Unióban 
befektetési szolgáltatásokat végző 
harmadik országbeli vállalkozásokra
vonatkozó előírásokhoz. Ezt az irányelvet 
ezért a rendelettel együtt kell értelmezni. 
Ez az irányelv tartalmazza az üzleti 

(7) A fentiekre is figyelemmel, a 
2004/39/EK irányelv most részben 
átdolgozásra kerül ebben az új irányelvben 
és részben felváltja a(z) …/…/EU (MiFIR) 
rendelet. A kettő együtt adja meg a jogi 
keretet a befektetési vállalkozásokra, a 
szabályozott piacokra és az adatjelentési 
szolgáltatókra, valamint az Unióban 
befektetési szolgáltatásokat végző 
harmadik országbeli pénzügyi 
intézményekre vonatkozó előírásokhoz. 
Ezt az irányelvet ezért a rendelettel együtt 
kell értelmezni. Ez az irányelv tartalmazza 
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tevékenység engedélyezését, a befolyásoló 
részesedés szerzését, a letelepedés és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságának 
gyakorlását, a befektetési vállalkozások a 
befektetővédelem biztosításához szükséges 
működési feltételeit, a székhely szerinti és 
fogadó tagállamok felügyeleti hatóságainak 
hatásköreit e tekintetben szabályozó 
rendelkezéseket, a szankcionálás rendjét. 
Mivel a javaslat fő célkitűzése és tárgya az 
említett területekkel kapcsolatos nemzeti 
rendelkezések harmonizálása, a javaslatnak 
az EUMSZ 53. cikkének (1) bekezdésén 
kell alapulnia. Az irányelv, mint forma, 
megfelelő ahhoz, hogy az irányelv által 
lefedett területeken a végrehajtási 
intézkedéseket szükség szerint kiigazítsák 
az adott piac és jogrendszer meglévő 
sajátosságai szerint minden egyes 
tagállamban.

az üzleti tevékenység engedélyezését, a 
befolyásoló részesedés szerzését, a 
letelepedés és a szolgáltatásnyújtás 
szabadságának gyakorlását, a befektetési 
vállalkozások a befektetővédelem 
biztosításához szükséges működési 
feltételeit, a székhely szerinti és fogadó 
tagállamok felügyeleti hatóságainak 
hatásköreit e tekintetben szabályozó 
rendelkezéseket, a szankcionálás rendjét. 
Mivel a javaslat fő célkitűzése és tárgya az 
említett területekkel kapcsolatos nemzeti 
rendelkezések harmonizálása, a javaslatnak 
az EUMSZ 53. cikkének (1) bekezdésén 
kell alapulnia. Az irányelv, mint forma, 
megfelelő ahhoz, hogy az irányelv által 
lefedett területeken a végrehajtási 
intézkedéseket szükség szerint kiigazítsák 
az adott piac és jogrendszer meglévő 
sajátosságai szerint minden egyes 
tagállamban.
(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Ezen irányelv hatálya alól ki kell zárni 
azon személyeket, akik saját eszközeiket és 
vállalkozásaikat kezelik, akik nem 
nyújtanak befektetési szolgáltatásokat 
és/vagy nem végeznek befektetési 
tevékenységeket sajátszámlás kereskedésen 
kívül, kivéve, ha árjegyzők, szabályozott 
piac vagy MTF tagjai vagy résztvevői, 
illetve sajátszámlás kereskedés révén 
ügyfélmegbízásokat hajtanak végre. 
Kivételképpen azok a személyek, akik 
vagy amelyek a pénzügyi eszközökkel saját 

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

számlára, egy szabályozott piac vagy MTF 
tagjaként vagy résztvevőjeként 
kereskednek – ezen belül árjegyzőként az 
árualapú származtatott termékek, 
kibocsátási egységek vagy azok 
származtatott termékei vonatkozásában –, 
főtevékenységüket kiegészítő 
tevékenységként, ami csoportszinten sem 
nem befektetési szolgáltatások nyújtása 
ezen irányelv értelmében, sem nem banki 
szolgáltatás a hitelintézetek 
tevékenységének megkezdéséről és 
folytatásáról szóló, 2006. június 14-i
2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv1 értelmében, nem tartoznának 
ennek az irányelvnek a hatókörébe. Annak 
technikai ismérveit, hogy egy tevékenység 
mikor kiegészítő a főtevékenységhez 
képest, szabályozástechnikai 
standardokban – az ezen irányelvben 
meghatározott kritériumok 
figyelembevételével – kellene tisztázni. Az 
ügyfélmegbízások végrehajtásával végzett 
sajátszámlás kereskedésben szerepelnie 
kell azoknak a vállalkozásoknak, amelyek 
különböző ügyfelek megbízásait azok 
párosításával, egyeztetett alapon teljesítik 
(back-to-back trading), amit úgy kell 
tekinteni, hogy saját nevükben járnak el és 
vonatkoznia kell rájuk ezen – mind az 
ügyfelek megbízásainak végrehajtására, 
mind a saját számlás kereskedésre 
vonatkozó – irányelv rendelkezéseinek. A 
pénzügyi eszközökre vonatkozó 
megbízások végrehajtása, amikor az két 
olyan személy közötti kiegészítő 
tevékenység, ahol a főtevékenység 
csoportszinten sem nem befektetési
szolgáltatások nyújtása ezen irányelv 
értelmében, sem nem banki szolgáltatás a 
2006/48/EK irányelv értelmében, nem 
tekinthető ügyfélmegbízások 
végrehajtásával történő sajátszámlás 
kereskedésnek.
____________________

1 HL L 177., 2006.6.30., 1. o.
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Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
személyes adatok védelméhez való jog 
tiszteletben tartását, a személyes adatok 
kezelése vonatkozásában az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben, valamint az elektronikus 
hírközlési ágazatban a személyes adatok 
kezeléséről és a magánélet védelméről 
szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott szabályoknak megfelelően, 
amelyek teljes mértékben alkalmazandók 
a személyes adatok ezen irányelv 
alkalmazásában történő feldolgozására. 
Az EÉPH-nál a személyes adatok ezen 
irányelv alkalmazásában történő 
feldolgozása a 2000. december 18-i, a 
személyes adatok közösségi intézmények 
és szervek által történő feldolgozása 
tekintetében az egyének védelméről, 
valamint az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló 45/2001/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá 
tartozik.

törölve

Or. en

Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A 2004/39/EK európai parlamenti és (42) A 2004/39/EK európai parlamenti és 



PR\895700HU.doc 11/140 PE485.882v01-00

HU

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

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

Or. en

Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
személyes adatok védelméhez való jog 
tiszteletben tartását, a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló 1995. október 24-i 
95/46/EK irányelvnek és a 2002/58/EK 
irányelvnek megfelelően. Ennek a 
védelemnek ugyanis a 13. cikk szerint ki 
kell terjednie a telefonos és elektronikus 
felvételek készítésére.

(43) A tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
személyes adatok védelméhez való jog 
tiszteletben tartását a személyes adatok 
ezen irányelv alkalmazása során történő 
feldolgozására irányadó, a személyes 
adatok kezelése vonatkozásában az 
egyének védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló, 1995. október 
24-i 95/46/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek1, valamint az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok kezeléséről és a
magánélet védelméről szóló, 2002. július 
12-i 2002/58/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek2 (a magánélet 
védelméről és az elektronikus hírközlésről 
szóló irányelv) megfelelően. Ennek a 
védelemnek ugyanis ki kell terjednie a 
telefonos és elektronikus felvételek 
készítésére. A személyes adatoknak az 
1095/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel3 létrehozott európai 
felügyeleti hatóság (az Európai 
Értékpapír-piaci Hatóság – EÉPH) általi, 
ezen irányelv alkalmazása során történő 
feldolgozása a személyes adatok közösségi 
intézmények és szervek által történő 
feldolgozása tekintetében az egyének 
védelméről, valamint az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló, 2000. december 
18-i 45/2001/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 4 hatálya alá tartozik.
____________________

1 HL L 281., 1995.11.23., 31.o.
2 HL L 201., 2002.7.31., 37. o.
3 HL L 331., 2010.12.15., 84. o.
4 HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

Or. en
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Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Ezek a potenciális kockázatok, 
amelyek a technológia megnövekedett 
használatából következnek, a legjobban az 

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

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

Or. en

Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

piaci stresszeket, és rendelkezzenek 
megszakítókkal a kereskedés ideiglenes 
leállításához, ha hirtelen, váratlan 
ármozgások jelentkeznek.

Or. en

Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
48 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48a) Azt is biztosítani kell, hogy a 
kereskedési helyszínek díjstruktúrái 
átláthatóak, megkülönböztetésmentesek és 
tisztességesek legyenek, és hogy ne 
épüljenek fel olyan módon, amely 
elősegíti a rendellenes piaci feltételeket. 
Ezért helyénvaló biztosítani, hogy 
magasabb díjak legyenek érvényben az 
olyan gyakorlatokra, mint például a 
megbízások nagy mennyiségben vagy 
arányban való törlése, ami képes ilyen 
rendellenes feltételek előidézésére.

Or. en

Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
49 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49a) A nagyfrekvenciájú kereskedést 
megkönnyíti a piaci szereplők 
létesítményeinek közös ügyintézési helyen, 
a kereskedési helyszín számítógépes 
központjának („matching engine”) szoros 
fizikai közelségében történő elhelyezése. A 
rendezett és tisztességes kereskedési 
feltételek biztosítása érdekében alapvető 
előírni a kereskedési helyszíneknek, hogy 
ezeket a közös ügyintézési helyről végzett 
szolgáltatásokat 
megkülönböztetésmentesen, tisztességesen 
és átláthatóan nyújtsák.

Or. en
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Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
51 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 
különösen, hogy amennyiben a befektetési 
vállalkozások szakmai vagy lakossági 
ügyfeleknek történő értékesítésre szánt 
befektetési termékeket vagy strukturált 
betéteket alakítanak ki, ezeket a 
termékeket úgy alakítsák ki, hogy 
megfeleljenek az ügyfelek vonatkozó 
kategóriáján belül egy azonosított célpiac 
szükségleteinek. Ezenkívül a 
tagállamoknak arról is gondoskodniuk 
kell, hogy a befektetési vállalkozás 
megtegye az indokolt lépéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy a befektetési 
terméket a célcsoportba tartozó ügyfelek 
körében forgalmazzák és terjesszék.

Or. en

Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

értékelését. Helyénvaló annak 
megkövetelése is, hogy a befektetési 
vállalkozások magyarázzák el ügyfeleiknek 
a nekik adott tanács okait. A befektetési 
tanácsadásra vonatkozó szabályozási keret 
pontosabb meghatározása érdekében –
miközben ugyanakkor választási 
lehetőséget kell hagyni a befektetési 
vállalkozások és az ügyfelek számára –
helyénvaló az ilyen szolgáltatás végzésére 
vonatkozó feltételek megállapítása, amikor 
a vállalkozások az ügyfeleket úgy 
tájékoztatják, hogy a tanácsot harmadik 
féltől származó vásárlási ösztönző 
elfogadása vagy átvétele mellett
biztosítják. Portfóliókezelés biztosítása 
esetén a befektetési vállalkozásnak a 
megállapodás előtt tájékoztatnia kell az 
ügyfelet a vásárlási ösztönzők várható 
nagyságrendjéről, és az időszaki 
jelentésekben nyilvánosságra kell hozni 
minden kifizetett vagy kapott vásárlási 
ösztönzőt.

Or. en

Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) A befektetési vállalkozások által a 
megbízások végrehajtásának 
szabályozásáról az ügyfeleknek adott 
tájékoztatás gyakran általános és standard, 
és az ügyfelek számára nem teszi lehetővé 

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

annak megértését, hogy egy megbízást 
hogyan fognak teljesíteni, és nem tudják 
ellenőrizni, hogy a vállalkozás betartja-e 
azt a kötelezettségét, hogy a megbízásokat 
az ügyfelei számára legkedvezőbb módon 
hajtsa végre. A befektetők védelmének 
fokozása érdekében helyénvaló 
meghatározni azokat az elveket, amelyek 
alapján a befektetési vállalkozások 
tájékoztatást adnak ügyfeleiknek a 
megbízások végrehajtásával kapcsolatos 
szabályozásaikról, és előírni, hogy éves 
alapon hozzák nyilvánosságra, a pénzügyi 
eszközök minden osztályára, azt az öt 
legfontosabb végrehajtási helyszínt, ahol az 
előző évben az ügyfelek megbízásait 
végrehajtották, valamint hogy ezeket az 
információkat és a kereskedési helyszínek 
által a végrehajtási minőség tekintetében 
közzétett információkat vegyék figyelembe 
a legjobb végrehajtásra vonatkozó 
politikáikban.

Or. en

Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

megőrzésével, valamint az összetettebb 
pénzügyi eszközökre és tranzakciókra 
vonatkozó tájékoztatási és beszámolási 
előírásokkal kell foglalkozniuk. Az 
önkormányzatok és a helyi hatóságok –
amelyek nem üzletelhetnek spekulatív 
eszközökkel – feladatainak jobb 
megjelenítése érdekében, egyértelműen ki 
kell zárni azokat a jogosult szerződő felek 
és az olyan ügyfelek jegyzékéből, akiket 
szakembereknek tartanak, de lehetővé kell 
tenni, hogy ezeket az ügyfeleket, 
kérésükre, mégis szakmai ügyfelekként 
kezeljék.

Or. en

Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
69 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(69) A tagállamok a személyes adatok 
feldolgozása tekintetében védik a 
természetes személyeknek a magánélet 
tiszteletben tartásához való jogát a 
személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 
1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban.

törölve

Or. en

Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
73 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(73) A lakossági ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatásoknál mindig meg kell 

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

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

Or. en

Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
78 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(78) Az összevont adattárolás egy üzleti 
megoldásának bevezetése a részvényeknél 
hozzá fog járulni egy integráltabb európai 
piac megteremtéséhez, és könnyebbé teszi 
a piaci szereplők számára, hogy 
hozzáférjenek a kereskedés rendelkezésre 
álló átláthatósági információihoz. A 
tervezett megoldás azon alapul, hogy erre 
engedélyt kapnának az előre meghatározott 

(78) Miután immár olyan piaci szerkezet 
áll rendelkezésre, amely lehetővé teszi a 
versenyt több kereskedési helyszín között, 
alapvető, hogy mielőbb működjön a 
ténylegesen összevont adattárolás. Az 
összevont adattárolás egy üzleti 
megoldásának bevezetése a részvényeknél 
hozzá fog járulni egy integráltabb európai 
piac megteremtéséhez, és könnyebbé teszi 
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és felügyelt paraméterekkel dolgozó 
szolgáltatók, akik egymással versenyben 
lennének a technikai szempontból nagyon 
kifinomult és innovatív megoldások 
elérése, a piac lehető legjobb kiszolgálása 
érdekében.

a piaci szereplők számára, hogy 
hozzáférjenek a kereskedés rendelkezésre 
álló átláthatósági információihoz. A 
tervezett megoldás azon alapul, hogy erre 
engedélyt kapnának az előre meghatározott 
és felügyelt paraméterekkel dolgozó 
szolgáltatók, akik egymással versenyben 
lennének a technikai szempontból nagyon 
kifinomult és innovatív megoldások 
elérése, a piac lehető legjobb kiszolgálása 
érdekében. A Bizottságnak az életképes 
összevont adattárolás korai 
kifejlesztésének megkönnyítése érdekében 
mielőbb felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat kell elfogadnia, amelyek 
meghatározzák az összevont adattárolási 
szolgáltatók tájékoztatási kötelezettségére 
vonatkozó bizonyos részleteket.

Or. en

Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
85 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(85) Explicit jogköröket kell adni az 
illetékes hatóságoknak arra, hogy 
korlátozhassák bármely személy vagy 
személyek egy osztályának arra való 
képességét, hogy egy árucikkel kapcsolatos 
származtatott szerződés kössön. A limit 
alkalmazásának lehetségesnek kell lennie 
mind az egyedi ügyletek, mind az idők 
folyamán felépített pozíciók esetében. 
Különösen az utóbbi esetben, az illetékes 
hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
ezek a pozíciólimitek
megkülönböztetésmentesek, világosan 
meghatározottak legyenek, kellő figyelmet 
fordítsanak a kérdéses piac sajátosságaira, 
és szükségesek legyenek a piac 
integritásának és szabályszerű 
működésének megőrzéséhez. Ezen belül a 
limiteknek különbséget kell tenniük az 
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olyan pozíciók között, amelyek objektíven 
csökkentik a közvetlenül az árucikkel 
folytatott kereskedelmi tevékenységekkel 
kapcsolatos kockázatokat, illetve az egyéb 
pozíciók között.

Or. en

Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
86 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
86 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(86a) A tagállamoknak elő kell írniuk a 
szabályozott piacok és az olyan 
multilaterális kereskedési rendszerek 
(MTF-ek) és szervezett kereskedési 
rendszerek (OTF-ek) működtetői számára, 
amelyek árualapú származtatott 
termékeket engedélyeznek kereskedésre 
vagy ilyenekkel kereskednek, hogy az 
előzetes pozíciólimiteken túlmenően 
alkalmazzák a pozíciók tekintetében 
mindazokat az egyéb 
kontrollintézkedéseket, amelyek 
szükségesek a piacok szabályszerű 
működésének biztosításához, és különösen 
csökkentsék annak a lehetőségét, hogy a 
származtatott termék vagy az alapjául 
szolgáló árucikk piacát a nagy pozíciókkal 
rendelkezők manipulálják, valamint 
biztosítsák, hogy a piaci szereplők 
rendelkezzenek a szükséges 
mechanizmusokkal ahhoz, hogy szükség 
esetén fizikailag ki lehessen egyenlíteni a 
szerződést. E kontrollintézkedéseknek 
magukban kell foglalniuk annak a 
lehetőségét, hogy a kereskedési helyszín 
előírja a tagoknak vagy résztvevőknek egy 
pozíció zárását vagy csökkentését.

Or. en

Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
105 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(105) Az Európai Parlamentnek a 
módosítások és végrehajtási intézkedések 

törölve
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tervezetének első átadásától kezdve három 
hónapot kell biztosítani azok 
megvizsgálására és a véleményalkotásra. 
Sürgős és megfelelően indokolt esetben 
ugyanakkor lehetővé kell tenni ezen 
időtartam lerövidítését. Amennyiben ezen 
időtartam alatt az Európai Parlament 
állásfoglalást fogad el, a Bizottságnak 
újra meg kell vizsgálnia a módosítások 
vagy intézkedések tervezetét.

Or. en

Módosítás 26
Irányelvre irányuló javaslat
106 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(106) Az ezen irányelvben kifejtett 
célkitűzések elérése érdekében a
Bizottságnak a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően hatáskört kell adni jogi 
aktusok elfogadására a felmentésekkel 
kapcsolatos részletek, a fogalmak 
tisztázása, a befektetési vállalkozás 
szándékolt befolyásszerzésének értékelési 
kritériumai, a befektetési vállalkozásokkal 
szembeni szervezeti követelmények, az 
összeférhetetlenség kezelése, a befektetési 
szolgáltatásokkal kapcsolatos üzletviteli 
kötelezettségek, a megbízásoknak az 
ügyfél számára legelőnyösebb feltételek 
szerinti végrehajtása, az ügyfélmegbízások 
kezelése, a jogosult szerződő felekkel 
folytatott ügyletek, a gyorsan növekvő 
kkv-k piacai, a harmadik országbeli 
vállalkozások induló tőkéjének 
értékeléséhez használt feltételek, a 
rendszerek rugalmasságára, a 
megszakítókra és az elektronikus 
kereskedésre vonatkozó intézkedések, a 
pénzügyi eszközöknek a piacra való 
bevezetése, a pénzügyi eszközöknek a 
kereskedésből való felfüggesztése és 
eltávolítása, a kereskedők kategóriái által 

(106) A Bizottságnak a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően hatáskört kell adni 
jogi aktusok elfogadására a következők 
tekintetében: a felmentésekkel kapcsolatos 
részletek, bizonyos fogalmak 
meghatározása, a befektetési vállalkozás 
szándékolt befolyásszerzésének értékelési 
kritériumai, a befektetési vállalkozásokkal 
szembeni szervezeti követelmények, az 
összeférhetetlenség kezelése, a befektetési 
szolgáltatásokkal kapcsolatos üzletviteli
kötelezettségek, a megbízásoknak az 
ügyfél számára legelőnyösebb feltételek 
szerinti végrehajtása, az ügyfélmegbízások 
kezelése, a jogosult szerződő felekkel 
folytatott ügyletek, a gyorsan növekvő 
kkv-k piacai, a harmadik országbeli 
pénzügyi intézmények induló tőkéjének 
értékeléséhez használt feltételek, a 
rendszerek rugalmasságára, a 
megszakítókra és az elektronikus 
kereskedésre vonatkozó intézkedések, a 
pénzügyi eszközöknek a piacra való 
bevezetése, a pénzügyi eszközöknek a 
kereskedésből való felfüggesztése és 
eltávolítása, a kereskedők kategóriái által 
tartott pozíciójelentés küszöbértékei, 
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tartott pozíciójelentés küszöbértékei, az 
illetékes hatóságok közötti együttműködés 
tárgyában. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság előkészítő munkája során többek 
között szakértői szinten is folytasson 
megfelelő konzultációt. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
egyidejűleg, időben és megfelelő módon 
továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.

annak pontosítása, hogy mi képez ésszerű 
üzleti alapot ahhoz, hogy a jóváhagyott 
közzétételi mechanizmuson (APA) 
keresztül információkat hozzanak 
nyilvánosságra, hogy a CTP-k biztosítsák 
az adatokhoz való hozzáférést, és hogy a 
jóváhagyott jelentéstételi mechanizmusok 
(ARM-ek) információkat jelentsenek, a 
CTP-re vonatkozó tájékoztatási 
kötelezettség részleteinek tisztázása, az 
illetékes hatóságok közötti együttműködés.  
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, beleértve a 
szakértői szintű konzultációt is. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során egyidejűleg, időben és megfelelő 
módon továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.

Or. en

Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
107 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(107) Ezen irányelv végrehajtása egységes 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 
ruházni. A harmadik országbeli 
vállalkozások szolgáltatásai 
szempontjából, a harmadik országok jogi 
és felügyeleti keretét illetően hozott, az 
egyenértékűségről szóló határozattal 
kapcsolatos végrehajtási hatáskört és a 
kereskedői kategóriák pozíciójelentésének 
az EÉPH-hez történő eljuttatását az 
Európai Parlament és a Tanács 2011. 
február 16-i, a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 

(107) Ezen irányelv végrehajtása egységes 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 
ruházni. A harmadik országbeli pénzügyi 
intézmények szolgáltatásai szempontjából, 
a harmadik országok jogi és felügyeleti 
keretét illetően hozott, az 
egyenértékűségről szóló határozattal 
kapcsolatos végrehajtási hatáskört az 
Európai Parlament és a Tanács 2011. 
február 16-i, a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló 182/2011/EU 
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megállapításáról szóló 182/2011/EU 
rendeletének megfelelően kell gyakorolni.

rendeletének1 megfelelően kell gyakorolni.

____________________

1 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

Or. en

Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
109 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(109) A Bizottságnak el kellene fogadnia 
az EÉPH által kialakított 
szabályozástechnikai standardtervezeteket
az annak megállapítására szolgáló 
kritériumok meghatározásáról, hogy egy 
tevékenység kiegészítő jellegű-e a 
főtevékenységhez képest, a 7. cikkben a 
engedélyének megadására és elutasítására 
érvényes eljárásokról, a 9. és 48. cikkben a 
vezető testületekkel szembeni 
követelményekről, a 12. cikkben a 
befolyásoló részesedés megszerzéséről, a 
27. cikkben a megbízásoknak az ügyfelek 
számára legkedvezőbb feltételek szerinti 
végrehajtásáról, a 34. és az 54. cikkben az 
együttműködésről és az 
információcseréről, a 36. cikkben a 
befektetési szolgáltatások és tevékenységek 
biztosításának szabadságáról, a 37. cikkben 
a fióktelep létesítéséről, a 44. cikkben a 
harmadik országbeli vállalkozások 
szolgáltatásnyújtásáról, a meghatározott 
időtartam alatt egy személy által köthető 
szerződések számára vonatkozó limitekről, 
a 63. cikkben az adatjelentési szolgáltatók 
engedély iránti kérelmének megadásáról és 
elutasításáról, a 66. és a 67. cikkben az 
APA-kkal és CTP-kkel szembeni 
szervezeti követelményekről és a 84. 
cikkben az illetékes hatóságok közötti 
együttműködésről. A Bizottságnak az 
EUMSZ 290. cikke alapján, 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
kell elfogadnia, az 1095/2010/EU rendelet 
10–14. cikkével összhangban.

Or. en

Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
110 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(110) A Bizottságot arra is fel kell 
hatalmazni, hogy elfogadja az EÉPH által 
kidolgozott végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket a befektetési 
vállalkozások engedélyének megadására és 
elutasítására érvényes eljárásokról, a 12. 
cikkben a befolyásoló részesedés 
megszerzéséről, a 18. cikkben az MTF-ek 
és az OTF-ek ügyleteinek véglegesítésére 
vonatkozó kereskedési folyamatról, a 32., 
33. és az 53. cikkben az eszközök 
kereskedésének felfüggesztéséről és 
beszüntetéséről, a 36. cikkben a befektetési 
szolgáltatások és tevékenységek 
biztosításának szabadságáról, a 37. cikkben 
a fióktelep létesítéséről, a 44. cikkben a 
harmadik országbeli vállalkozások 
szolgáltatásnyújtásáról, a 60. cikkben a 
kereskedők kategóriái szerinti 
pozíciójelentésekről, a 78. cikkben az 
EÉPH-nak benyújtandó információkról, a 
83. cikkben az együttműködés kötelméről, 
a 84. cikkben az illetékes hatóságok közötti 
együttműködésről, a 85. cikkben az 
információcseréről és a 88. cikkben az 
engedélyezést megelőző egyeztetésről. A 
Bizottságnak a végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket az EUMSZ 291. 
cikke alapján végrehajtási aktusokban 
kell elfogadnia, az 1095/2010/EU rendelet 
15. cikkével összhangban.
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Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Ez az irányelv a befektetési 
vállalkozásokra, a szabályozott piacokra, 
valamint az Európai Unión belül 
befektetési szolgáltatásokat nyújtó vagy 
befektetési tevékenységet végző 
adatszolgáltatókra és harmadik 
országokbeli pénzügyi intézményekre
vonatkozik.
(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) befektetési szolgáltatások vagy 
tevékenységek végzése harmadik 
országbeli vállalkozások részéről, fióktelep 
létesítésével;

b) befektetési szolgáltatások vagy 
tevékenységek végzése harmadik 
országbeli pénzügyi intézmények részéről, 
fióktelep létesítésével;

Or. en

Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

alapján mentességet élveznek, a mentesség 
érdekében nem kell teljesíteniük az e 
pontban megállapított feltételeket is;

Or. en

Módosítás 33
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a Központi Bankok Európai 
Rendszerének és az Unión belül hasonló 
feladatokat ellátó más nemzeti testületek 
tagjai, az olyan állami intézmények tagjai, 
amelyek tevékenysége az államadósság 
kezelése vagy az abban való részvétel az 
Unión belül, valamint azon nemzetközi 
testületek tagjai, amelyeknek egy vagy 
több tagállam részes fele;

g) a Központi Bankok Európai 
Rendszerének és az Unión belül hasonló 
feladatokat ellátó más nemzeti testületek 
tagjai, az olyan állami intézmények tagjai, 
amelyek tevékenysége az államadósság 
kezelése vagy az abban való részvétel az 
Unión belül, valamint azon nemzetközi 
testületek tagjai, amelyeknek három vagy 
több tagállam részes fele, és amelyek 
tevékenysége az államadósság kezelése 
vagy az e tevékenységbe való beavatkozás;

Or. en

Módosítás 34
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) azon személyek, akik i) azon személyek, akik
– pénzügyi eszközökkel saját számlára 
kereskednek, kivéve, ha ügyfélmegbízások 
végrehajtásával végeznek saját számlára 
üzletkötési tevékenységet, vagy

i. pénzügyi eszközökkel saját számlára 
kereskednek, kivéve, ha ügyfélmegbízások 
végrehajtásával végeznek saját számlára 
üzletkötési tevékenységet,
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– a saját számlára végzett kereskedés 
kivételével befektetési szolgáltatásokat 
nyújtanak kizárólag anyavállalataik, 
leányvállalataik vagy anyavállalataik más 
leányvállalatai számára, vagy

ii. a saját számlára végzett kereskedés 
kivételével befektetési szolgáltatásokat 
nyújtanak kizárólag anyavállalataik, 
leányvállalataik vagy anyavállalataik más 
leányvállalatai számára, vagy

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

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

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

feltéve, hogy ez minden esetben:

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

– évente beszámolnak az érintett illetékes 
hatóságnak arról, hogy milyen alapon 
ítélik meg úgy, hogy az i., ii. és iii. pont 
szerinti tevékenységük 
főtevékenységükhöz képest kiegészítő 
jellegű tevékenység;

Or. en

Módosítás 35
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) azon személyek, akik valamely más, az 
ezen irányelvben nem szabályozott 

törölve
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szakmai tevékenység során nyújtanak 
befektetési tanácsokat, feltéve, hogy 
kifejezetten az ilyen tanácsadásért nem 
részesülnek díjazásban;

Or. en

Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság a 94. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el olyan intézkedéseket illetően, 
amelyek a c) pont szerinti kivétel
tekintetében egyértelművé teszik, hogy 
mikor tekinthető valamely tevékenység 
végzése eseti jellegűnek.

Or. en

Módosítás 37
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 38
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket fogad el az annak 
megállapítására szolgáló kritériumok 
meghatározása érdekében, hogy egy 
tevékenység a főtevékenységhez képest 
kiegészítő jellegű-e, legalább a következők 
figyelembevételével:
a) mennyire mérhető objektíven a 
tevékenységnek a kereskedelmi 
tevékenységhez vagy államkincstári 
finanszírozási tevékenységhez közvetlenül 
kapcsolódó kockázatok csökkentésére 
gyakorolt mértéke,
b) annak szükségessége, hogy a kiegészítő 
tevékenységek a csoport és a jogalany 
szintjén végzett tevékenységekhez képest 
kisebb részt képviseljenek, kivéve, ha csak 
egyazon csoport többi tagja számára 
nyújtott szolgáltatásokról van szó;
c) a folytatott kereskedés vagy a nyújtott 
befektetési szolgáltatások azonos 
tevékenységeket folytató vagy azonos 
szolgáltatásokat nyújtó pénzügyi 
intézmények által folytatott kereskedéshez 
vagy szolgáltatáshoz viszonyított mértéke;
Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket …-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz.
A Bizottság hatáskört kap az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardok 
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tervezetének az 1095/2010/EU rendelet 
10–14. cikkének megfelelő elfogadására.
______________

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

Or. en

Módosítás 39
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

12) „Kis és közepes méretű vállalkozás”: 
ezen irányelv alkalmazásában olyan 
vállalkozás, amely 250-nél kevesebb 
személyt foglalkoztat, és amelynek éves 
forgalma nem haladja meg az 50 millió 
eurót vagy éves mérlegfőösszege nem 
haladja meg a 43 millió eurót.

Or. en

Módosítás 40
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18) "illetékes hatóság": az egyes 
tagállamok által a 48. cikkel összhangban 
kijelölt hatóság, kivéve, ha ez az irányelv 
másképpen határozza meg;

18) „illetékes hatóság”: az egyes 
tagállamok által a 69. cikkel összhangban 
kijelölt hatóság, kivéve, ha ez az irányelv 
másképpen határozza meg;

Or. en

Módosítás 41
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 27 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 42
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 30 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en



PR\895700HU.doc 37/140 PE485.882v01-00

HU

Módosítás 43
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 30 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30a) „nagyfrekvenciájú kereskedés”: 
pénzügyi eszközökkel olyan sebességgel 
folytatott kereskedés, amely mellett a 
megbízások továbbítására, törlésére és 
módosítására szolgáló mechanizmus 
fizikai látenciája válik annak 
meghatározó tényezőjévé, hogy mennyi 
időt vesz igénybe az utasítás kereskedési 
helyszínnel való közlése vagy a tranzakció 
végrehajtása;

Or. en

Módosítás 44
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 30 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 45
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el olyan intézkedéseket illetően, 
amelyek a piaci fejlemények tükrében 
meghatározzák az e cikk (1) bekezdésének
3), 11), 12), 27), 28), 29), 30), 30a), 30b), 
31), 32) és 33) pontjában megállapított 
fogalommeghatározások bizonyos 
technikai elemeit.

Or. en

Módosítás 46
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket ...-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz. 

______________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: ezen 
irányelv hatálybalépését követően 18 
hónappal.

Or. en
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Módosítás 47
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságra hatáskört ruháznak az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
történő elfogadására.

A Bizottságra hatáskört ruháznak az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével
összhangban történő elfogadására.

Or. en

Módosítás 48
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ESMA az említett végrehajtás-technikai 
standardtervezetet …-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz.

______________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: ezen 
irányelv hatálybalépését követően 18 
hónappal.

Or. en

Módosítás 49
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket …-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz.
______________
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*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: ezen 
irányelv hatálybalépését követően 12 
hónappal.

Or. en

Módosítás 50
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 51
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságra hatáskört ruháznak az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
történő elfogadására.

A Bizottságra hatáskört ruháznak az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével
összhangban történő elfogadására.

Or. en

Módosítás 52
Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a cikk nem vonatkozik az olyan 
hitelintézetek által kibocsátott strukturált 
betétekre, amelyek a betétbiztosítási 



PR\895700HU.doc 41/140 PE485.882v01-00

HU

rendszerekről szóló, 1994. május 30-i 
94/19/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv alapján elismert betétbiztosítási 
rendszerek tagjai.
____________________

1 HL L 135., 1994.5.31., 5. o.

Or. en

Módosítás 53
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A székhely szerinti tagállamok legalább a 
sajátszámlás kereskedésben megkötött 
ügyletek és az olyan ügyfélmegbízások 
vonatkozásában, amikor a szolgáltatás a 
megbízások átvétele és továbbítása, 
valamint a megbízások végrehajtása az 
ügyfél nevében, megfelelő 
nyilvántartásként elismerik a következők 
valamelyikét:
a) telefonbeszélgetések vagy elektronikus 
kommunikáció rögzítése; vagy
b) az ilyen telefonbeszélgetések vagy 
elektronikus kommunikáció tartalmának 
megfelelő dokumentálása, például 
jegyzőkönyv formájában.

Or. en

Módosítás 54
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) albekezdéssel összhangban rögzített 
telefonbeszélgetések és elektronikus 
kommunikáció felvételeit az érintett 

A tagállamok előírják ezeknek a 
nyilvántartásoknak a három évig tartó 
megőrzését.
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ügyfeleknek kérésre át kell adni, és azokat
három évig meg kell őrizni.

Or. en

Módosítás 55
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el olyan intézkedéseket illetően, 
amelyek 1 --- részletesen meghatározzák a 
különböző befektetési szolgáltatásokat 
nyújtó és/vagy befektetési 
tevékenységeket, illetve kiegészítő 
szolgáltatásokat vagy ezek kombinációját 
végző befektetési vállalkozásokkal és 
harmadik országbeli vállalkozásoknak a 
43. cikkel összhangban engedélyezett
fióktelepeivel szemben megállapítandó, a 
(2)–(9) bekezdésben rögzített konkrét 
szervezeti követelményeket.

(12) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el olyan intézkedéseket illetően, 
amelyek részletesen meghatározzák a 
különböző befektetési szolgáltatásokat 
nyújtó és/vagy befektetési 
tevékenységeket, illetve kiegészítő 
szolgáltatásokat vagy ezek kombinációját 
végző befektetési vállalkozásokkal és 
harmadik országbeli pénzügyi 
intézményeknek a 43. cikkel összhangban 
engedélyezett fióktelepeivel szemben 
megállapítandó, a (2)–(9) bekezdésben 
rögzített konkrét szervezeti 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 56
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Algoritmikus kereskedés Algoritmikus és nagyfrekvenciájú 
kereskedés

Or. en
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Módosítás 57
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 58
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Amennyiben egy befektetési 
vállalkozás olyan nagyfrekvenciájú
kereskedési stratégiát követ, amely 
megfelel a 4. cikk 30b) pontjának vi. 
alpontjában foglalt feltételeknek, ennek a
stratégiának folyamatosan működésben 
kell lennie azon kereskedési helyszín 
kereskedési ideje alatt, ahova a megbízások 
érkeznek, vagy amelynek rendszerén 
keresztül az ügylet lezajlik. Az ilyen 
nagyfrekvenciájú kereskedési stratégia 
kereskedési paraméterei vagy limitjei 
biztosítják, hogy a stratégia biztos 
árajánlatokat kínáljon versenyképes 
árakkal, s ezáltal ezeknek a kereskedési 
helyszíneknek rendszeresen és 
folyamatosan likviditást biztosítson, 
függetlenül az uralkodó piaci viszonyoktól.

Or. en

Módosítás 59
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A befektetési vállalkozások nem 
biztosítanak a kereskedési helyszínhez
közvetlen elektronikus hozzáférést.
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olyan kereskedést, amely kockázatokat 
teremthet magának a befektetési 
vállalkozásnak a számára, vagy amely 
rendellenes piacot teremthetnek vagy 
hozzájárulhatnak annak létrejöttéhez, 
vagy ellentétesek lehetnek a [MAR]/EU 
rendelettel vagy a kereskedési helyszín 
szabályaival. A befektetési vállalkozás 
gondoskodik arról, hogy legyen egy 
kötelező érvényű írásos megállapodás a 
vállalkozás és a személy között, a 
szolgáltatás nyújtásából keletkező 
lényeges jogokról és kötelezettségekről, és 
hogy a megállapodás szerint a vállalkozás
viseli a felelősséget azért, hogy a 
szolgáltatás felhasználásával végzett 
kereskedés megfelel ezen irányelv, a 
[MAR]/EU rendelet előírásainak és a 
kereskedési helyszín szabályainak.

Or. en

Módosítás 60
Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

tenni. Az EÉPH e jegyzéket saját honlapján 
közzéteszi és naprakész állapotban tartja.

Or. en

Módosítás 61
Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 9 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az EÉPH végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket dolgoz ki a (8) 
bekezdésben hivatkozott ismertetés és 
értesítés tartalmának és formájának 
meghatározására.

(8) Az EÉPH végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket dolgoz ki a (7) 
bekezdésben hivatkozott ismertetés és 
értesítés tartalmának és formájának 
meghatározására.

Or. en

Módosítás 62
Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 9 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az EÉPH az említett végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket …-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz.

______________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: ezen 
irányelv hatálybalépését követően 18 
hónappal.

Or. en
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Módosítás 63
Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok megkövetelik, hogy 
amennyiben az OTF-ek a rendszereiken 
keresztül lehetővé teszik az algoritmikus 
kereskedést, rendelkezzenek az 51. cikkben 
meghatározott feltételeknek való 
megfelelés érdekében hatékony 
rendszerekkel, folyamatokkal és 
mechanizmusokkal.

(4) A tagállamok megkövetelik, hogy 
amennyiben az OTF-ek a rendszereiken 
keresztül lehetővé teszik az algoritmikus 
vagy nagyfrekvenciájú kereskedést, 
rendelkezzenek az 51. cikkben 
meghatározott feltételeknek való 
megfelelés érdekében hatékony 
rendszerekkel, folyamatokkal és 
mechanizmusokkal.

Or. en

Módosítás 64
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a befektetési vállalkozások 
szakmai vagy lakossági ügyfeleknek 
történő értékesítésre szánt befektetési 
termékeket vagy strukturált betéteket 
alakítanak ki, ezeket a termékeket úgy 
alakítsák ki, hogy megfeleljenek az 
ügyfelek vonatkozó kategóriáján belül egy 
azonosított célpiac szükségleteinek, és 
hogy a befektetési vállalkozás megtegye az 
indokolt lépéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a befektetési terméket a 
célcsoportba tartozó ügyfelek körében 
forgalmazzák és terjesszék.

Or. en

Módosítás 65
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a befektetési vállalkozás és annak 
szolgáltatásai; befektetési tanácsadás 
esetében a tájékoztatásban meg kell 
határozni, hogy a tanácsadás független 
alapon történik-e és hogy a piac széles 
körű vagy korlátozottabb elemzésén 
alapul-e, illetve jelezni kell, hogy a 
pénzügyi vállalkozás folyamatosan el 
fogja-e látni az ügyfelet az ügyfeleknek 
javasolt pénzügyi eszközök alkalmasságára 
vonatkozó értékeléssel

– a befektetési vállalkozás és annak 
szolgáltatásai; befektetési tanácsadás 
esetében a tájékoztatásban előre meg kell 
határozni, hogy a tanácsadás harmadik 
féltől származó vásárlási ösztönzők 
elfogadása vagy átvétele mellett történik-e 
és hogy a piac széles körű vagy 
korlátozottabb elemzésén alapul-e, illetve 
jelezni kell, hogy a pénzügyi vállalkozás el 
fogja-e látni az ügyfelet az ügyfeleknek 
javasolt pénzügyi eszközök alkalmasságára 
vonatkozó időszakos értékeléssel,

Or. en

Módosítás 66
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a pénzügyi eszközök és javasolt 
befektetési stratégiák; ennek magában kell 
foglalnia megfelelő iránymutatást, illetve 
figyelmeztetést az ilyen eszközökbe 
történő befektetésekkel vagy egyes 
befektetési stratégiákkal kapcsolatos 
kockázatokról,

– termékszerkezetek és az ügyfelek 
megadott célpiac szerinti besorolása, a 
pénzügyi eszközök és javasolt befektetési 
stratégiák; ennek magában kell foglalnia 
megfelelő iránymutatást, illetve 
figyelmeztetést az ilyen 
termékszerkezetekbe, eszközökbe történő 
befektetésekkel vagy egyes befektetési 
stratégiákkal kapcsolatos kockázatokról,

Or. en

Módosítás 67
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett információt 
átfogó formában és olyan módon kell 

Az első albekezdésben említett információt 
átfogó formában és olyan módon kell 
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nyújtani, hogy az ügyfelek vagy potenciális 
ügyfelek ésszerűen képesek legyenek 
megérteni a felkínált befektetési 
szolgáltatás, illetve az adott pénzügyi 
eszköz fajtájának természetét és 
kockázatait, és ennek következtében 
tájékozottan tudják meghozni befektetési 
döntéseiket. Az ilyen tájékoztatás 
egységesített formátumban is biztosítható.

nyújtani, hogy az ügyfelek vagy potenciális 
ügyfelek ésszerűen képesek legyenek 
megérteni a felkínált befektetési 
szolgáltatás, illetve az adott pénzügyi 
eszköz fajtájának természetét és 
kockázatait, és ennek következtében 
tájékozottan tudják meghozni befektetési 
döntéseiket. Az ilyen tájékoztatás 
egységesített formátumban is biztosítható.

Or. en

Módosítás 68
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amikor a befektetési vállalkozás arról 
tájékoztatja az ügyfelet, hogy a befektetési 
tanácsadást független alapon biztosítja, a 
vállalkozás:

(5) Amikor a befektetési vállalkozás arról 
tájékoztatja az ügyfelet, hogy a befektetési 
tanácsadást díjfizetéses alapon biztosítja, a 
vállalkozás arról is tájékoztatja az 
ügyfelet, hogy az ajánlott pénzügyi 
eszközök a befektetési vállalkozással 
szoros kapcsolatban lévő gazdálkodó 
egységek által kibocsátott vagy nyújtott 
pénzügyi eszközökre fognak-e 
korlátozódni.

Or. en

Módosítás 69
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a piacon rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközök kellően nagy számát értékeli. A 
pénzügyi eszközöknek változatosaknak 
kell lenniük fajtájuk, kibocsátójuk vagy 
termékszolgáltatójuk szerint, és nem 
korlátozódhatnak a befektetési 
vállalkozással szoros kapcsolatban lévő 

törölve
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gazdálkodó egységek által kibocsátott 
vagy nyújtott pénzügyi eszközre,

Or. en

Módosítás 70
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. nem fogadhat el vagy kaphat díjazást, 
jutalékokat vagy bármiféle pénzbeli 
juttatásokat, amelyeket valamely 
harmadik fél vagy egy harmadik fél 
nevében eljáró személy fizet vagy biztosít, 
az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatással 
összefüggésben.

törölve

Or. en

Módosítás 71
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amikor portfóliókezelést biztosít, a 
befektetési vállalkozás nem fogadhat el 
vagy kaphat díjazást, jutalékokat vagy 
bármiféle pénzbeli juttatásokat, amelyeket 
valamely harmadik fél vagy egy harmadik 
fél nevében eljáró személy fizet vagy
biztosít, az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatással összefüggésben.

(6) Amikor portfóliókezelést biztosít, a 
befektetési vállalkozás a megállapodás 
előtt tájékoztatja ügyfelét a vásárlási 
ösztönzők várható nagyságrendjéről. Az 
időszakos jelentésben a megelőző 
időszakban fizetett vagy kapott összes 
vásárlási ösztönzőt nyilvánosságra kell 
hozni.

Or. en

Módosítás 72
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Amikor egy befektetési szolgáltatást 
csomag részeként vagy ugyanazon 
megállapodás vagy csomag feltételeként 
egy másik szolgáltatással vagy termékkel 
együtt kínálnak, a befektetési 
vállalkozásnak tájékoztatnia kell az 
ügyfelet, hogy az egyes komponenseket 
meg lehet-e külön vásárolni, és mindegyik 
komponensről külön költségigazolást és 
díjkiszabást kell kiállítania.

(7) Amikor egy befektetési szolgáltatást 
csomag részeként vagy ugyanazon 
megállapodás vagy csomag feltételeként 
egy másik szolgáltatással vagy termékkel 
együtt kínálnak lakossági ügyfelek 
számára, a befektetési vállalkozásnak 
tájékoztatnia kell az ügyfelet, hogy az 
egyes komponenseket meg lehet-e külön 
vásárolni, és mindegyik komponensről 
külön költségigazolást és díjkiszabást kell 
kiállítania.

Or. en

Módosítás 73
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH legkésőbb [] -ig 
iránymutatásokat dolgoz ki a 
keresztértékesítési gyakorlatok 
felügyeletével és értékelésével 
kapcsolatban, különös tekintettel azokra a 
helyzetekre, amelyekben a 
keresztértékesítési gyakorlatok nincsenek 
összhangban az (1) bekezdésben leírt 
kötelezettségekkel. Továbbá az EÉPH 
ezeket az iránymutatásokat bizonyos 
időszakonként frissíti.

Az EÉPH ...-ig* iránymutatásokat dolgoz 
ki a keresztértékesítési gyakorlatok 
felügyeletével és értékelésével 
kapcsolatban, különös tekintettel azokra a 
helyzetekre, amelyekben a 
keresztértékesítési gyakorlatok nincsenek 
összhangban az (1) bekezdésben leírt 
kötelezettségekkel. Továbbá az EÉPH 
ezeket az iránymutatásokat bizonyos 
időszakonként frissíti.

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

Or. en
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Módosítás 74
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 8 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak 
biztosítására, hogy a befektetési 
vállalkozások betartsák az abban foglalt 
elveket, amikor ügyfeleik számára 
befektetési vagy kiegészítő szolgáltatásokat 
nyújtanak. Az ilyen felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusoknak figyelembe kell 
venniük:

(8) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak 
biztosítására, hogy a befektetési 
vállalkozások betartsák az e cikkben
foglalt elveket, amikor ügyfeleik számára 
befektetési vagy kiegészítő szolgáltatásokat 
nyújtanak. Az ilyen felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusoknak figyelembe kell 
venniük:

Or. en

Módosítás 75
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Befektetési tanácsadás vagy 
portfóliókezelési szolgáltatás nyújtásakor a 
befektetési vállalkozásnak be kell szereznie 
a szükséges információkat az ügyfél vagy 
potenciális ügyfél adott termék vagy 
szolgáltatás meghatározott fajtája 
szempontjából releváns befektetések terén 
meglévő ismereteiről és tapasztalatairól, 
pénzügyi helyzetéről és befektetési 
céljairól azért, hogy az ügyfél vagy a 
potenciális ügyfél számára alkalmas 
befektetési szolgáltatásokat és pénzügyi 
eszközöket ajánlhasson.

(1) Befektetési tanácsadás vagy 
portfóliókezelési szolgáltatás nyújtásakor a 
befektetési vállalkozásnak be kell szereznie 
a szükséges információkat az ügyfél vagy 
potenciális ügyfél adott termék vagy 
szolgáltatás meghatározott fajtája 
szempontjából releváns befektetések terén 
meglévő ismereteiről és tapasztalatairól, 
pénzügyi helyzetéről, kockázattűréséről és 
befektetési céljairól azért, hogy az ügyfél 
vagy a potenciális ügyfél számára 
alkalmas, és különösen a 
kockázattűrésével összhangban álló 
befektetési szolgáltatásokat és pénzügyi 
eszközöket ajánlhasson.

Or. en
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Módosítás 76
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az említett szolgáltatások az alábbi 
pénzügyi eszközök lehetnek:

a) a szolgáltatások az alábbi pénzügyi 
eszközökhöz kapcsolódhatnak:

Or. en

Módosítás 77
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ügyfélnek megfelelő beszámolókat 
kell kapnia a befektetési vállalkozástól az 
ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásról. E 
beszámolók kitérnek az ügyfeleknek 
nyújtott időszakos jelentésekre, figyelembe 
véve az érintett pénzügyi eszköz típusát és 
összetettségét, valamint az ügyfélnek 
biztosított szolgáltatás jellegét, és adott 
esetben tartalmazzák az ügyfél nevében 
végrehajtott ügyletekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatos költségeket. 
Befektetési tanácsadáskor a befektetési 
vállalkozás köteles meghatározni, hogy az 
általa nyújtott tanácsadás milyen módon 
illeszkedik az ügyfél személyes 
jellemzőihez.

(5) Az ügyfélnek megfelelő beszámolókat 
kell kapnia a befektetési vállalkozástól az 
ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásról. E 
beszámolók kitérnek az ügyfeleknek 
nyújtott időszakos jelentésekre, figyelembe 
véve az érintett pénzügyi eszköz típusát és 
összetettségét, valamint az ügyfélnek 
biztosított szolgáltatás jellegét, és adott 
esetben tartalmazzák az ügyfél nevében 
végrehajtott ügyletekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatos költségeket. 
Lakossági ügyfél részére történő 
befektetési tanácsadáskor a befektetési 
vállalkozás tartós adathordozón egy 
jegyzőkönyvet ad át az ügyfélnek, amely 
megadja legalább az ügyfél célkitűzéseit, 
az ajánlást, és hogy az általa nyújtott 
tanácsadás milyen módon illeszkedik az 
ügyfél személyes jellemzőihez.

Or. en

Módosítás 78
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A (3) bekezdés a) pontjával 
összhangban az EÉPH legkésőbb []-ig
iránymutatásokat dolgoz ki azoknak a 
pénzügyi eszközöknek az értékelésével 
kapcsolatban, amelyek szerkezete az ügyfél 
számára nehézzé teszi a kockázatok 
megértését. Továbbá az EÉPH ezeket az 
iránymutatásokat bizonyos időszakonként 
frissíti.

(7) A (3) bekezdés a) pontjával 
összhangban az EÉPH ...-ig*
iránymutatásokat dolgoz ki azoknak a 
pénzügyi eszközöknek az értékelésével 
kapcsolatban, amelyek szerkezete az ügyfél 
számára nehézzé teszi a kockázatok 
megértését. Továbbá az EÉPH ezeket az 
iránymutatásokat bizonyos időszakonként 
frissíti.

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

Or. en

Módosítás 79
Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok megkövetelik, hogy 
minden végrehajtási helyszín legalább 
évente egyszer díjazás nélkül tegye 
elérhetővé a nyilvánosság számára az adott 
helyszínen zajló ügyletek végrehajtásának 
minőségével kapcsolatos adatokat. Az 
időszaki jelentéseknek részletezniük kell az 
árat, a végrehajtás gyorsaságát és az egyéni 
pénzügyi eszközök végrehajtásának 
valószínűségét.

(2) A tagállamok megkövetelik, hogy 
minden végrehajtási helyszín legalább 
negyedévente egyszer díjazás nélkül tegye 
elérhetővé a nyilvánosság számára az adott 
helyszínen zajló ügyletek végrehajtásának 
minőségével kapcsolatos adatokat. Az 
időszaki jelentéseknek részletezniük kell az 
árat, a végrehajtás gyorsaságát és az egyéni 
pénzügyi eszközök végrehajtásának 
valószínűségét.

Or. en

Módosítás 80
Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok megkövetelik a 
befektetési vállalkozásoktól, hogy 
negyedéves alapon összesítsék és tegyék 
közzé minden eszközosztály tekintetében 
az első öt kereskedési helyszínt azok közül, 
amelyeken az előző negyedévben 
ügyfélmegbízásokat hajtottak végre.

Or. en

Módosítás 81
Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok megkövetelik a 
befektetési vállalkozásoktól, hogy kísérjék 
figyelemmel a megbízások teljesítésére 
vonatkozó szabályaik és végrehajtási 
politikájuk hatékonyságát annak 
érdekében, hogy az esetleges 
hiányosságokat azonosítsák és adott 
esetben orvosolják. Mindenképpen 
rendszeresen értékelniük kell, hogy a 
megbízások teljesítésére vonatkozó 
politikában foglalt teljesítési helyszínek a 
legjobb eredményt biztosítják-e az ügyfél 
számára, illetve hogy meg kell-e 
változtatniuk a megbízások teljesítésére 
vonatkozó szabályaikat. A tagállamok 
megkövetelik, hogy a befektetési 
vállalkozások értesítsék ügyfeleiket a 
megbízások teljesítésére vonatkozó 
szabályaik vagy végrehajtási politikájuk 
bármely lényeges változásáról.

(5) A tagállamok megkövetelik a 
befektetési vállalkozásoktól, hogy kísérjék 
figyelemmel a megbízások teljesítésére 
vonatkozó szabályaik és végrehajtási 
politikájuk hatékonyságát annak 
érdekében, hogy az esetleges 
hiányosságokat azonosítsák és adott 
esetben orvosolják. Mindenképpen 
rendszeresen értékelniük kell, hogy a 
megbízások teljesítésére vonatkozó 
politikában foglalt teljesítési helyszínek a 
legjobb eredményt biztosítják-e az ügyfél 
számára, illetve hogy meg kell-e 
változtatniuk a megbízások teljesítésére 
vonatkozó szabályaikat. Ez az értékelés azt 
is figyelembe veszi, hogy milyen 
változtatásokat kell a politikában 
végrehajtani a (2) és a (4a) bekezdés 
alapján közzétett információkra 
figyelemmel. A tagállamok megkövetelik, 
hogy a befektetési vállalkozások értesítsék 
ügyfeleiket a megbízások teljesítésére 
vonatkozó szabályaik vagy végrehajtási 
politikájuk bármely lényeges változásáról.

Or. en
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Módosítás 82
Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megkövetelik a befektetési 
vállalkozásoktól, hogy éves alapon 
összesítsék és tegyék közzé minden 
eszközosztály tekintetében az első öt 
kereskedési helyszínt azok közül, 
amelyeken az előző évben 
ügyfélmegbízásokat hajtottak végre.

törölve

Or. en

Módosítás 83
Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket [XXX]-ig benyújtja a 
Bizottsághoz.

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket …-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz.

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

Or. en

Módosítás 84
Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardok 

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

tervezetének az 1095/2010/EU rendelet 
10–14. cikkével összhangban történő 
elfogadására.

Or. en

Módosítás 85
Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszközök felfüggesztése és eltávolítása 
a kereskedésből egy MTF-en

Az eszközök felfüggesztése és eltávolítása 
a kereskedésből egy MTF-en vagy OTF-en

Or. en

Módosítás 86
Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető, amennyiben felfüggeszti 
vagy törli egy pénzügyi eszköz 
kereskedését, ezt a döntését hozza 
nyilvánosságra, közölje az ugyanazon 
pénzügyi eszköz kereskedésében részt 
vevő szabályozott piacokkal, más MTF-
ekkel és OTF-ekkel, és a vonatkozó 
információkat közölje az illetékes 
hatósággal. Az illetékes hatóság 
tájékoztatja a többi tagállam illetékes 
hatóságait. A tagállamok előírják, hogy 
más szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-
ek, ahol ugyanazzal a pénzügyi eszközzel 
kereskednek, szintén felfüggesztik vagy 
beszüntetik annak a pénzügyi eszköznek a 
kereskedését, amikor a felfüggesztés vagy 
beszüntetés a pénzügyi eszköz 
kibocsátójával kapcsolatos tájékoztatás 
közzétételének elmaradása miatt történt, 

(1) A tagállamok előírják, hogy az MTF-et 
vagy OTF-et működtető befektetési 
vállalkozás vagy piacműködtető, 
amennyiben felfüggeszti vagy törli egy 
pénzügyi eszköz kereskedését, ezt a 
döntését hozza nyilvánosságra, közölje az 
ugyanazon pénzügyi eszköz 
kereskedésében részt vevő szabályozott 
piacokkal, MTF-ekkel és OTF-ekkel, és a 
vonatkozó információkat közölje az 
illetékes hatósággal. Az illetékes hatóság 
tájékoztatja a többi tagállam illetékes 
hatóságait. A tagállamok előírják, hogy 
más szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-
ek, ahol ugyanazzal a pénzügyi eszközzel 
kereskednek, szintén mielőbb felfüggesztik 
vagy beszüntetik annak a pénzügyi 
eszköznek a kereskedését, amikor a 
felfüggesztés vagy beszüntetés a pénzügyi 
eszköz kibocsátójával kapcsolatos 
tájékoztatás közzétételének elmaradása 
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kivéve, ha ez lényeges kárt okozhat a 
befektetők érdekeinek vagy a piac 
szabályos működésének. A tagállamok 
előírják a többi szabályozott piacok, MTF-
ek és OTF-ek számára, hogy döntésüket 
közöljék saját illetékes hatóságaikkal és az 
összes szabályozott piaccal, MTF-fel és 
ITF-fel, ahol ugyanazzal a pénzügyi 
eszközzel kereskednek, ideértve egy 
magyarázatot, ha a döntés az volt, hogy a 
pénzügyi eszköz kereskedését nem 
függesztik fel vagy nem szüntetik be.

miatt történt, kivéve, ha ez lényeges kárt 
okozhat a befektetők érdekeinek vagy a 
piac szabályos működésének. A tagállamok 
előírják a többi szabályozott piacok, MTF-
ek és OTF-ek számára, hogy döntésüket 
közöljék saját illetékes hatóságaikkal és az 
összes szabályozott piaccal, MTF-fel és 
ITF-fel, ahol ugyanazzal a pénzügyi 
eszközzel kereskednek, ideértve egy 
magyarázatot, ha a döntés az volt, hogy a 
pénzügyi eszköz kereskedését nem 
függesztik fel vagy nem szüntetik be.

Or. en

Módosítás 87
Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az említett végrehajtás-
technikai standardtervezeteket …-ig* 
benyújtja a Bizottsághoz.
______________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: ezen 
irányelv hatálybalépését követően 12 
hónappal.

Or. en

Módosítás 88
Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az említett végrehajtás-
technikai standardtervezetet [XXX]-ig 
benyújtja a Bizottsághoz.

törölve

Or. en
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Módosítás 89
Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 
94. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon 
különleges helyzetek listájának 
létrehozására- amelyek lényeges kárt 
jelentenek a befektetői érdekek és az (1) és 
(2) bekezdésben említett belső piac 
számára, és meghatározzák a kibocsátóra 
vagy a pénzügyi eszközre vonatkozó 
információ közzétételének elmaradása 
miatti, az (1) bekezdésben említett 
problémákat.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 
94. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon 
különleges helyzetek listájának 
létrehozására, amelyek lényeges kárt 
jelentenek a befektetői érdekek számára,
hogy meghatározzák a „mielőbb”, és a 
belső piac (1) és (2) bekezdésben említett 
szabályos működésének fogalmát, és 
meghatározzák a kibocsátóra vagy a 
pénzügyi eszközre vonatkozó információ 
közzétételének elmaradása miatti, az (1) 
bekezdésben említett problémákat, 
beleértve a pénzügyi eszközzel való 
kereskedés felfüggesztésének 
megszüntetéséhez szükséges eljárást.

Or. en

Módosítás 90
Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33 cikk törölve
Az eszközök felfüggesztése és eltávolítása 
a kereskedésből egy OTF-en
(1) A tagállamok előírják, hogy az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető, amennyiben felfüggeszti 
vagy törli egy pénzügyi eszköz 
kereskedését, ezt a döntését hozza 
nyilvánosságra, közölje az ugyanazon 
pénzügyi eszköz kereskedésében részt vevő 
szabályozott piacokkal, MTF-ekkel és 
OTF-ekkel, és a vonatkozó információkat 
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közölje az illetékes hatósággal. Az 
illetékes hatóság tájékoztatja a többi 
tagállam illetékes hatóságait.
(2) Az EÉPH kidolgozza azokat a 
végrehajtás technikai 
standardtervezeteket, amelyek 
meghatározzák az (1) bekezdésben említett 
kommunikációk és a közzététel formáját 
és időzítését.
A Bizottságra hatáskört kell ruházni az 
első albekezdésben említett végrehajtás-
technikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 15. cikkével 
összhangban történő elfogadására.
Az EÉPH az említett végrehajtás-
technikai standardtervezetet [XXX]-ig 
benyújtja a Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 91
Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket [XXX]-ig benyújtja a 
Bizottsághoz.

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket …-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz.

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

Or. en

Módosítás 92
Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezetet …-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz.

______________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: ezen 
irányelv hatálybalépését követően 18 
hónappal.

Or. en

Módosítás 93
Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságra hatáskört ruháznak az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
történő elfogadására.

A Bizottságra hatáskört ruháznak az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével
összhangban történő elfogadására.

Or. en

Módosítás 94
Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk – 11 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezetet …-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz.

______________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: ezen 
irányelv hatálybalépését követően 18 
hónappal.
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Or. en

Módosítás 95
Irányelvre irányuló javaslat
IV fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szolgáltatásnyújtás harmadik országbeli 
vállalkozások által

Szolgáltatásnyújtás harmadik országbeli 
pénzügyi intézmények által

Or. en

Módosítás 96
Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják, hogy egy 
harmadik országbeli vállalkozásnak, amely 
szolgáltatásokat vagy tevékenységeket 
kíván végezni, kiegészítő 
tevékenységekkel együtt, lakossági 
ügyfelek számára azoknak a tagállamoknak 
a területén, fióktelepet kell létesítenie az 
Unió területén.

(2) A tagállamok előírják, hogy egy 
harmadik országbeli pénzügyi 
intézménynek, amely szolgáltatásokat vagy 
tevékenységeket kíván végezni, kiegészítő 
tevékenységekkel együtt, lakossági 
ügyfelek vagy a II. melléklet II. 
szakaszának értelmében vett szakmai 
ügyfelek számára azoknak a tagállamoknak 
a területén, fióktelepet kell létesítenie az 
Unió területén.

Or. en

Módosítás 97
Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 95. cikkben említett eljárásnak 
megfelelően a Bizottság akkor fogadhat el
harmadik országgal kapcsolatos 
határozatot, ha a harmadik ország jogi és 

(3) A 95. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően a 
Bizottság harmadik országgal kapcsolatos 
határozatot fogadhat el, amelyben 
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felügyeleti megoldásai gondoskodnak 
arról, hogy az abban a harmadik országban 
engedélyezett vállalkozások megfeleljenek 
az ezen irányelvből, az …/…/EU [MiFIR] 
rendeletből és a 2006/49/EK irányelvből 
[tőkemegfelelési irányelvből], valamint 
azok végrehajtási intézkedéseiből adódó 
jogi érvénnyel kötelező előírásoknak, és ha 
a harmadik ország biztosítja az ezen 
irányelvnek megfelelően engedélyezett 
befektetési vállalkozások tekintetében a 
prudenciális keret egyenértékűként történő 
kölcsönös elismerését.

kijelenti, hogy a harmadik ország jogi és 
felügyeleti megoldásai biztosítják-e, hogy 
az abban a harmadik országban 
engedélyezett vállalkozások megfeleljenek 
az ezen irányelvből, az …/…/EU [MiFIR] 
rendeletből és a 2006/49/EK irányelvből, 
valamint azok végrehajtási intézkedéseiből 
adódó jogi érvénnyel kötelező 
előírásoknak, és ha a harmadik ország 
biztosítja az ezen irányelvnek megfelelően 
engedélyezett befektetési vállalkozások 
tekintetében a prudenciális keret 
egyenértékűként történő kölcsönös 
elismerését.

Or. en

Módosítás 98
Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adott harmadik országban befektetési 
szolgáltatásokat nyújtó és tevékenységeket 
végző vállalkozások engedélykötelesek, és 
azok folyamatos tényleges felügyelet és 
jogalkalmazás hatálya alatt állnak;

a) az adott harmadik országban befektetési 
szolgáltatásokat nyújtó és tevékenységeket 
végző befektetési vállalkozások vagy 
piacműködtetők engedélykötelesek, és 
azok folyamatos tényleges felügyelet és 
jogalkalmazás hatálya alatt állnak;

Or. en

Módosítás 99
Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adott harmadik országban befektetési 
szolgáltatásokat nyújtó és tevékenységeket 
végző vállalkozásokra megfelelő 
tőkekövetelmény, valamint a 
részvényesekre és a vezető testületük 
tagjaira megfelelő követelmények 

b) az adott harmadik országban befektetési 
szolgáltatásokat nyújtó és tevékenységeket 
végző befektetési vállalkozásokra vagy 
piacműködtetőkre megfelelő 
tőkekövetelmény, valamint a 
részvényesekre és a vezető testületük 
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vonatkoznak; tagjaira megfelelő követelmények 
vonatkoznak;

Or. en

Módosítás 100
Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a befektetési szolgáltatásokat nyújtó és 
tevékenységeket végző vállalkozásokra a 
belső ellenőrzési funkciók területén 
megfelelő szervezeti követelmények 
vonatkoznak;

c) a befektetési szolgáltatásokat nyújtó és 
tevékenységeket végző befektetési
vállalkozásokra vagy piacműködtetőkre a 
belső ellenőrzési funkciók területén 
megfelelő szervezeti követelmények 
vonatkoznak;

Or. en

Módosítás 101
Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket [XXX]-ig benyújtja a 
Bizottsághoz.

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket *-ig benyújtja a 
Bizottsághoz. 

______________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: ezen 
irányelv hatálybalépését követően 18 
hónappal.

Or. en

Módosítás 102
Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságra hatáskört ruháznak az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
történő elfogadására.

A Bizottságra hatáskört ruháznak az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével
összhangban történő elfogadására.

Or. en

Módosítás 103
Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

______________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: ezen 
irányelv hatálybalépését követően 18 
hónappal.

Or. en

Módosítás 104
Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

rendszeresen naprakésszé kell tenni. 
Minden engedélyről értesíteni kell az 
EÉPH-t.

Or. en

Módosítás 105
Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) elegendő időt kell fordítaniuk funkcióik 
ellátására.

a) elegendő időt kell fordítaniuk funkcióik 
ellátására.

Az alábbi kombinációkat nem lehet 
egyidejűleg betölteni:

Az alábbi tisztségek esetében nem lehet 
egyidejűleg többet betölteni, mint:

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

i. egy ügyvezető igazgatói tisztség; vagy

ii. négy nem ügyvezető igazgatói tisztséget. ii. két nem ügyvezető igazgatói tisztség.
Az egyazon csoporton belüli ügyvezető 
vagy nem ügyvezető igazgatói tisztségeket 
egyetlen igazgatói tisztségnek kell 
tekinteni.

Egy ügyvezető igazgatói tisztség mellett 
betölthető egy azonos csoporton belüli 
nem ügyvezető igazgatói tisztség. Az 
egyazon csoporton belüli ügyvezető vagy 
nem ügyvezető igazgatói tisztségeket 
egyetlen igazgatói tisztségnek kell 
tekinteni.

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

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

Or. en

Módosítás 106
Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) biztosítaniuk kell, hogy hatékony 
rendszerek működjenek a piacműködtető 
és a szabályozott piac vagy tagjai közötti 
összeférhetetlenség azonosítására és 
kezelésére, valamint megfelelő 
rendszereket kell működtetniük és 
fenntartaniuk a különböző üzleti funkciók 
szétválasztására.

Or. en

Módosítás 107
Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok engedélyezhetik a 
piacműködtető számára – figyelembe véve 
a piacműködtető tevékenységének 
természetét, méretét és összetettségét –, 
hogy ne hozzon létre külön jelölő 
bizottságot.

Az illetékes hatóságok engedélyezhetik a 
piacműködtető számára – figyelembe véve 
a piacműködtető tevékenységének 
természetét, méretét és összetettségét –, 
hogy ne hozzon létre külön jelölő 
bizottságot, feltéve, hogy ésszerűen 
hasonló alternatív mechanizmus áll 
rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 108
Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a vezető testület tagja (1) bekezdés c) 
pontjában említett őszinteségének, 
integritásának és független 
gondolkodásának fogalma,

c) a vezető testület tagja (1) bekezdés c) 
pontjában említett őszinteségének, 
integritásának és független 
gondolkodásának fogalma, figyelembe 
véve az összeférhetetlenségek lehetőségét,

Or. en
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Módosítás 109
Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezetet …-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz.

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

Or. en

Módosítás 110
Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A piacműködtető vezető testületének 
képesnek kell lennie arra, hogy a 
szabályozott piacot józan és körültekintő 
módon vezessék, és olyan módon, amely 
előmozdítja a piac integritását.

törölve

A vezető testület figyelemmel kíséri és 
rendszeres időközönként értékeli a 
szabályozott piac szervezetének 
eredményességét, és esetleges 
hiányosságok kezelésére megteszi a 
megfelelő lépéseket.
A vezető testület tagjai, annak felügyeleti 
feladatkörében, megfelelő hozzáféréssel 
rendelkeznek azokhoz az információkhoz 
és dokumentumokhoz, amelyekre 
szükségük van a döntéshozatal 
menedzselésének felügyeletéhez és 
ellenőrzéséhez.

Or. en
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Módosítás 111
Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az illetékes hatóság megtagadja az 
engedélyezést, ha nincs meggyőződve 
arról, hogy a szabályozott piac 
üzletmenetének tényleges irányítására 
kijelölt személyek megfelelően jó 
hírnévvel és kellő gyakorlattal 
rendelkeznek, vagy ha objektív és 
bizonyítható indokok állnak fenn annak 
vélelmezésére, hogy a vállalkozás
vezetésében javasolt változások 
veszélyeztetik a megalapozott és 
megbízható vezetést és a piac 
integritásának megfelelő figyelembe 
vételét.

(7) Az illetékes hatóság megtagadja az 
engedélyezést, ha nincs meggyőződve 
arról, hogy a szabályozott piac 
üzletmenetének tényleges irányítására 
kijelölt személyek megfelelően jó 
hírnévvel és kellő gyakorlattal 
rendelkeznek, vagy ha objektív és 
bizonyítható indokok állnak fenn annak 
vélelmezésére, hogy a piacműködtető
vezetésében javasolt változások 
veszélyeztetik a megalapozott és 
megbízható vezetést és a piac 
integritásának megfelelő figyelembe 
vételét.

Or. en

Módosítás 112
Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A piacműködtető vezető testületének 
képesnek kell lennie arra, hogy a 
szabályozott piacot józan és körültekintő 
módon vezesse, és olyan módon, amely 
előmozdítja a piac integritását.
A vezető testület figyelemmel kíséri, és 
rendszeres időközönként értékeli a 
szabályozott piac szervezetének 
eredményességét, és az esetleges
hiányosságok kezelésére megteszi a 
megfelelő lépéseket.
A vezető testület tagjai, annak felügyeleti 
feladatkörében, megfelelő hozzáféréssel 
rendelkeznek azokhoz az információkhoz 
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és dokumentumokhoz, amelyekre 
szükségük van a döntéshozatal 
menedzselésének felügyeletéhez és 
ellenőrzéséhez.
A vezető testület egy nyilatkozatot készít, 
tart karban és tesz közzé azokról a 
szabályzatokról és gyakorlatokról, 
amelyekre e bekezdés követelményeinek 
teljesítése során támaszkodik.

Or. en

Módosítás 113
Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac számára, hogy hatékony rendszerei, 
eljárásai és mechanizmusai legyenek 
annak biztosítására, hogy a tag vagy 
résztvevő által a rendszerbe bevitt összes 
megbízás legalább 500 milliszekundumon 
át érvényes legyen.

Or. en

Módosítás 114
Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják a szabályozott 
piac számára, hogy hatékony rendszerei, 
eljárásai és mechanizmusai legyenek az 
olyan megbízások elutasítására, amelyek 
előre meghatározott volumeneket vagy 
árküszöböket meghaladnak, vagy 
egyértelműen tévesek, és képesnek kell 
lennie arra, hogy a kereskedést 
ideiglenesen leállítsa, ha egy pénzügyi 
eszköznél azon a piacon vagy egy 

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

Or. en

Módosítás 115
Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 116
Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 117
Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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alkalmaznak azoknak a személyeknek az 
alkalmasságát illetően, akiknek ilyen 
hozzáférést biztosíthatnak és hogy a tag 
vagy résztvevő felelősséget vállal az ilyen 
szolgáltatás felhasználásával végrehajtott 
megbízásokért és kötésekért.
A tagállamok azt is előírják, hogy a 
szabályozott piac állapítson meg megfelelő 
standardokat az ilyen hozzáférésekre 
vonatkozó kockázatellenőrzésekre és 
kereskedési küszöbértékekre, és képes 
legyen megkülönböztetni, szükség esetén 
pedig leállítani a közvetlen elektronikus 
hozzáférést alkalmazó személy 
megbízásait vagy kereskedését, elkülönítve 
a tag vagy résztvevő megbízásaitól vagy 
kereskedésétől.

Or. en

Módosítás 118
Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 119
Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 120
Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 121
Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 7 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) azonosítsa azokat a körülményeket, 
amelyek között helyénvaló lehet a 
megbízások áramlásának lassítása;

Or. en

Módosítás 122
Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 7 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) gondoskodjon arról, hogy a közös 
ügyintézési helyről végzett szolgáltatások 
szabályai és a díjstruktúrái tisztességesek 
és megkülönböztetésmentesek legyenek.

e) gondoskodjon arról, hogy a közös 
ügyintézési helyről végzett szolgáltatások 
szabályai és a díjstruktúrái tisztességesek 
és megkülönböztetésmentesek legyenek, és 
a díjstruktúrák ne keltsenek olyan 
ösztönzőket, amelyek rendellenes 
kereskedési feltételeket vagy piaci 
visszaélést segítenek elő.

Or. en

Módosítás 123
Irányelvre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megkövetelik, hogy azon 
szabályozott piac működtetője, amely 
valamely pénzügyi eszköz kereskedését 
felfüggeszti, vagy azt a kereskedésből törli, 
e döntését tegye közzé, arról tájékoztassa 
az ugyanazon pénzügyi eszközzel 
kereskedő többi szabályozott piacot, MTF-
et és OTF-et, és a lényeges információkat 
közölje az illetékes hatósággal. Az illetékes 
hatóság erről tájékoztatja a többi tagállam 
illetékes hatóságait. A tagállamok 
megkövetelik, hogy az ugyanazzal a 

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

pénzügyi eszközzel kereskedő egyéb 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek is 
mielőbb felfüggesszék az eszközzel való 
kereskedést vagy kivonják az adott 
pénzügyi eszközt a kereskedésből, 
amennyiben a felfüggesztés vagy a kivonás 
oka, hogy a kibocsátóról vagy a pénzügyi 
eszközről nem hoztak nyilvánosságra 
valamilyen információt, kivéve azokat az 
eseteket, amikor ez jelentős mértékben 
sértheti a befektetők érdekeit vagy káros 
hatással lehet a piac normális működésére. 
A tagállamok megkövetelik, hogy az egyéb 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
tájékoztassák döntésükről az illetékes 
hatóságot és az adott pénzügyi eszközzel 
kereskedő mindegyik szabályozott piacot, 
MTF-et és OTF-et, magyarázat 
kíséretében, ha úgy döntöttek, hogy az 
adott pénzügyi eszközt nem függesztik fel 
vagy nem vonják ki a kereskedésből.

Or. en

Módosítás 124
Irányelvre irányuló javaslat
53 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az említett végrehajtás-
technikai standardtervezeteket …-ig* 
benyújtja a Bizottsághoz.
______________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: ezen 
irányelv hatálybalépését követően 18 
hónappal.

Or. en

Módosítás 125
Irányelvre irányuló javaslat
53 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az említett végrehajtás-
technikai standardtervezetet [XXX]-ig 
benyújtja a Bizottsághoz.

törölve

Or. en

Módosítás 126
Irányelvre irányuló javaslat
53 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikk szerint a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
melyekben felsorolja azokat a helyzeteket, 
amelyek lényeges kárt jelentenek a 
befektetői érdekek számára, hogy 
meghatározzák a „mielőbb” és a belső 
piac (1) és (2) bekezdésben említett 
szabályos működésének fogalmát, és 
meghatározzák a kibocsátóra vagy a 
pénzügyi eszközre vonatkozó információk 
közzétételének elmaradása miatti, az (1) 
bekezdésben említett kérdéseket, beleértve 
a pénzügyi eszközzel való kereskedés 
felfüggesztésének megszüntetéséhez 
szükséges eljárást.

Or. en

Módosítás 127
Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket […]-ig benyújtja a 
Bizottsághoz.

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezetet …-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz. 



PE485.882v01-00 78/140 PR\895700HU.doc

HU

______________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: ezen 
irányelv hatálybalépését követően 18 
hónappal.

Or. en

Módosítás 128
Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 129
Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 130
Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamoknak elő kell írniuk a 
szabályozott piacok és az olyan MTF-ek és 
OTF-ek működtetői számára, amelyek 
árualapú származtatott termékeket 
vezetnek be a tőzsdére vagy ilyenekkel 
kereskednek, hogy az előzetes 
pozíciólimiteken túlmenően alkalmazzák a 
pozíciók tekintetében mindazokat az egyéb 
kontrollintézkedéseket, amelyek 
szükségesek a piacok szabályszerű 
működésének biztosításához, és különösen 
csökkentsék annak a lehetőségét, hogy a 
származtatott termék vagy az alapjául 
szolgáló árucikk piacát a nagy pozíciókkal 
rendelkezők manipulálják, valamint 
biztosítsák, hogy a piaci résztvevők 
rendelkezzenek a szükséges 
mechanizmusokkal ahhoz, hogy szükség 
esetén fizikailag ki lehessen egyenlíteni a 
szerződést. E kontrollintézkedéseknek 
magukban kell foglalniuk annak a 
lehetőségét, hogy a kereskedési helyszín 
előírja a tagoknak vagy résztvevőknek egy 



PE485.882v01-00 80/140 PR\895700HU.doc

HU

pozíció zárását vagy csökkentését.

Or. en

Módosítás 131
Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 132
Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve



PR\895700HU.doc 81/140 PE485.882v01-00

HU

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott limitek vagy alternatív 
mechanizmusok is elsőbbséget élveznek az 
illetékes hatóságok által meghozott 
minden más intézkedéssel szemben ezen 
irányelv 72. cikke (1) bekezdésének g) 
pontja alapján.

Or. en

Módosítás 133
Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, hogy 
meghatározza az egy személy által egy 
bizonyos időtartamon belül megköthető 
szerződések számára vonatkozó limiteket, 
és a piacok szabályszerű működésének 
biztosításához szükséges további 
kontrollintézkedéseket, valamint a 
mentességek és annak eldöntése feltételeit, 
hogy a pozíciók mikor csökkentik 
objektíven az árucikkel kapcsolatos 
kereskedelmi tevékenységgel közvetlenül 
összefüggő kockázatokat. A limiteknek 
figyelembe kell venniük az (1) 
bekezdésben említett feltételeket, az 
árucikkek és a piaci résztvevők kategóriái 
közötti megfelelő különbségtétel 
szükségességét, valamint a szabályozott 
piacok, MTF-ek és OTF-ek által 
megszabott limiteket.
Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket …-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz.
A Bizottság hatáskört kap az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardok 
tervezetének az 1095/2010/EU rendelet 
10–14. cikkének megfelelő elfogadására.
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_____________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: ezen 
irányelv hatálybalépését követően 12 
hónappal.

Or. en

Módosítás 134
Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Amikor az elfogadottnál korlátozóbb 
intézkedéseket alkalmaznak, a (3) 
bekezdés alapján, az illetékes hatóságok 
értesítik az EÉPH-t. Az értesítésben 
indokolni kell a korlátozóbb 
intézkedéseket. Az EÉPH 24 órán belül 
kiad egy véleményt arról, hogy 
szükségesnek tartja-e az intézkedést a 
kivételes eset kezeléséhez. A véleményt az 
EÉPH weboldalán közzéteszik.
Amikor egy illetékes hatóság olyan 
intézkedést tesz, amely ellentétes az EÉPH 
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véleményével, weboldalán azonnal közzé 
tesz egy közleményt, amely teljes 
mértékben elmagyarázza azokat az okait, 
amelyek miatt így járt el.

Or. en

Módosítás 135
Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az említett végrehajtás-technikai 
standardtervezetet [XXX]-ig benyújtja a 
Bizottsághoz.

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

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

Or. en

Módosítás 136
Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságra hatáskört ruháznak az első 
albekezdésben említett végrehajtás-
technikai standardoknak az 1095/2010/EU 
rendelet 15. cikkében megállapított 
eljárással összhangban történő 
elfogadására.

A Bizottságra hatáskört ruháznak az első 
albekezdésben említett végrehajtás-
technikai standardoknak az 1095/2010/EU 
rendelet 15. cikkével összhangban történő 
elfogadására.

Or. en

Módosítás 137
Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 138
Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az EÉPH végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket dolgoz ki azoknak az 
intézkedéseknek a meghatározására, 
amelyek előírják, hogy az (1) bekezdés a) 
pontjában említett minden jelentést 
hetente meghatározott időpontban meg 
kell küldeni az EÉPH-nak, hogy az a 
jelentéseket központilag közzétegye.
Az EÉPH az említett végrehajtás-
technikai standardtervezeteket …-ig* 
benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottságra hatáskört kell ruházni az 
első albekezdésben említett végrehajtás-
technikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 15. cikkével 
összhangban történő elfogadására.
______________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: ezen 
irányelv hatálybalépését követően 12 
hónappal.

Or. en
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Módosítás 139
Irányelvre irányuló javaslat
63 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az első albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
[…]-ig benyújtja a Bizottsághoz.

Az EÉPH az első albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
[...]-ig benyújtja a Bizottsághoz.

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

Or. en

Módosítás 140
Irányelvre irányuló javaslat
63 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

______________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: ezen 
irányelv hatálybalépését követően 18 
hónappal.

Or. en

Módosítás 141
Irányelvre irányuló javaslat
64 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) súlyosan és módszeresen megsértette 
ezen irányelv rendelkezéseit.

d) súlyosan vagy módszeresen megsértette 
ezen irányelv rendelkezéseit.
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Or. en

Módosítás 142
Irányelvre irányuló javaslat
65 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EÉPH iránymutatásokat dolgoz ki 
az (1) bekezdésben ismertetett vezető 
testület tagjai alkalmasságának 
felmérésére, figyelembe véve az általuk 
betöltött különböző szerepköröket és 
feladatköröket.

(2) Az EÉPH ...-ig* iránymutatásokat 
dolgoz ki az (1) bekezdésben ismertetett 
vezető testület tagjai alkalmasságának 
felmérésére, figyelembe véve az általuk 
betöltött különböző szerepköröket és 
feladatköröket, valamint a vezető testület 
tagjai és az APA, a CTP és az ARM 
felhasználói közötti összeférhetetlenségek 
kerülésének szükségességét.
_________________

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

Or. en

Módosítás 143
Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A székhely szerinti tagállam előírja, 
hogy ez az APA az ügyfelekkel 
kapcsolatos összeférhetetlenség 
megelőzésére kidolgozott, tényleges 
igazgatási mechanizmusokat működtesse 
és gondozza.

(2) A székhely szerinti tagállam előírja, 
hogy ez az APA az ügyfelekkel 
kapcsolatos összeférhetetlenség 
megelőzésére kidolgozott, tényleges 
igazgatási mechanizmusokat működtesse 
és gondozza. Ezen belül az az APA, amely 
egyben piacműködtető vagy befektetési 
vállalkozás is, minden összegyűjtött 
információt megkülönböztetésmentes 
módon kezel, és megfelelő 
mechanizmusokat működtet és tart fenn a 
különböző üzleti funkciók különválasztása 
érdekében.
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Or. en

Módosítás 144
Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az első albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
[…]-ig benyújtja a Bizottsághoz.

Az EÉPH az első albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
...-ig* benyújtja a Bizottsághoz.

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

Or. en

Módosítás 145
Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a kereskedési helyszín, ahol az ügyletet 
végrehajtották, vagy egyéb esetben a 
„tőzsdén kívüli” kód;

g) a kereskedési helyszín vagy rendszeres 
internalizáló, ahol az ügyletet 
végrehajtották, vagy egyéb esetben a 
„tőzsdén kívüli” kód;

Or. en

Módosítás 146
Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a kereskedési helyszín, ahol az ügyletet 
végrehajtották, vagy egyéb esetben a 
„tőzsdén kívüli” kód;

g) a kereskedési helyszín vagy rendszeres 
internalizáló, ahol az ügyletet 
végrehajtották, vagy egyéb esetben a 
„tőzsdén kívüli” kód;
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Módosítás 147
Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az első albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardtervezeteket, 
a(z) …/…/EU [MiFIR] rendelet 5. és 19. 
cikke szerint közzétett információkra 
vonatkozóan […]-ig, a(z) …/…/EU 
[MiFID] rendelet 9. és 20. cikke szerinti 
információkra vonatkozóan […]-ig nyújtja 
be a Bizottsághoz.

Az EÉPH az első albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardtervezeteket, 
a(z) …/…/EU [MiFIR] rendelet 5. és 19. 
cikke szerint közzétett információkra 
vonatkozóan …-ig*, a(z) …/…/EU 
[MiFID] rendelet 9. és 20. cikke szerinti 
információkra vonatkozóan …-ig** nyújtja 
be a Bizottsághoz.

______________
*HL... kérjük az időpont beillesztését: 
ezen irányelv hatálybalépését követően 12 
hónappal.
**HL... kérjük az időpont beillesztését: 
ezen irányelv hatálybalépését követően 18 
hónappal.

Or. en

Módosítás 148
Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 149
Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 8 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 150
Irányelvre irányuló javaslat
68 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A székhely szerinti tagállam előírja, 
hogy ez az ARM az ügyfelekkel 
kapcsolatos összeférhetetlenség 
megelőzésére kidolgozott, tényleges 
igazgatási mechanizmusokat működtesse 
és gondozza.

(2) A székhely szerinti tagállam előírja, 
hogy ez az ARM az ügyfelekkel 
kapcsolatos összeférhetetlenség 
megelőzésére kidolgozott, tényleges 
igazgatási mechanizmusokat működtesse 
és gondozza. Ezen belül az az ARM, amely 
egyben piacműködtető vagy befektetési 
vállalkozás is, minden összegyűjtött 
információt megkülönböztetésmentes 
módon kezel, és megfelelő 
mechanizmusokat működtet és tart fenn a 
különböző üzleti funkciók különválasztása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 151
Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben említett hatóságoknak 
állami hatóságoknak kell lenniük, azon 
lehetőség sérelme nélkül, hogy más 
jogalanyokra is át lehet ruházni 
feladatokat, ha arról a 23. cikk (4) 
bekezdése kifejezetten rendelkezik.

Az (1) bekezdésben említett hatóságoknak 
állami hatóságoknak kell lenniük, azon 
lehetőség sérelme nélkül, hogy más 
jogalanyokra is át lehet ruházni 
feladatokat, ha arról a 29. cikk (4) 
bekezdése kifejezetten rendelkezik.

Or. en

Módosítás 152
Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben valamely tagállam egynél 
több illetékes hatóságot jelöl ki ezen 
irányelv rendelkezéseinek érvényesítésére, 
az ilyen hatóságok szerepeit világosan meg 
kell határozni, és azok kötelesek szorosan 
együttműködni.

Amennyiben valamely tagállam egynél 
több illetékes hatóságot jelöl ki ezen 
irányelv vagy a …/…/EU rendelet 
[MiFIR] rendelkezéseinek érvényesítésére, 
az ilyen hatóságok szerepeit világosan meg 
kell határozni, és azok kötelesek szorosan 
együttműködni.

Or. en

Módosítás 153
Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi tagállam megköveteli, hogy 
legyen együttműködés az ezen irányelv 
alkalmazásában illetékes hatóságok, 
valamint a hitelintézetek és más pénzügyi 
intézmények, a nyugdíjalapok, az ÁÉKBV-
k, a biztosítási és viszontbiztosítási 
közvetítők, valamint a biztosítóintézetek 
felügyeletéért az adott tagállamban felelős 
illetékes hatóságok között.

Valamennyi tagállam megköveteli, hogy 
legyen együttműködés az ezen irányelv 
vagy a …/…/EU rendelet [MiFIR] 
alkalmazásában illetékes hatóságok, 
valamint a hitelintézetek és más pénzügyi 
intézmények, a nyugdíjalapok, az ÁÉKBV-
k, a biztosítási és viszontbiztosítási 
közvetítők, valamint a biztosítóintézetek 
felügyeletéért az adott tagállamban felelős 
illetékes hatóságok között.
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Or. en

Módosítás 154
Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hozzáférés bármely formájú bármely, a 
felügyelettel összefüggő feladatok 
teljesítése szempontjából releváns 
dokumentumhoz, valamint arról másolat 
készítése;

a) hozzáférés bármely formájú bármely, a 
felügyelettel összefüggő feladatok 
teljesítése szempontjából releváns 
dokumentumhoz – ideértve a 16. cikk (7) 
bekezdésében említett nyilvántartásokat is 
–, valamint arról másolat készítése;

Or. en

Módosítás 155
Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a befektetési vállalkozásoknál vezetett 
meglévő telefon- és adatforgalmi 
nyilvántartások vagy a 16. cikk (7) 
bekezdésében említett, egyenértékű 
nyilvántartások bekérése, amennyiben 
okkal feltételezhető, hogy a 
nyilvántartásokban a vizsgálat tárgya 
szempontjából releváns, bizonyító erejű 
adatok szerepelhetnek a befektetési 
vállalkozás ezen irányelvből fakadó 
kötelezettségeinek esetleges megszegésére 
nézve; a nyilvántartás adatai azonban csak 
akkor érinthetik a kapcsolódó 
kommunikáció tartalmát, ha ezeknek a 
nyilvántartásoknak a kiadása 
összhangban áll az uniós és nemzeti jog 
alapján érvényben lévő adatvédelmi 
biztosítékokkal;

Or. en
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Módosítás 156
Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a nemzeti jogszabályok értelmében 
a (2) bekezdés d) pontjában hivatkozott 
rögzített telefonálással vagy más adattal 
kapcsolatos forgalomra irányuló kérés 
esetén szükség van az igazságügyi hatóság 
engedélyére, az engedélyt kérelmezni kell. 
Az ilyen jellegű engedély óvintézkedésként 
is kérelmezhető.

(3) Ha a nemzeti jogszabályok értelmében 
a (2) bekezdés d) pontjában hivatkozott, a 
16. cikk (7) bekezdésében említett 
formában rögzített telefonálással vagy más 
adattal kapcsolatos forgalomra irányuló 
kérés esetén szükség van az igazságügyi 
hatóság engedélyére, az engedélyt 
kérelmezni kell. Az ilyen jellegű engedély 
óvintézkedésként is kérelmezhető.

Or. en

Módosítás 157
Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az illetékes hatóságokat fel kell 
ruházni minden olyan felügyeleti 
jogorvoslati lehetőséggel, amely feladataik 
ellátásához szükséges. A nemzeti jogi 
kereteik által biztosított korlátokon belül 
legalább a következő hatáskörökkel 
rendelkeznek:

Or. en

Módosítás 158
Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) kártérítés fizetésének vagy egyéb 
jogorvoslati intézkedés meghozatalának 



PR\895700HU.doc 93/140 PE485.882v01-00

HU

előírása a befektető által az ezen 
irányelvvel vagy a .../.../EU rendelettel 
[MiFIR] ellentétes gyakorlat vagy 
magatartás következtében elszenvedett 
pénzügyi veszteség vagy egyéb kár 
jóvátételére.

Or. en

Módosítás 159
Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok minden évben összesítő 
tájékoztatást bocsátanak az EÉPH 
rendelkezésére az (1) és (2) bekezdéssel 
összhangban hozott és kivetett valamennyi 
közigazgatási intézkedésről, illetve 
szankciókról.

(3) A tagállamok minden évben összesítő 
tájékoztatást bocsátanak az EÉPH 
rendelkezésére az (1) és (2) bekezdéssel 
összhangban hozott és kivetett valamennyi 
közigazgatási intézkedésről, illetve 
szankciókról. Az EÉPH ezeket az 
információkat éves jelentésben teszi közzé.

Or. en

Módosítás 160
Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az EÉPH végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket dolgoz ki az e 
cikkben említett információk 
benyújtásának eljárásairól és formáiról.
Az EÉPH az említett végrehajtás-
technikai standardtervezeteket …-ig* 
benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottság hatáskört kap az első 
albekezdésben említett végrehajtás-
technikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 15. cikke szerinti 
elfogadására.
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______________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: ezen 
irányelv hatálybalépését követően 18 
hónappal.

Or. en

Módosítás 161
Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a cikk a következőkre 
alkalmazandó:

(1) Ez a cikk legalább a következőkre 
alkalmazandó:

Or. en

Módosítás 162
Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) egy befektetési vállalkozás ismételten
elmulasztja a 24. és 25. cikket átültető 
nemzeti rendelkezésekkel összhangban 
előírt tájékoztatást vagy beszámolást az 
ügyfeleknek, és nem teljesíti az 
alkalmasság vagy megfelelőség 
felmérésével kapcsolatos kötelezettségeit;

l) egy befektetési vállalkozás elmulasztja a 
24. és 25. cikket átültető nemzeti 
rendelkezésekkel összhangban előírt 
tájékoztatást vagy beszámolást az 
ügyfeleknek, és nem teljesíti az 
alkalmasság vagy megfelelőség 
felmérésével kapcsolatos kötelezettségeit;

Or. en

Módosítás 163
Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) egy befektetési vállalkozás ismételten
elmulasztja, hogy a 27. cikket és a 28. 

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

nemzeti rendelkezésekkel összhangban az 
ügyfelek számára a lehető legjobb 
eredményt érje el a megbízások 
teljesítésekor, és elmulasztja az előírt 
mechanizmusok kialakítását;

Or. en

Módosítás 164
Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés – r a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ra) egy adatjelentési szolgáltató vezető 
testülete elmulasztja a 65. cikk szerinti 
kötelezettségeinek teljesítését;

Or. en

Módosítás 165
Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés – r b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

rb) egy APA, CTP vagy ARM elmulasztja 
a 66., 67. vagy 68. cikk szervezeti 
követelményeinek teljesítését;

Or. en

Módosítás 166
Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

s) a(z) …/…/EU[MiFIR] rendelet 3., 5., 7. 
vagy 9. cikke szerinti nyilvánosságra 
hozatalt ismételten elmulasztó szabályozott 
piac, piacműködtető vagy befektetési 

s) a(z) …/…/EU[MiFIR] rendelet 3., 5., 7. 
vagy 9. cikke szerinti nyilvánosságra 
hozatalt elmulasztó szabályozott piac, 
piacműködtető vagy befektetési 
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vállalkozás; vállalkozás;

Or. en

Módosítás 167
Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés – t pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

t) a(z) …/…/EU[MiFIR] rendelet 13., 17., 
19. vagy 20. cikke szerinti nyilvánosságra 
hozatalt ismételten elmulasztó befektetési 
vállalkozás;

t) a(z) …/…/EU[MiFIR] rendelet 13., 17., 
19. vagy 20. cikke szerinti nyilvánosságra 
hozatalt elmulasztó befektetési vállalkozás;

Or. en

Módosítás 168
Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés – u pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

u) az ügyletek a(z) …/…/EU[MiFIR] 
rendelet rendelet 23. cikke szerinti, az 
illetékes hatóságoknak történő bejelentését 
ismételten elmulasztó befektetési 
vállalkozás;

u) az ügyletek a(z) …/…/EU[MiFIR] 
rendelet 23. cikke szerinti, az illetékes 
hatóságoknak történő bejelentését 
elmulasztó befektetési vállalkozás;

Or. en

Módosítás 169
Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés – z pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

z) egy befektetési vállalkozás, amely a(z) 
…/…/EU[MiFIR] rendelet 32. cikke 
alapján kivetett tiltások és korlátozások 
megsértésével forgalmaz vagy értékesít 
pénzügyi eszközöket vagy végez bizonyos 

z) egy befektetési vállalkozás, amely a(z) 
…/…/EU[MiFIR] rendelet 31. vagy 32. 
cikke alapján kivetett tiltások és 
korlátozások megsértésével forgalmaz 
vagy értékesít pénzügyi eszközöket vagy 
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típusú pénzügyi tevékenységet, vagy 
alkalmaz egy gyakorlatot.

végez bizonyos típusú pénzügyi 
tevékenységet, vagy alkalmaz egy 
gyakorlatot.

Or. en

Módosítás 170
Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) természetes személy esetében 
közigazgatási pénzbírság legfeljebb 
10 000 000 EUR, vagy azokban a 
tagállamokban, amelyekben nem az euró a 
hivatalos pénznem, a nemzeti pénznemben 
az ezen irányelv hatálybalépésének napján 
ennek megfelelő értékben;

Or. en

Módosítás 171
Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 172
Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok felhatalmazhatják az 
illetékes hatóságokat arra, hogy további 
típusú szankciókat szabjanak ki, vagy a 
(2) bekezdés e), f) és g) pontjában említett 
összegeket meghaladó szankciókat 
szabjanak ki, feltéve hogy ezek 
összhangban állnak a 76. cikkel.

Or. en

Módosítás 173
Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tagállamok felhatalmazzák az 
illetékes hatóságokat arra, hogy ezen 
irányelv és a .../.../EU [MiFIR] rendelet 
megsértése esetén az (1) bekezdésben nem 
említett, hatékony, arányos és visszatartó 
erejű szankciókat szabjanak ki.

Or. en

Módosítás 174
Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EÉPH az 1095/2010/EU rendelet 
16. cikkének megfelelően az illetékes 
hatóságoknak címzett iránymutatásokat 
bocsát ki a közigazgatási intézkedések és 
szankciók típusáról és a közigazgatási 
pénzbírságok szintjéről.

(2) Az EÉPH az 1095/2010/EU rendelet 
16. cikkének megfelelően ...-ig* az 
illetékes hatóságoknak címzett 
iránymutatásokat bocsát ki a közigazgatási 
intézkedések és szankciók típusáról és a 
közigazgatási pénzbírságok szintjéről.
__________________

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

Or. en

Módosítás 175
Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez a cikk nem érinti az illetékes 
hatóságoknak azt a lehetőségét, hogy 
amennyiben a nemzeti jog erre 
felhatalmazást ad számukra, büntetőjogi 
szankciókat alkalmazzanak. A kiszabott 
büntetőjogi szankciókat az azokon 
túlmenően alkalmazott közigazgatási 
szankciók típusának és mértékének 
megállapításakor figyelembe kell venni.

Or. en

Módosítás 176
Irányelvre irányuló javaslat
78 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

78. cikk törölve
Tájékoztatás benyújtása az EÉPH-nak a 
szankciókkal kapcsolatban
(1) A tagállamok minden évben összesítő 
tájékoztatást bocsátanak az EÉPH 
rendelkezésére a 73. cikkel összhangban 
kiszabott valamennyi közigazgatási 
intézkedésről és közigazgatási szankcióról. 
Az EÉPH ezeket az információkat éves 
jelentésében nyilvánosságra hozza.
(2) Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság 
nyilvánosságra hozott egy közigazgatási 
intézkedést vagy egy közigazgatási 
szankciót, erről a tényről egyidejűleg az 
EÉPH-t is értesíti. Amennyiben a 
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közzétett közigazgatási intézkedés vagy 
közigazgatási szankció egy befektetési 
vállalkozásra vonatkozik, az EÉPH az 
5. cikk (3) bekezdése szerint létrejött 
befektetési vállalkozás nyilvántartásában 
hivatkozást tüntet fel a közzétett 
szankcióra.
(3) Az EÉPH végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket dolgoz ki az e 
cikkben említett információk 
benyújtásának eljárásairól és formáiról.
A Bizottságra hatáskört kell ruházni az 
első albekezdésben említett végrehajtás-
technikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 15. cikkével 
összhangban történő elfogadására.
Az EÉPH az említett végrehajtás-
technikai standardtervezetet [XX]-ig 
benyújtja a Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 177
Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy szakmai 
titoktartási kötelezettség kösse az illetékes 
hatóságokat, mindazon személyeket, akik 
az illetékes hatóságok vagy azon 
szervezetek számára munkát végeznek 
vagy végeztek, amelyekre a 69. cikk (2) 
bekezdése szerint feladatokat ruháztak át, 
valamint az illetékes hatóságok által 
utasított könyvvizsgálókat és szakértőket. 
A feladataik ellátása során tudomásukra 
jutott bizalmas információt nem adják ki, 
az olyan összefoglalt vagy összesített 
formát kivéve, amelyből az egyes 
befektetési vállalkozások, piacműködtetők, 
szabályozott piacok vagy más személyek 
nem azonosíthatók, a büntetőjogi 
nemzetközi követelmények vagy ezen 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy szakmai 
titoktartási kötelezettség kösse az illetékes 
hatóságokat, mindazon személyeket, akik 
az illetékes hatóságok vagy azon 
szervezetek számára munkát végeznek 
vagy végeztek, amelyekre a 69. cikk (2) 
bekezdése szerint feladatokat ruháztak át, 
valamint az illetékes hatóságok által 
utasított könyvvizsgálókat és szakértőket. 
A feladataik ellátása során tudomásukra 
jutott bizalmas információt nem adják ki, 
az olyan összefoglalt vagy összesített 
formát kivéve, amelyből az egyes 
befektetési vállalkozások, piacműködtetők, 
szabályozott piacok vagy más személyek 
nem azonosíthatók, a nemzeti büntetőjogi 
követelmények vagy ezen irányelv vagy a 
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irányelv más rendelkezéseinek sérelme 
nélkül.

.../.../EU rendelet [MiFIR] más 
rendelkezéseinek sérelme nélkül.

Or. en

Módosítás 178
Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A büntetőjogi nemzeti követelmények 
sérelme nélkül az illetékes hatóságok, 
illetve az illetékes hatóságokon kívüli azon 
testületek, természetes vagy jogi 
személyek, akik/amelyek ezen irányelv 
alapján bizalmas információkat kapnak, 
azokat kizárólag feladataik ellátása során 
és hatásköreik gyakorlása érdekében 
használhatják fel; az illetékes hatóságok 
esetében ezen irányelv hatályán belül, más 
hatóságok, testületek, természetes vagy 
jogi személyek esetében kizárólag arra a 
célra, amelyre az ilyen információkat 
számukra biztosították, és/vagy 
kifejezetten az ilyen hatáskörök 
gyakorlásához kapcsolódó közigazgatási 
vagy bírósági eljárások keretében. 
Amennyiben azonban az információkat 
átadó illetékes hatóság vagy más hatóság, 
testület vagy személy hozzájárul, az 
információkat fogadó hatóság azt más célra 
is felhasználhatja.

(3) A büntetőjogi nemzeti követelmények 
sérelme nélkül az illetékes hatóságok, 
illetve az illetékes hatóságokon kívüli azon 
testületek, természetes vagy jogi 
személyek, akik/amelyek ezen irányelv 
vagy a .../.../EU rendelet [MiFIR] alapján 
bizalmas információkat kapnak, azokat 
kizárólag feladataik ellátása során és 
hatásköreik gyakorlása érdekében 
használhatják fel; az illetékes hatóságok 
esetében ezen irányelv vagy a .../.../EU 
rendelet [MiFIR] hatályán belül, más 
hatóságok, testületek, természetes vagy 
jogi személyek esetében kizárólag arra a 
célra, amelyre az ilyen információkat 
számukra biztosították, és/vagy 
kifejezetten az ilyen hatáskörök 
gyakorlásához kapcsolódó közigazgatási 
vagy bírósági eljárások keretében. 
Amennyiben azonban az információkat 
átadó illetékes hatóság vagy más hatóság, 
testület vagy személy hozzájárul, az 
információkat fogadó hatóság azt más célra 
is felhasználhatja.

Or. en

Módosítás 179
Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ezen irányelv alapján fogadott, 
kicserélt vagy továbbított valamennyi 
bizalmas információra a szakmai titoktartás 
tekintetében e cikkben megállapított 
feltételek vonatkoznak. Azonban ez a cikk 
nem akadályozza meg az illetékes 
hatóságokat abban, hogy az ezen 
irányelvvel és más, a befektetési 
vállalkozásokra, hitelintézetekre, 
nyugdíjalapokra, ÁÉKBV-kre, biztosítási 
és viszontbiztosítási közvetítőkre, 
biztosítóintézetekre, szabályozott piacokra 
vagy piacműködtetőkre vonatkozó 
irányelvekkel összhangban más módon, az 
információkat átadó illetékes hatóság vagy 
más hatóság, testület, természetes vagy jogi 
személy hozzájárulásával bizalmas 
információkat cseréljenek ki vagy 
továbbítsanak.

(4) Az ezen irányelv vagy a .../.../EU 
rendelet [MiFIR] alapján fogadott, 
kicserélt vagy továbbított valamennyi 
bizalmas információra a szakmai titoktartás 
tekintetében e cikkben megállapított 
feltételek vonatkoznak. Azonban ez a cikk 
nem akadályozza meg az illetékes 
hatóságokat abban, hogy az ezen 
irányelvvel vagy a .../.../EU rendelettel 
[MiFIR] és más, a befektetési 
vállalkozásokra, hitelintézetekre, 
nyugdíjalapokra, ÁÉKBV-kre, biztosítási 
és viszontbiztosítási közvetítőkre, 
biztosítóintézetekre, szabályozott piacokra 
vagy piacműködtetőkre vonatkozó 
irányelvekkel vagy rendeletekkel
összhangban más módon, az információkat 
átadó illetékes hatóság vagy más hatóság, 
testület, természetes vagy jogi személy 
hozzájárulásával bizalmas információkat 
cseréljenek ki vagy továbbítsanak.

Or. en

Módosítás 180
Irányelvre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok illetékes hatóságai 
együttműködnek egymással minden olyan 
esetben, amikor ez az ezen irányelv szerinti 
feladataik ellátásához szükséges, 
felhasználva hatáskörüket, függetlenül 
attól, hogy azt ezen irányelv vagy a 
nemzeti jog határozza meg.

A tagállamok illetékes hatóságai 
együttműködnek egymással minden olyan 
esetben, amikor ez az ezen irányelv vagy a 
.../.../EU rendelet [MiFIR] szerinti 
feladataik ellátásához szükséges, 
felhasználva hatáskörüket, függetlenül 
attól, hogy azt ezen irányelv vagy a 
.../.../EU rendelet [MiFIR] vagy a nemzeti 
jog határozza meg.

Or. en
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Módosítás 181
Irányelvre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az együttműködés és különösen az 
információcsere elősegítése és 
felgyorsítása érdekében a tagállamok ezen 
irányelv céljaira egyetlen hatáskörrel 
rendelkező hatóságot jelölnek ki 
kapcsolattartó pontként. A tagállamok 
tájékoztatják a Bizottságot, az EÉPH-t és a 
többi tagállamot azon hatóságok nevéről, 
amelyeket kijelöltek az információváltásra 
irányuló megkeresések fogadására, illetve 
az e bekezdés szerinti együttműködésre. 
Az EÉPH saját honlapján közzéteszi és 
naprakész állapotban tartja ezen hatóságok 
jegyzékét.

Az együttműködés és különösen az 
információcsere elősegítése és 
felgyorsítása érdekében a tagállamok ezen 
irányelv vagy a .../.../EU rendelet [MiFIR] 
céljaira egyetlen hatáskörrel rendelkező 
hatóságot jelölnek ki kapcsolattartó 
pontként. A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot, az EÉPH-t és a többi 
tagállamot azon hatóságok nevéről, 
amelyeket kijelöltek az információváltásra 
irányuló megkeresések fogadására, illetve 
az e bekezdés szerinti együttműködésre. 
Az EÉPH saját honlapján közzéteszi és 
naprakész állapotban tartja ezen hatóságok 
jegyzékét.

Or. en

Módosítás 182
Irányelvre irányuló javaslat
83 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a hatáskörrel rendelkező 
hatóság jó okkal feltételezi, hogy a 
felügyelete alá nem tartozó szervezetek egy 
másik tagállam területén ezen irányelv 
rendelkezéseivel ellentétesen járnak vagy 
jártak el, erről a lehető legrészletesebben 
tájékoztatja a másik tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatóságát és az EÉPH-t. A 
tájékoztatott hatáskörrel rendelkező 
hatóság meghozza a szükséges intézkedést. 
Tájékoztatja az értesítő hatáskörrel 
rendelkező hatóságot és az EÉPH-t az 
intézkedés eredményéről, valamint a 
lehetséges mértékben a lényeges közbenső 
fejleményekről. Ez a bekezdés nem 
sértheti az értesítő hatáskörrel rendelkező 

(4) Amennyiben a hatáskörrel rendelkező 
hatóság jó okkal feltételezi, hogy a 
felügyelete alá nem tartozó szervezetek egy 
másik tagállam területén ezen irányelv 
vagy a .../.../EU rendelet [MiFIR] 
rendelkezéseivel ellentétesen járnak vagy 
jártak el, erről a lehető legrészletesebben 
tájékoztatja a másik tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatóságát és az EÉPH-t. A 
tájékoztatott hatáskörrel rendelkező 
hatóság meghozza a szükséges intézkedést. 
Tájékoztatja az értesítő hatáskörrel 
rendelkező hatóságot és az EÉPH-t az 
intézkedés eredményéről, valamint a 
lehetséges mértékben a lényeges közbenső 
fejleményekről. Ez a bekezdés nem 
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hatóság hatáskörét. sértheti az értesítő hatáskörrel rendelkező 
hatóság hatáskörét.

Or. en

Módosítás 183
Irányelvre irányuló javaslat
83 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az EÉPH végrehajtás-technikai 
standardtervezetet dolgoz ki egységes 
formanyomtatványok, 
mintadokumentumok és eljárások 
kialakítása céljából a (2) bekezdésében 
említett együttműködési 
mechanizmusokhoz.

(8) Az EÉPH végrehajtás-technikai 
standardtervezetet dolgoz ki egységes 
formanyomtatványok, 
mintadokumentumok és eljárások 
kialakítása céljából a (2) bekezdésében 
említett együttműködési 
mechanizmusokhoz.

Or. en

Módosítás 184
Irányelvre irányuló javaslat
83 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

______________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: ezen 
irányelv hatálybalépését követően 18 
hónappal.

Or. en

Módosítás 185
Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – cím (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok között a helyszíni 
ellenőrzések és vizsgálatok tekintetében a 
felügyeleti tevékenységek során történő 
együttműködés 

Or. en

Módosítás 186
Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezetet …-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz.

______________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: ezen 
irányelv hatálybalépését követően 18 
hónappal.

Or. en

Módosítás 187
Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

______________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: ezen 
irányelv hatálybalépését követően 18 
hónappal.

Or. en
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Módosítás 188
Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 83. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően ezen irányelv céljaira 
kapcsolattartó pontként kijelölt tagállami 
illetékes hatóságok haladéktalanul átadják 
egymásnak a 69. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően kijelölt illetékes hatóságoknak 
az ezen irányelv alapján elfogadott 
rendelkezésekben meghatározott feladataik 
ellátásához szükséges információkat.

(1) A 83. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően ezen irányelv vagy a .../.../EU 
rendelet [MiFIR] céljaira kapcsolattartó 
pontként kijelölt tagállami illetékes 
hatóságok haladéktalanul átadják 
egymásnak a 69. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően kijelölt illetékes hatóságoknak 
az ezen irányelv vagy a .../.../EU rendelet 
[MiFIR] alapján elfogadott 
rendelkezésekben meghatározott feladataik 
ellátásához szükséges információkat.

Or. en

Módosítás 189
Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelv alapján más illetékes 
hatóságokkal információt cserélő illetékes 
hatóságok a közlés időpontjában jelezhetik, 
hogy az ilyen információ kifejezett 
hozzájárulásuk nélkül nem tehető közzé, 
amely esetben az ilyen információt 
kizárólag arra a célra lehet kicserélni, 
amelyhez az ilyen hatóságok 
beleegyezésüket adták.

Az ezen irányelv vagy a .../.../EU rendelet 
[MiFIR] alapján más illetékes 
hatóságokkal információt cserélő illetékes 
hatóságok a közlés időpontjában jelezhetik, 
hogy az ilyen információ kifejezett 
hozzájárulásuk nélkül nem tehető közzé, 
amely esetben az ilyen információt 
kizárólag arra a célra lehet kicserélni, 
amelyhez az ilyen hatóságok 
beleegyezésüket adták.

Or. en

Módosítás 190
Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

______________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: ezen 
irányelv hatálybalépését követően 18 
hónappal.

Or. en

Módosítás 191
Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Sem ez a cikk, sem a 81., vagy a 
92. cikk rendelkezései nem akadályozzák a 
hatáskörrel rendelkező hatóságot abban, 
hogy a feladatai ellátásához szükséges 
titkos információkat továbbítsa az EÉPH-
nak, az Európai Rendszerkockázati 
Testületnek (a továbbiakban: ERKT), a 
központi bankoknak, a Központi Bankok 
Európai Rendszerének és az Európai 
Központi Banknak, mint monetáris 
hatóságoknak, illetve adott esetben más, a 
fizetési és elszámolási rendszerek 
felügyeletére hatáskörrel rendelkező 
hatóságoknak; hasonlóképpen az ilyen 
hatóságok vagy testületek nem 
akadályozhatók meg abban, hogy a 
hatáskörrel rendelkező hatóságoknak az 
ezen irányelvben előírt feladataik 
ellátásához szükséges információkat 
átadják.

(5) Sem ez a cikk, sem a 81., vagy a 
92. cikk rendelkezései nem akadályozzák a 
hatáskörrel rendelkező hatóságot abban, 
hogy a feladatai ellátásához szükséges 
titkos információkat továbbítsa az EÉPH-
nak, az Európai Rendszerkockázati 
Testületnek (a továbbiakban: ERKT), a 
központi bankoknak, a Központi Bankok 
Európai Rendszerének és az Európai 
Központi Banknak, mint monetáris 
hatóságoknak, illetve adott esetben más, a 
fizetési és elszámolási rendszerek 
felügyeletére hatáskörrel rendelkező 
hatóságoknak; hasonlóképpen az ilyen 
hatóságok vagy testületek nem 
akadályozhatók meg abban, hogy az 
illetékes hatóságoknak az ezen irányelvben 
vagy a .../.../EU rendeletben [MiFIR] 
előírt feladataik ellátásához szükséges 
információkat átadják.

Or. en
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Módosítás 192
Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a 83. cikkben meghatározott 
együttműködés;

Or. en

Módosítás 193
Irányelvre irányuló javaslat
87 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az ilyen vizsgálat, helyszíni ellenőrzés, 
felügyeleti tevékenység vagy 
információcsere hátrányosan érintheti a 
címzett állam szuverenitását, biztonságát 
vagy közrendjét;

Or. en

Módosítás 194
Irányelvre irányuló javaslat
88 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

______________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: ezen 
irányelv hatálybalépését követően 18 
hónappal.

Or. en
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Módosítás 195
Irányelvre irányuló javaslat
91 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóságok az 
1095/2010/EU rendeletnek megfelelően 
haladéktalanul megadják az EÉPH-nak az 
ezen irányelvből és a .../.../EU rendeletből 
[MiFIR] fakadó feladatai ellátásához 
szükséges valamennyi információt.

Or. en

Módosítás 196
Irányelvre irányuló javaslat
91 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

91a. cikk
Adatvédelem

A tagállamok által a személyes adatok 
ezen irányelv és a .../.../EU rendelet 
[MiFIR] keretében végzett feldolgozása 
tekintetében az illetékes hatóságok a 
95/46/EK irányelv rendelkezéseit és a 
szóban forgó irányelvet végrehajtó 
nemzeti szabályokat alkalmazzák. A 
személyes adatoknak az EÉPH által ezen 
irányelv és a .../.../EU rendelet [MiFIR] 
keretei között végzett feldolgozása 
tekintetében az EÉPH betartja a 
45/2001/EK rendelet rendelkezéseit.

Or. en

Módosítás 197
Irányelvre irányuló javaslat
93 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg /Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
94. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el az alábbiak 
tekintetében: 2. cikk (3) bekezdése, 4. 
cikk (1) bekezdése, 4. cikk (2) bekezdése, 
13. cikk (1) bekezdése, 16. cikk (12) 
bekezdése, 17. cikk (6) bekezdése, 23. 
cikk (3) bekezdése, 24. cikk (8) 
bekezdése, 25. cikk (6) bekezdése, 27. 
cikk (7) bekezdése, 28. cikk (3) 
bekezdése, 30. cikk (5) bekezdése, 32. 
cikk (3) bekezdése, 35. cikk (8) 
bekezdése, 44. cikk (4) bekezdése, 51. 
cikk (7) bekezdése, 52. cikk (6) 
bekezdése, 53. cikk (4) bekezdése, 59. 
cikk (3) bekezdése, 60. cikk (5), 66. cikk 
(6) bekezdése, 66. cikk (7) bekezdése, 67. 
cikk (3) bekezdése, 67. cikk (7) 
bekezdése, 67. cikk (8) bekezdése, 68. 
cikk (5) bekezdése, 83. cikk (7) bekezédse
és 99. cikk (2) bekezdése.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
94. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el az alábbiak 
tekintetében: 2. cikk (3) bekezdése, 4. cikk
(3) bekezdése, 13. cikk (1) bekezdése, 16. 
cikk (12) bekezdése, 17. cikk (6) 
bekezdése, 23. cikk (3) bekezdése, 24. 
cikk (8) bekezdése, 25. cikk (6) 
bekezdése, 27. cikk (7) bekezdése, 28. 
cikk (3) bekezdése, 30. cikk (5) 
bekezdése, 32. cikk (3) bekezdése, 35. 
cikk (8) bekezdése, 44. cikk (4) 
bekezdése, 51. cikk (7) bekezdése, 52. 
cikk (6) bekezdése, 53. cikk (4) 
bekezdése, 60. cikk (5) bekezdése, 66. 
cikk (6) bekezdése, 66. cikk (7) 
bekezdése, 67. cikk (3) bekezdése, 67. 
cikk (7) bekezdése, 67. cikk (8) 
bekezdése, 68. cikk (5) bekezdése és 83. 
cikk (7) bekezdése.

Or. en

Módosítás 198
Irányelvre irányuló javaslat
94 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 93. cikk alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az értesítést követő 
két hónapos időtartam leteltéig sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére az említett időtartam 2
hónappal meghosszabbodik.

(5) A 2. cikk (3) bekezdése, a 4. cikk (3) 
bekezdése, a 13. cikk (1) bekezdése, a 16. 
cikk (12) bekezdése, a 17. cikk (6) 
bekezdése, a 23. cikk (3) bekezdése, a 24. 
cikk (8) bekezdése, a 25. cikk (6) 
bekezdése, a 27. cikk (7) bekezdése, a 28. 
cikk (3) bekezdése, a 30. cikk (5) 
bekezdése, a 32. cikk (3) bekezdése, a 35. 
cikk (8) bekezdése, a 44. cikk (4) 
bekezdése, az 51. cikk (7) bekezdése, az 
52. cikk (6) bekezdése, az 53. cikk (4) 
bekezdése, a 60. cikk (5) bekezdése, a 66. 
cikk (6) bekezdése, a 66. cikk (7) 
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bekezdése, a 67. cikk (3) bekezdése, a 67. 
cikk (7) bekezdése, a 67. cikk (8) 
bekezdése, a 68. cikk (5) bekezdése és a 
83. cikk (7) bekezdése alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az értesítést követő 
három hónapos időtartam leteltéig sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére az említett időtartam 
három hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 199
Irányelvre irányuló javaslat
95 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 41. és a 60. cikk szerint végrehajtási 
jogi aktusok elfogadásakor a Bizottság 
munkáját a 2001/528/EK bizottsági 
határozattal létrehozott európai értékpapír-
bizottság segíti. Ez a bizottság a 
182/2011/EU rendelet szerinti bizottság.

(1) A Bizottság munkáját a 2001/528/EK 
bizottsági határozattal létrehozott európai 
értékpapír-bizottság segíti. Ez a bizottság a 
182/2011/EU rendelet szerinti bizottság.

Or. en

Módosítás 200
Irányelvre irányuló javaslat
95 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 
alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke 
rendelkezéseire.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 
alkalmazni.
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Or. en

Módosítás 201
Irányelvre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) [2 évvel a MiFID 97. cikkben 
meghatározott alkalmazásától számítva ]-
ig a Bizottság az EÉPH-val egyeztetve 
jelentést készít az Európai Parlament és a 
Tanács számára az alábbiakról:

(1) ...-ig* a Bizottság az EÉPH-val 
egyeztetve jelentést készít az Európai 
Parlament és a Tanács számára az 
alábbiakról:

______________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: ezen 
irányelv hatálybalépése után 42 hónappal.

Or. en

Módosítás 202
Irányelvre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a szervezett kereskedési rendszerek 
működése, figyelembe véve az illetékes 
hatóságok által szerzett felügyeleti 
tapasztalatot, valamint az EU-ban 
engedélyezett OTF-ek számát és piaci 
részesedését, és különösen annak 
vizsgálata, hogy szükséges-e bármilyen 
kiigazítás az OTF 
fogalommeghatározásában, és hogy az 
OTF kategóriába tartozó eszközök köre 
továbbra is megfelelő-e;

Or. en
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Módosítás 203
Irányelvre irányuló javaslat
96 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

96a. cikk
Az EÉPH személyzete és erőforrásai

Az EÉPH ...-ig* értékeli az ezen irányelv 
és a .../.../EU rendelet [MiFIR] értelmében 
rá háruló hatáskörökből és feladatokból 
eredő személyzeti és erőforrásigényeit, és 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.
______________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: ezen 
irányelv hatálybalépését követően 18 
hónappal.

Or. en

Módosítás 204
Irányelvre irányuló javaslat
97 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok ...-ig* elfogadják és 
kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek az 
1–5. cikknek, a 7., 9. és 10. cikknek, a 13–
25. cikknek, a 27–32. cikknek, a 34–37. 
cikknek, a 39. cikknek, a 41–46. cikknek, 
a 48. cikknek, az 51–54. cikknek, az 59–
69a. cikknek, a 71–77. cikknek, a 79., 80., 
83., 84. és a 85. cikknek, a 87–90. 
cikknek, a 92–99. cikknek, valamint az I. 
és II. mellékletnek [valamennyi cikk 
felsorolása, amely a 2004/39/EK 
irányelvhez képest lényegesen módosult]. 
E rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
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megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára.

______________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: az 
ezen irányelv hatálybalépését követő két 
éven belül.

Or. en

Módosítás 205
Irányelvre irányuló javaslat
97 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok ezeket az intézkedéseket …-
tól* alkalmazzák, kivéve a 67. cikk (2) 
bekezdését átültető rendelkezést, amely ...-
tól** lép hatályba.

______________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: ezen 
irányelv hatálybalépését követően 30 
hónappal.
**HL... kérjük a dátumot beilleszteni: 
ezen irányelv hatálybalépését követően 42 
hónappal.

Or. en

Módosítás 206
Irányelvre irányuló javaslat
98 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2004/39/EK irányelv későbbi 
módosításaival együtt […]-én hatályát 
veszti. A 2004/39/EK és a 93/22/EGK 
irányelvre történő hivatkozásokat erre az 
irányelvre történő hivatkozásként kell 

A IIa. melléklet A. részében felsorolt jogi 
aktusokkal módosított 2004/39/EK 
irányelv …-én* hatályát veszti, az ezen 
irányelv IIa. mellékletének B. részében 
meghatározott irányelvekben a 
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értelmezni. A 2004/39/EK és a 93/22/EGK 
irányelvben meghatározott feltételekre 
vagy az irányelv cikkeire történő 
hivatkozásokat az irányelvben 
meghatározott azonos feltételekre vagy az 
irányelv cikkeire történő hivatkozásként 
kell értelmezni.

2004/39/EK irányelv nemzeti jogba való 
átültetésére vonatkozó határidőkkel 
kapcsolatos tagállami kötelezettségek 
sérelme nélkül. A 2004/39/EK és a 
93/22/EGK irányelvre történő 
hivatkozásokat erre az irányelvre vagy a 
.../.../EU rendeletre [MiFIR] történő 
hivatkozásként kell értelmezni, és azokat a 
IIb. melléklet A., illetve B. részében 
foglalt megfelelési táblázatokkal 
összhangban kell olvasni. A 2004/39/EK 
és a 93/22/EGK irányelvben meghatározott 
feltételekre vagy az irányelv cikkeire 
történő hivatkozásokat az irányelvben 
meghatározott azonos feltételekre vagy az 
irányelv cikkeire történő hivatkozásként 
kell értelmezni.

______________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: ezen 
irányelv hatálybalépését követően 30 
hónappal.

Or. en

Módosítás 207
Irányelvre irányuló javaslat
99 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A harmadik országbeli pénzügyi 
intézmények a vonatkozó harmadik 
országgal kapcsolatos, a 41. cikk (3) 
bekezdése szerinti határozat Bizottság 
általi elfogadását követő egy évig 
nyújthatnak a nemzeti rendszerekkel 
összhangban szolgáltatásokat és 
folytathatnak tevékenységeket a tagállami 
fióktelepeken keresztül.

Or. en
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Módosítás 208
Irányelvre irányuló javaslat
99 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 209
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – C szakasz – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 210
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – C szakasz – 10 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 211
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – C szakasz – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) További előírások a (7) és a (10) 
ponttal kapcsolatban
1. A (7) pont alkalmazásában az e cikk (2) 
bekezdése szerint nem azonnali ügyletnek 
minősülő és a (4) bekezdés hatályán kívül 
eső ügylet egyéb származtatott pénzügyi 
eszközök tulajdonságaival rendelkezőnek 
és nem kereskedelmi célúnak minősül, ha 
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megfelel az alábbi feltételeknek:
a) teljesíti az alábbi kritériumok 
valamelyikét:
i. az ügyletet harmadik ország 
szabályozott piachoz, MTF-hez vagy OTF-
hez hasonló funkciót betöltő kereskedelmi 
létesítményében kötik;
ii. az ügyletet kimondottan szabályozott 
piacon, MTF-en, OTF-en vagy harmadik 
országbeli kereskedési létesítményben 
kötik meg vagy ezek szabályai alá tartozik;
iii. az ügylet kimondottan egyenértékű a 
szabályozott piacon, MTF-en, OTF-en 
vagy harmadik országbeli kereskedési 
létesítményben kötött ügylettel;
b) az ügyletet elszámolóház vagy a 
központi szerződő féllel azonos funkciókat 
ellátó más jogalany számolja el, vagy 
megállapodás szól az ügylettel kapcsolatos 
letét nyújtásáról vagy fizetéséről;
c) az ügyletet egységesítik, hogy az 
árfolyamot, a mennyiséget és a szállítási 
határidőt vagy az egyéb feltételeket 
elsősorban a rendszeresen közzétett 
árfolyamok, szabványmennyiségek vagy 
szabvány szállítási határidők említésével 
határozzák meg.
2. Az (1) bekezdés alkalmazásában 
azonnali ügylet az áru, eszköz vagy jog 
eladására vonatkozó ügylet, amelynek 
feltételei szerint a teljesítésre az alábbi 
határidők közül a hosszabbat figyelembe 
véve kerül sor:
a) két kereskedési nap;
b) a piacon az adott áru, eszköz vagy jog 
esetében szabvány teljesítési határidőként 
elfogadott határidő.
Az ügylet azonban nem azonnali ügylet, 
ha – függetlenül a feltételektől – az ügylet 
résztvevői megállapodnak, hogy az 
alapügylet teljesítését elhalasztják, és nem 
hajtják végre az első albekezdésben 
említett határidőn belül.
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3. A (10) pont alkalmazásában az e 
szakaszban említett alapul szolgáló 
árucikkhez kapcsolódó származtatott 
szerződés más származtatott pénzügyi 
eszközök jellemzőivel rendelkezőnek 
minősül, ha teljesül a következő feltételek 
egyike:
a) az ügyletet készpénzben teljesítik vagy 
teljesíthetik egy vagy több fél választása 
alapján, az alapesettől vagy egyéb lezárási 
esettől eltérően;
b) az ügyletet szabályozott piacon, MTF-
en vagy OTF-en kötik meg;
c) teljesülnek az (1) bekezdésben említett, 
ügylettel kapcsolatos feltételek.
4. Az ügylet a 7. pont alkalmazásában 
akkor minősül kereskedelmi célúnak, 
illetve a 7. és 10. pont alkalmazásában 
egyéb származtatott pénzügyi eszközök 
tulajdonságaival nem rendelkezőnek, ha a 
villamosenergia-átviteli hálózat, 
villamosenergia-kiegyenlítő mechanizmus 
vagy csővezeték-hálózat üzemeltetője vagy 
kezelője köti, és szükség van rá a villamos 
energia kínálatának és használatának 
kiegyensúlyozásához.
5. A 10. pontban említett típusú 
származtatott szerződéseken túlmenően a 
következők bármelyikével kapcsolatos 
származtatott szerződés is a 10. pont 
hatálya alá tartozik, ha egyaránt megfelel 
a 10. pontban és a (3) bekezdésben 
meghatározott kritériumoknak:
a) telekommunikációs sávszélesség;
b) árutárolási kapacitás;
c) árukra vonatkozó továbbítási vagy 
szállítási kapacitás, legyen az vezeték, 
csővezeték vagy más eszköz;
d) támogatás, hitel, engedély, jog vagy 
hasonló eszköz, amely közvetlenül 
kapcsolódik a megújuló erőforrásokból 
származó energia kínálatához, 
szállításához vagy fogyasztásához;
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e) geológiai, környezeti vagy egyéb fizikai 
változó;
f) bármely helyettesíthető eszköz vagy jog 
– szolgáltatás fogadásának jogát kivéve –, 
amely átruházható;
g) index vagy mérték, amely valamilyen 
eszköz, jog, szolgáltatás vagy kötelezettség 
ügyletének árához, illetve értékéhez vagy 
mennyiségéhez kapcsolódik.

Or. en

Módosítás 212
Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – II.1 pont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 213
Irányelvre irányuló javaslat
II a melléklet – A rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIa. melléklet
A. rész

A hatályon kívül helyezett irányelvek 
későbbi módosításaik jegyzékével (a 98. 
cikkben említettek)
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Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/39/EK irányelve (HL L 145., 
2004.4.30., 1. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 
2006/31/EK irányelve (2006. április 5.) a 
pénzügyi eszközök piacairól szóló 
2004/39/EK irányelvbe foglalt egyes 
határidők módosításáról (HL L 114., 
2006.4.27., 60. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 
2007/44/EK irányelve (2007. szeptember 
5.) a pénzügyi szektorbeli 
részesedésszerzések és 
részesedésnövelések prudenciális 
értékelésének eljárási szabályai és az 
értékelés kritériumai tekintetében történő 
módosításról (HL L 247., 2007.9.21., 1. 
o.).
Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/10/EK irányelve (2008. március 11.) 
a pénzügyi eszközök piacairól szóló 
2004/39/EK irányelvnek a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlása tekintetében történő 
módosításáról (HL L 76., 2008.3.19., 33. 
o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 
2010/78/EU irányelve (2010. november 
24.) az európai felügyeleti hatóság 
(Európai Bankhatóság), az európai 
felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az 
európai felügyeleti hatóság (Európai 
Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre 
tekintetében történő módosításáról (HL L 
331., 2010.12.15., 120. o.).

Or. en

Módosítás 214
Irányelvre irányuló javaslat
II a melléklet – B rész (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

B. rész

A nemzeti jogba való átültetésre vonatkozó határidők jegyzéke (a 98. cikkben említettek)

2004/39/EK irányelv
Átültetési időszak 2007. január 31.

Végrehajtási időszak 2007. november 1.

Or. en

Módosítás 215
Irányelvre irányuló javaslat
II b melléklet – cím (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megfelelési táblázatok

Or. en

Módosítás 216
Irányelvre irányuló javaslat
II b melléklet – A rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

A. rész

Ez az irányelv 2004/39/EK irányelv
1. cikk (1) bekezdés 1. cikk (1) bekezdés
1. cikk (2) bekezdés
1. cikk (3) bekezdés 1. cikk (2) bekezdés
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2. cikk 2. cikk
3. cikk (1) bekezdés 2. pont 3. cikk (1) bekezdés 2. pont
3. cikk (3) bekezdés 4. pont
4. cikk (1) bekezdés
4. cikk (2) bekezdés 4. cikk (1) bekezdés
4. cikk (3) bekezdés 4. cikk (2) bekezdés
5. cikk 5. cikk
6. cikk 6. cikk
7. cikk (1), (2), (3), és (4) bekezdés 7. cikk (1), (2), (3), és (4) bekezdés
7. cikk (5) bekezdés 7. cikk (4) bekezdés
8. cikk 8. cikk
9. cikk (1), (2), (3), és (4) bekezdés 9. cikk (1) bekezdés
9. cikk (5) bekezdés 9. cikk (2) bekezdés
9. cikk (6) bekezdés
9. cikk (7) bekezdés 9. cikk (3) bekezdés
9. cikk (8) bekezdés 9. cikk (4) bekezdés
10. cikk (1) bekezdés 2. pont 10. cikk (1) bekezdés 2. pont
10. cikk (3) bekezdés
11. cikk (1) bekezdés 10. cikk (3) bekezdés
11. cikk (2) bekezdés 10. cikk (4) bekezdés
11. cikk (3) bekezdés 10. cikk (5) bekezdés
11. cikk (4) bekezdés 10. cikk (6) bekezdés
12. cikk 10a. cikk
13. cikk 10b. cikk
14. cikk 11. cikk
15. cikk 12 cikk
16. cikk (1), (2), (3), (4), (5) és (6) 
bekezdés

13. cikk (1), (2), (3), (4), (5) és (6) 
bekezdés

16. cikk (7) bekezdés
16. cikk (8) bekezdés 13. cikk (7) bekezdés
16. cikk (9) bekezdés 13. cikk (8) bekezdés
16. cikk (10) bekezdés
16. cikk (11) bekezdés 13. cikk (9) bekezdés
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16. cikk (12) bekezdés 13. cikk (10) bekezdés
17 cikk
18. cikk (1) bekezdés 2. pont 14. cikk (1) bekezdés 2. pont
18. cikk (3) bekezdés 14. cikk (4) bekezdés
18. cikk (4) bekezdés 14. cikk (5) bekezdés
18. cikk (5) bekezdés 14. cikk (6) bekezdés
18. cikk (6) bekezdés 14. cikk (7) bekezdés
18. cikk (7) bekezdés 8. pont
19. cikk
20. cikk
21. cikk 16. cikk
22. cikk 17. cikk
23. cikk 18. cikk
24. cikk (1), (2) és (3) bekezdés 19. cikk (1), (2) és (3) bekezdés
24. cikk (4) bekezdés 19. cikk (9) bekezdés
24. cikk (5) bekezdés
24. cikk (6) bekezdés
24. cikk (7) bekezdés
24. cikk (8) bekezdés
25. cikk (1) bekezdés 19. cikk (4) bekezdés
25. cikk (2) bekezdés 19. cikk (5) bekezdés
25. cikk (3) bekezdés 19. cikk (6) bekezdés
25. cikk (4) bekezdés 19. cikk (7) bekezdés
25. cikk (5) bekezdés 19. cikk (8) bekezdés
25. cikk (6) bekezdés 19. cikk (10) bekezdés
25. cikk (7) bekezdés
26. cikk 20. cikk
27. cikk (1) bekezdés 21. cikk (1) bekezdés
27. cikk (2) bekezdés
27. cikk (3) bekezdés 21. cikk (2) bekezdés
27. cikk (4) bekezdés 21. cikk (3) bekezdés
27. cikk (5) bekezdés 21. cikk (4) bekezdés
27. cikk (6) bekezdés 21. cikk (5) bekezdés
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27. cikk (7) bekezdés 21. cikk (6) bekezdés
27. cikk (8) bekezdés
28. cikk 22. cikk
29. cikk 23. cikk
30. cikk 24. cikk
31. cikk 26. cikk
32. cikk
33. cikk
34. cikk
35. cikk
36. cikk (1), (2), (3), és (4) bekezdés 31. cikk (1), (2), (3), és (4) bekezdés
36. cikk (5) bekezdés
36. cikk (6) bekezdés 31. cikk (5) bekezdés
36. cikk (7) bekezdés 31. cikk (6) bekezdés
36. cikk (8) bekezdés 9. pont 31. cikk (7) bekezdés
37. cikk (1), (2), (3), (4), (5) és (6) 
bekezdés

32. cikk (1), (2), (3), (4), (5) és (6) 
bekezdés

37. cikk (7) bekezdés
37. cikk (8) bekezdés 32. cikk (7) bekezdés
37. cikk (9) bekezdés 32. cikk (8) bekezdés
37. cikk (10) bekezdés 32. cikk (9) bekezdés
37. cikk (11) bekezdés 32. cikk (10) bekezdés
38. cikk 33. cikk
39. cikk 34. cikk
40. cikk 35. cikk
41. cikk
42. cikk
43. cikk
44. cikk
45. cikk
46. cikk
47. cikk 36. cikk
48. cikk 37. cikk
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49. cikk 38. cikk
50. cikk 39. cikk
51. cikk
52. cikk 40. cikk
53. cikk (1) bekezdés 2. pont 41. cikk (1) bekezdés 2. pont
53. cikk (3) bekezdés 4. pont
54. cikk
55. cikk 42. cikk
56. cikk 43. cikk
57. cikk 46. cikk
58. cikk 47. cikk
59. cikk
60. cikk
61. cikk
62. cikk
63. cikk
64. cikk
65. cikk
66. cikk
67. cikk
68. cikk
69. cikk 48. cikk
70. cikk 49. cikk
71. cikk (1) bekezdés 2. pont 50. cikk (1) bekezdés 2. pont
71. cikk (3) bekezdés 4. pont
72. cikk
73. cikk (1) bekezdés 51. cikk (1) bekezdés
73. cikk (2) bekezdés
73. cikk (3) bekezdés 51. cikk (4) bekezdés
73. cikk (4) bekezdés 51. cikk (5) bekezdés
73. cikk (5) bekezdés 51. cikk (6) bekezdés
74. cikk
75. cikk
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76. cikk
77. cikk
78. cikk
79. cikk 52. cikk
80. cikk 53. cikk
81. cikk 54. cikk
82. cikk 55. cikk
83. cikk (1), (2), (3), és (4) bekezdés 56. cikk (1), (2), (3), és (4) bekezdés
83. cikk (5) és (6) bekezdés
83. cikk (7) bekezdés 56. cikk (5) bekezdés
83. cikk (8) bekezdés 56. cikk (6) bekezdés
84. cikk 57. cikk
85. cikk 58. cikk
86. cikk 58a. cikk
87. cikk 59. cikk
88. cikk 60. cikk
89. cikk 61. cikk
90. cikk 62. cikk
91. cikk 62a. cikk
92. cikk 63. cikk
93. cikk
94. cikk
95. cikk
96. cikk 65. cikk
97. cikk 70. cikk
98. cikk
99. cikk 71. cikk
100. cikk 72. cikk
101. cikk 73. cikk
I. melléklet I. melléklet
II. melléklet II. melléklet

Or. en
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Módosítás 217
Irányelvre irányuló javaslat
II b melléklet – B rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása
B. rész

.../.../EU rendelet [MiFIR] 2004/39/EK irányelv
1. cikk
2. cikk 4. cikk
3. cikk (1) bekezdés 29. cikk (1). bekezdés, 44. cikk 

(1) bekezdés
3. cikk (2) bekezdés 44. cikk (1) bekezdés
4. cikk (1) bekezdés 29. cikk (2). bekezdés, 44. cikk 

(2) bekezdés
4. cikk (2) bekezdés
4. cikk (3) bekezdés 29. cikk (3). bekezdés, 44. cikk 

(3) bekezdés
4. cikk (4) bekezdés
5. cikk (1) bekezdés 30. cikk (1). bekezdés, 45. cikk 

(1) bekezdés
5. cikk (2) bekezdés 45. cikk (1) bekezdés
6. cikk (1) bekezdés 30. cikk (2) bekezdés, 45. cikk 

(2) bekezdés
6. cikk (2) bekezdés 30. cikk (3) bekezdés, 45. cikk 

(3) bekezdés
7. cikk
8. cikk
9. cikk
10. cikk
11. cikk
12. cikk 28. cikk, 30. cikk
45. cikk
13. cikk 27. cikk (1) bekezdés 2. pont
14. cikk (1), (2), (3), és (4) bekezdés 27. cikk (3) bekezdés
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14. cikk (5) bekezdés 27. cikk (7) bekezdés
14. cikk (6) bekezdés
15 cikk 27. cikk (4) bekezdés
16. cikk (1) bekezdés 27. cikk (5) bekezdés
16. cikk (2) bekezdés 27. cikk (6) bekezdés
16. cikk (3) bekezdés 27. cikk (7) bekezdés
17. cikk
18. cikk
19. cikk 28. cikk
20. cikk
21. cikk 25. cikk (1) bekezdés
22. cikk (1) bekezdés 25. cikk (2) bekezdés
22. cikk (2) bekezdés
23. cikk, (1) bekezdés, 2. pont 25. cikk (3) bekezdés
23. cikk (3) bekezdés 25. cikk (4) bekezdés
23. cikk (4) bekezdés
23. cikk (5) bekezdés
23. cikk (6) bekezdés 25. cikk (5) bekezdés
23. cikk (7) bekezdés 25. cikk (6) bekezdés
23. cikk (8) bekezdés 25. cikk (7) bekezdés
23. cikk (9) bekezdés
24. cikk
25. cikk
26. cikk
27. cikk
28. cikk
29. cikk
30. cikk
31. cikk
32. cikk
33. cikk
34. cikk
35. cikk
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36. cikk
36. cikk
37. cikk
38. cikk
39. cikk
40. cikk
41. cikk
42. cikk 64. cikk
43. cikk 65. cikk
44. cikk
45. cikk 71. cikk
46. cikk 72. cikk

Or. en
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INDOKOLÁS

Bevezetés

A pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv (MiFID) felülvizsgálatát az EU által a pénzügyi 
válságra adott válasz összefüggésében kell vizsgálni. A befektetési szolgáltatásokról szóló 
irányelv helyébe lépő MiFID I. irányelvet (2004/39/EK) 2007. november 1-jén hajtották 
végre. Az irányelvet egy végrehajtási rendelettel (1287/2006/EK) és egy végrehajtási 
irányelvvel (2006/73/EK) egészítették ki. 

Annak, hogy erre a felülvizsgálatra miért kerül sor mindössze öt évvel a MiFID I. 
végrehajtása után, két fő oka van: a technikai haladás, az új piaci szereplők és az összetettebb 
kereskedési stratégiák kialakulása miatt megváltozott a piaci helyzet. Ezenkívül a pénzügyi 
válságra reagálva felül kell vizsgálni a MiFID-et a rendszerkockázat csökkentése, valamint a 
pénzügyi piacok stabilitása és a megfelelő befektetővédelem biztosítása érdekében. Az 
Európai Bizottság ezért 2011. október 20-án javaslatot tett egy rendeletre és egy irányelvre, 
amelyek együtt felváltanák a 2004/39/EK irányelvet.

Az Európai Parlament konzultációt indított, amely minden érdekelt fél számára lehetőséget 
adott arra, hogy megtegye észrevételeit. A 193 választ a teljes átláthatóság érdekében 
közzétették az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottságának (ECON) honlapján. 
Az előadó előterjesztett továbbá három munkadokumentumot, hogy áttekintést adjon a MiFID 
I-ről, és azonosítsa a bizottsági javaslatok néhány főbb szempontját.

Mivel a MiFID felülvizsgálata fontos lépés az Európai Unió átlátható és hatékony pénzügyi 
piacai felé, az előadó általánosságban üdvözli a bizottsági javaslatokat, mivel ez egyike volt a 
Parlament által a pénzügyi eszközök kereskedelmének szabályozásáról („dark pool”-ok stb.) 
szóló, 2010. december 14-i állásfoglalásában (2010/2075(INI)) említett legfontosabb 
kérdésköröknek. A Parlament állásfoglalásában kérte többek között a nagyfrekvenciájú 
kereskedés és a kereskedési helyszínekre vonatkozó meglévő átláthatósági követelmények 
megfelelőségének további vizsgálatát. Az előadó – jóllehet üdvözli a Bizottságnak az annak 
garantálására irányuló általános törekvését, hogy minden szervezett kereskedés szabályozott 
kereskedési helyszíneken bonyolódjon le – sajnálja, hogy a Bizottság nem vette figyelembe a 
parlamenti állásfoglalás egyik fő pontját, amely szerint a kereskedési helyszínek új 
kategóriájának bevezetése helyett inkább a végrehajtási helyszínek – szabályozott piacok 
(RM), multilaterális kereskedési rendszerek (MTF) és rendszeres internalizálók (SI) –
tekintetében a MiFID I. által bevezetett követelményeket kell kiigazítani. 

Az előadó álláspontja

Az előadó támogatja a MiFID-szabályok hatályának kiterjesztésére és a mentességek
korlátozására irányuló bizottsági javaslatot, mivel a szabályozási keretben fennálló összes 
hézag megszüntetése mellett áll annak érdekében, hogy a piac egyes részei ne maradjanak 
szabályozatlanok. Annak biztosítására, hogy a mentességekkel ne lehessen visszaélni, az 
előadó egy személyi beszámolási kötelezettséget javasol, melynek alapján magyarázatot kell 
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adni arról, hogy tevékenység miért kiegészítő tevékenység a főtevékenységhez képest. Az
EÉPH-nak szabályozástechnikai standardtervezeteket kell készítenie, hogy részletesebben 
meghatározza a kiegészítő tevékenységek kritériumait.

A Bizottság megerősíti a befektetővédelem szabályozási keretét annak érdekében, hogy az 
ügyfelek jobb tájékoztatást kapjanak a szolgáltatásokról és megbízásaik végrehajtásáról. Az 
előadó támogatja ezt a célt. Nem támogatja viszont azt a javasolt új kötelezettséget, amely 
szerint meg kell adni, hogy a befektetési tanács független-e, és hogy az a piac tágabb vagy 
korlátozottabb elemzésén alapul-e, mivel a „független” szó használatának korlátozása azt 
jelentheti, hogy a tanácsadás más formái negatív értelmet kapnak. Az előadó ezért egy 
semlegesebb megfogalmazást választott, és azt javasolja, hogy az ügyfeleket a befektetési 
tanács nyújtása előtt tájékoztatni kelljen arról, hogy sor került-e harmadik félnek teljesített 
kifizetésekre, és hogy a tanácsot korlátozott számú instrumentummal kapcsolatban adják-e. 
Az ügyfeleknek a pénzügyi eszközök alkalmasságára vonatkozó időszakos értékelések 
gyakoriságáról is tájékoztatást kell kapniuk. Nem szabad megtiltani, hogy a portfóliókezelők 
vásárlási ösztönzőket fogadjanak el, de az esetleges vásárlási ösztönzők elfogadásának teljes 
mértékben átláthatónak kell lennie, és erről az ügyfélnek a megállapodás előtt tájékoztatást 
kell kapnia. Az előadó egy új kötelezettséget vezet be továbbá, mely szerint a befektetési 
vállalkozásoknak az új termék kialakításakor meg kell határozniuk egy célcsoportot a 
lakossági vagy szakmai ügyfelek kategóriáján belül, és gondoskodniuk kell arról, hogy a 
terméket úgy alakítsák ki, hogy megfeleljen a szóban forgó ügyfelek szükségleteinek, és azt a 
célcsoportba tartozó ügyfelek számára forgalmazzák. Végezetül az előadónak meggyőződése, 
hogy az ügyfelekről beszerzendő információknak az ügyfelek kockázattűrésére vonatkozó 
információkat is magukban kell foglalniuk.

Ami a nyilvántartások vezetését illeti, a Bizottság azt javasolja, hogy ezeknek magukban 
kell foglalniuk a telefonbeszélgetések és elektronikus kommunikációk nyilvántartását is. 
Mivel azonban az ilyen jellegű felvételekhez való hozzáférés előírása ütközhet az 
adatvédelemre vagy a magánélet védelmére vonatkozó nemzeti joggal, az előadó azt 
javasolja, hogy a tagállamok a dokumentáció megfelelő eszközeként fogadhassanak el 
alternatív megoldásokat, például jegyzőkönyvet is.

Míg a MiFID I. a szervezett végrehajtási helyszínek három kategóriája között tett különbséget 
– ezek a fent említett RM-ek, MTF-ek és SI-k –, a Bizottság most egy negyedik kategóriát 
vezet be, amelynek elnevezése szervezett kereskedési rendszer (OTF). Valamennyi 
kereskedési helyszín tekintetében azonosak a kereskedés előtti és utáni követelmények, és 
ezekre a szervezeti szempontokat és a piacfelügyeletet illetően is csaknem azonos 
követelmények vonatkoznak. Az egyrészről az RM-ek és az MTF-ek, illetve másrészről az 
OTF-ek között fennálló fő különbség az, hogy az OTF-ek esetében létezik bizonyos fokú 
mérlegelési jog azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell a tranzakciókat lebonyolítani. Az előadó 
megkérdőjelezi, hogy egy új kategória létrehozása a legjobb módja-e a már meglévő 
kategóriákon kívül maradt szervezett helyszínek megragadásának. Annak érdekében, hogy ne 
jöjjenek létre új kiskapuk, javasolja az OTF-kategória a nem részvény értékpapírokra való 
korlátozását és a felülvizsgálati záradék ebből következő kiigazítását azt biztosítandó, hogy 
felülvizsgálják ennek az új kategóriának a szükségességét és hatását.

A MiFID II.-re vonatkozó javaslatok meghatározott kötelezettségeket tartalmaznak, amelyek 
mindenkire vonatkoznak, aki algoritmikus kereskedést folytat, ugyanakkor nagyon tágan 
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határozzák meg az algoritmikus kereskedést. Az előadó differenciáltabb megközelítést ajánl, 
és fogalommeghatározást javasol a nagyfrekvenciájú kereskedés és a nagyfrekvenciájú 
kereskedési stratégia tekintetében az algoritmikus kereskedés egy meghatározott 
alcsoportjának azonosítása érdekében, továbbá javasolja a közvetlen elektronikus hozzáférés 
tilalmát. Az előadó tudomásul veszi továbbá azokat az RM-ekre, MTF-ekre és OTF-ekre 
vonatkozó bizottsági javaslatokat, amelyek célja annak biztosítása, hogy azok szélsőséges 
piaci helyzetekben is ellenállóak legyenek, és hogy rendelkezzenek megfelelő 
megszakítókkal és az üzletvitel folytonosságára vonatkozó szabályokkal. Az előadó üdvözli 
ezt a megközelítést, de megerősítésére három javaslatot tesz: először is, a kereskedés és a 
megbízások áramlásának lassítása érdekében javasolja, hogy minden megbízás legyen 
legalább 500 milliszekundumon át érvényes; másodszor, minden kereskedési helyszín 
tekintetében legyenek paraméterek a kereskedés leállítására, amelyeket jelenteni kell az 
illetékes hatóságoknak és az EÉPH-nak, amelynek ezeket honlapján közzé kell tennie; 
harmadszor pedig elő kell írni a kereskedési helyszínek számára annak biztosítását, hogy 
díjszerkezetük magasabb díjat tartalmazzon az olyan megbízások benyújtása után, amelyeket 
törölnek, mint az olyan megbízások után, amelyeket végrehajtanak, illetve magasabb díjakat 
tartalmazzon az olyan piaci szereplők számára, amelyek nagyarányú törölt megbízást 
nyújtanak be.

A Bizottság javasolja a vállalatirányítási rendelkezések megerősítését mind az ügyvezető, 
mind a nem ügyvezető igazgatók profilja, szerepköre és felelősségei tekintetében, valamint a 
vezető testületek összetételének egyensúlyát illetően. Az előadó megerősíti a kereskedési 
helyszínek vezető testületeire vonatkozó szabályokat, és javasolja, hogy egy személy 
egyidejűleg ne tölthessen be egynél több ügyvezető igazgatói, illetve kettőnél több nem 
ügyvezető igazgatói tisztséget, noha az egyazon csoporton belüli ügyvezető és nem ügyvezető 
igazgatói tisztségek együttes betöltésének lehetősége megmaradt. Hatékony rendszereknek 
kell rendelkezésre állniuk az összeférhetetlenségek azonosításához és kezeléséhez is.

A gyorsan növekvő kkv-k piacaival a Bizottság a piacok egy új alkategóriáját hozza létre, 
amelyet rendszerint MTF-ként működtetnek. Az előadó – noha a célkitűzést támogatja –
biztonytalan annak gyakorlati előnyeit illetően, hogy egyes piacokat a gyorsan növekvő kkv-k 
piacaként címkéznek, és javasolja, hogy a fogalom alapuljon legalább a kkv-k szabványos 
uniós fogalommeghatározásán.

A Bizottság szerint minden kereskedési helyszínnek, ahol árualapú származtatott termékekkel 
kereskednek, pozíciólimiteket vagy alternatív mechanizmusokat kell elfogadnia a piac 
megfelelő működésének biztosítása és szabványosított tájékoztatás nyújtása érdekében. Az 
előadó általánosságban örvendetesnek tartja ezt a megközelítést, mivel támogatja az 
élelmiszerárakkal folytatott túlzott spekuláció tilalmának célját. Szükséges mindazonáltal 
bizonyos kiigazítás és megerősítés. Az előadó szerint a pozíciókra vonatkozó egyéb 
ellenőrzéseknek kiegészíteniük, nem pedig kiváltaniuk kell a pozíciólimitek alkalmazását. 
Ezeknek a limiteknek a megszabásakor azonban különbséget kell tenni az árucikkekkel 
kapcsolatos kereskedelmi tevékenységgel összefüggő pozíciók és az egyéb pozíciók között. 
Az EÉPH-ra kell bízni, hogy a szabályozástechnikai standardtervezetekben részletesebben 
meghatározza a szerződések számára vonatkozó limiteket. 

Az összevont adattárolást illetően minden vállalkozásnak a jóváhagyott közzétételi 
mechanizmuson keresztül (APA) nyilvánosságra kell hoznia kereskedési jelentését, lehetővé 
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téve az árak és a kereskedés eredményes összehasonlítását valamennyi lehetséges helyszín 
között. Az előadó támogatja a Bizottság javaslatait, de rámutat arra, hogy minden információt 
megkülönböztetésmentesen kell kezelni.

A harmadik országokra vonatkozó, Bizottság által javasolt szabályrendszer a harmadik 
országbeli jogrendszerek egyenértékűségének értékelésén alapul, így az olyan harmadik 
országbeli vállalkozások, amelyek vonatkozásában a Bizottság egyenértékűségi határozatot 
fogadott el, engedélyt kérhetnének arra, hogy az EU-ban szolgáltatásokat nyújtsanak. A 
harmadik országokra vonatkozó teljes szabályrendszer érdekében az előadó a „harmadik 
országbeli befektetési vállalkozás” helyett a „harmadik országbeli pénzügyi intézmény” 
kifejezést használja.

A bizottsági javaslatok széles körű hatásköröket is tartalmaznak a nemzeti hatóságok és az 
EÉPH számára. A felügyeleti hatóságok például az árualapú származtatott szerződés 
létezésének bármely szakaszában beavatkozhatnának, vagy előzetesen és 
megkülönböztetésmentes módon korlátozhatnák a pozíciókat. A tagállamok számára előírnák, 
hogy a közigazgatási szankciók legalább meghatározott minimális szintjét vezessék be. Az 
előadó megerősíti ezeket az intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a piaci 
résztvevők tartsák magukat a MiFID-szabályokhoz.

Végezetül az előadó csökkenti a felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok
számát, mert úgy véli, hogy a fő politikai döntéseket a rendes jogalkotási eljárás keretében a 
Parlamentnek és a Tanácsnak kell meghoznia, és meghatározza az EÉPH számára a kért 
szabályozási standardok elkészítésének határidőit.
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Tárgy: a pénzügyi eszközök piacairól és a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslat (átdolgozás)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Tisztelt Elnök Úr!

Az általam vezetett Jogi Bizottság az eljárási szabályzat átdolgozásról szóló 87. cikkének 
értelmében, az Európai Parlament eljárási szabályzatában foglaltak szerint megvizsgálta a fent 
említett javaslatot.

A cikk (3) bekezdése a következő: 

„Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz az akként 
megjelölteken kívüli, egyéb más érdemi módosítást, tájékoztatja arról az illetékes bizottságot.

Ebben az esetben a 156. és a 157. cikkben támasztott feltételeken túl az illetékes bizottság 
keretében csak azokat a módosításokat lehet elfogadni, amelyek a javaslat módosításokat 
tartalmazó részeire vonatkoznak.

Ha azonban az intézményközi megállapodás 8. pontjával összhangban az illetékes bizottság 
módosításokat kíván benyújtani a javaslat kodifikált részeihez is, e szándékáról 
haladéktalanul értesítenie kell a Tanácsot és a Bizottságot, és ez utóbbinak az 54. cikk szerinti 
szavazást megelőzően tájékoztatnia kell a bizottságot a módosításokkal kapcsolatos 
álláspontjáról és arról, hogy vissza szándékozik-e vonni az átdolgozásra irányuló javaslatot.”

Az Európai Parlament Jogi Szolgálatának – amelynek képviselői részt vettek az átdolgozott 
javaslatot vizsgáló tanácsadó munkacsoport ülésein – véleményét követően és a javaslat 
előadójának ajánlásaival összhangban a Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kérdéses javaslat 
nem tartalmaz lényegi változtatásokat a javaslatban vagy a tanácsadó munkacsoport 
véleményében lényegi változtatásként feltüntetetteken kívül, valamint hogy a korábbi 
jogszabályokban szereplő változatlanul hagyott rendelkezések és az említett változtatások 
egységes szerkezetbe foglalását illetően a javaslat lényegi változtatás nélkül egyenesen 
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kodifikálja a már meglévő szövegeket.

Következésképpen, miután 2012. március 1-i ülésén megvitatta azt, a Jogi Bizottság 22 
támogató szavazattal és tartózkodás nélkül1 azt javasolja az Ön bizottságának mint illetékes 
bizottságnak, hogy a 87. cikkel összhangban vizsgálja meg a fent említett javaslatot.

Tisztelettel:

Klaus-Heiner LEHNE

Melléklet: A tanácsadó munkacsoport véleménye.

                                               
1 A következő képviselők voltak jelen a zárószavazáson: Klaus-Heiner Lehne (elnök), Evelyn 
Regner (alelnök), Raffaele Baldassarre (alelnök), Françoise Castex (alelnök), Sebastian 
Valentin Bodu (alelnök), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Christian 
Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad 
Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos 
Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Alexandra Thein, 
Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz Zwiefka.
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MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI 
SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ
TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

Brüsszel, 2012. január 10.

VÉLEMÉNY

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: AZ EURÓPAI PARLAMENT
A TANÁCS
A BIZOTTSÁG

a pénzügyi eszközök piacairól és a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslat (átdolgozás)
COM(2011)0656, 2011.10.20. – 2011/0298(COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. 
november 28-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 9. pontjára, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2011. 
november 10-én és 28-án ülést tartott, hogy megvizsgálja – többek között – a Bizottság által 
benyújtott fent nevezett javaslatot.

Ezen ülések alkalmával1, a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK 
tanácsi irányelv, valamint a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, 
és a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 
2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv átdolgozására vonatkozó európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat vizsgálatát követően a tanácsadó 
munkacsoport közös megegyezéssel a következőket állapította meg:
1) Egy ilyen dokumentumban – ahhoz, hogy az indokolás az intézményközi megállapodás 
vonatkozó követelményeinek teljes mértékben megfeleljen – meg kellett volna határozni, 
hogy a javaslatban a korábbi jogi aktus mely rendelkezéseit hagyják változatlanul, amint erről 
a megállapodás 6a. pontjának iii. alpontja is rendelkezik.
2) Az átdolgozott szövegben javasolt alábbi változásokat az általában a lényeges változtatások 
jelölésére szolgáló szürke kiemeléssel kellett volna jelölni:
- a (37) preambulumbekezdésben a 2004/39/EK irányelv meglévő, 27. preambulumbekezdése 
teljes szövegének elhagyása;
- a (61) preambulumbekezdés szövege végének „az OTF-en vagy a rendszeres internalizálón 

                                               
1 A tanácsadó munkacsoport számára a javaslat angol, francia és német nyelvű változata állt 
rendelkezésre, és a csoport a munkadokumentum eredeti, angol nyelvű változata alapján 
dolgozott.
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kívül történjen” kifejezéssel való kiegészítése;
- a (102) preambulumbekezdésben a „gondoskodjanak” szó „támogassák” kifejezéssel való 
felváltása;
- az 1. cikk (1) bekezdése végének a „valamint az Unión belül befektetési szolgáltatásokat 
nyújtó vagy befektetési tevékenységet végző adatszolgáltatókra és harmadik országokbeli 
vállalkozásokra vonatkozik” kifejezéssel való kiegészítése;
- az 1. cikk (3) bekezdésének első francia bekezdésében a 17. cikkre vonatkozó új hivatkozás 
hozzáadása;
- az 1. cikk (3) bekezdésének negyedik francia bekezdésében a „–80.” szám;
- az 1. cikk (3) bekezdésének ötödik francia bekezdésében „a 71. cikk (1) bekezdése” szavak 
elhagyása;
- a 2. cikk (1) bekezdésének iii. alpontjában „a szabályozott piacon kívül vagy valamely MTF-
en kívül szervezett, gyakori és rendszeres alapon kereskednek hozzáférhető rendszert 
biztosítva harmadik feleknek a velük való kereskedés érdekében” szavak elhagyása;
- az 5. cikk (2) bekezdésének végén az „és 15.” szavak elhagyása;
- a 9. cikk (7) bekezdésében „a vállalkozás vezetésében javasolt változások” szavak 
elhagyása;
- a 16. cikk (1) bekezdésének végén az „és a 17. cikkben” szavak elhagyása;
- a 16. cikk (11) bekezdésében az „és (7)” szavak felvétele;
- a 18. cikk (1) bekezdésében az „és megkülönböztetésmentes” szavak elhagyása;
- a 18. cikk (6) bekezdésében az „50. cikk (1) bekezdése” helyébe a „72. cikk (1) bekezdése”
hivatkozás felvétele;
- a 24. cikk (1) bekezdésében „a (2)–(8) bekezdésben” kifejezésnek „az ebben a cikkben és a 
25. cikkben” szavakkal való felváltása;
- a 24. cikk (3) bekezdésének második albekezdésébe a „kell” szó felvétele;
- a változás a magyar nyelvi változatot nem érinti;
- a 30. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében az „és l)” szavak elhagyása;
- a 36. cikk (2) bekezdése második albekezdésében az „eljuttathatja” szónak az „kell 
eljuttatnia” kifejezéssel való felváltása;
- a 55. cikk (3) bekezdésének b) pontjának végén az „és tapasztalattal” szavak felvétele;
- a 92 cikk (1) bekezdésének negyedik albekezdésében az (f) pont felvétele;
- az I. melléklet C. szakaszának 10. pontjában „kibocsátáskereskedelmi egység” szavak 
elhagyása.
A 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdése 22. pontjának megfelelő 4. cikk (2) 
bekezdésének 18. pontjában a jelenleg hatályos szövegben szereplő „48. cikk”-re történő 
hivatkozást a „69. cikk”-re kellett volna kiigazítani.
4) A 36. cikk (9) bekezdésének első albekezdésében az „EÉPH” szó előtti – a 2004/39/EK 
irányelv 31. cikke (7) bekezdésének harmadik albekezdésében eredetileg szereplő – „E cikk 
egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében” mondatrészt meg kellett volna 
tartani és kettős vonallal áthúzva jelölni.
5) A 2004/39/EK irányelv 48. cikke (2) bekezdése első albekezdésének megfelelő 69. cikk (2) 
bekezdése első albekezdésében a jelenleg hatályos szövegben szereplő „23. cikk (4) 
bekezdés”-re történő hivatkozást a „29. cikk (4) bekezdés”-re kellett volna kiigazítani.
6) Az intézményközi megállapodás 7. pontjában lefektetett összes követelménynek való 
maradéktalan megfelelés érdekében az átdolgozási aktusnak a Bizottság által átdolgozásra 
benyújtott javaslatban nem szereplő alábbi elemeket kellene tartalmaznia:
- a 7b) pontnak megfelelően csatolandó megfelelési táblázatot;
- a hatályon kívül helyező cikkben szerepelnie kellene egy olyan rendelkezésnek, hogy az 
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ilyen hatályon kívül helyezés a 7c) pont i. alpontjának megfelelően nem érinti a 
tagállamoknak az irányelv átültetési időszakából eredő kötelezettségeit, továbbá tartalmaznia 
kellene a 7c) pont ii. alpontjának megfelelően csatolandó táblázatot is.

Következésképpen a javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport közös 
megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat a benne vagy e véleményben akként 
megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz. A meglévő jogszabály 
változatlanul hagyott rendelkezései és az érdemi módosítások egységes szerkezetbe foglalása 
tekintetében a munkacsoport megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő szöveg 
érdemi módosítás nélküli, egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
jogtanácsos jogtanácsos főigazgató


