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(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál 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 tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi 
szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló [EMIR] rendelet módosításáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0652),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–
0359/2011),

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

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. február 22-i véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

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

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

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

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

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az európai piacok átláthatóbbá tétele és 
a kereskedési szolgáltatásokat kínáló 
különféle helyszínek versenyfeltételeinek 
egyenlővé tétele érdekében szükség van 
egy új kategória, a szervezett kereskedési 
rendszer (OTF) bevezetésére. Ezt az új 
kategóriát nagy vonalakban úgy határozták 

(7) Az európai piacok átláthatóbbá tétele és 
a kereskedési szolgáltatásokat kínáló 
különféle helyszínek versenyfeltételeinek 
egyenlővé tétele érdekében szükség van 
egy új kategória, a szervezett kereskedési 
rendszer (OTF) bevezetésére a kötvények, 
strukturált pénzügyi termékek, kibocsátási 

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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meg, hogy most és a jövőben képesnek kell 
lennie arra, hogy a kereskedés szervezett 
végrehajtásának és megszervezésének 
összes olyan típusát átfogja, amelyek a 
meglévő helyszínek funkcióinak vagy 
szabályozói előírásainak nem felelnek meg.
Következésképpen olyan szervezeti 
előírásokat és átláthatósági szabályokat 
kell alkalmazni, amelyek támogatják az 
árfolyamok hatékony felderítését. Az új 
kategória magában foglalja a brókerek 
összepárosító rendszereit, amelyek úgy 
írhatók le, mint befektetési vállalkozás által 
működtetett belső elektronikus párosító 
rendszerek, amelyek ügyfélmegbízásokat 
ügyfélmegbízásokkal szemben teljesítenek.
Az új kategória magában foglalja azokat a 
rendszereket is, amelyek az elszámolásra 
alkalmas és kellően likvid származtatott 
termékek kereskedésére is szóba jöhetnek.
Nem tartozhatnak bele azok a rendszerek, 
amelyeknél a rendszerben a kereskedés 
valódi végrehajtására vagy a rendezésre 
nem kerül sor – mint például azok a 
hirdetőtáblák, amelyeket a vételi és eladási 
szándékok meghirdetésére használnak –
vagy azok a gazdálkodó egységek, 
amelyek potenciális vevői és eladói 
szándékokat gyűjtenek össze vagy vonnak 
össze, sem az elektronikus, kereskedés 
utáni megerősítést végző szolgáltatások.

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

Or. en

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés



PE485.888v01-00 8/60 PR\895737HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) Célszerű biztosítani, hogy a 
szabályozott kereskedési helyszíneken 
kívül történő kereskedés lehető 
legnagyobb része olyan szervezett 
rendszerekben történjen, amelyekre 
megfelelő átláthatósági kötelezettségek 
vonatkoznak. Ezen rendeletnek nem célja, 
hogy előírja a kereskedés előtti 
átláthatósági szabályok alkalmazását az 
elsődleges kibocsátást is tartalmazó
tőzsdén kívüli ügyletekre, amelyek 
jellemzői közé tartozik, hogy az eszközök 
felépítése nagyon különleges, kialakításuk 
pedig nagybani pénzügyi és nem pénzügyi
szerződő felek sajátos követelményeinek 
felel meg.

Or. en

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Az EÉPH-nak nyomon kell követnie 
a befektetési termékeket, ideértve az 
Unióban piacra bocsátott, forgalomba 
hozott vagy értékesített strukturált 
betéteket és pénzügyi eszközöket is, 
továbbá képesnek kell lennie arra, hogy az 
Unióban történő piacra bocsátásuk, 
forgalomba hozásuk vagy értékesítésük 
előtt, az illetékes hatóságokkal 
együttműködve megvizsgálja az új 
befektetési termékeket vagy pénzügyi 
eszközöket. Az EÉPH-nak felhatalmazást 
kell kapnia arra, hogy az e rendeletben 
szereplő feltételek teljesülése esetén 
ideiglenesen megtiltsa vagy korlátozza 
bizonyos befektetési termékek vagy 
pénzügyi eszközi Unióban történő piacra 
bocsátását, forgalomba hozását vagy 
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értékesítését, illetve a pénzügyi 
tevékenységek vagy gyakorlatok bizonyos 
típusait. Az EÉPH-nak arra is képesnek 
kell lennie, hogy az e rendeletben szereplő 
feltételek teljesülése esetén megelőző 
jelleggel, még a befektetési termék vagy 
pénzügyi eszköz piacra bocsátását vagy 
ügyfelek számára történő értékesítését 
megelőzően bevezessen ilyen tilalmat vagy 
korlátozást.

Or. en

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(24) Az illetékes hatóságoknak nyomon 
kell követniük a befektetési termékeket, 
ideértve strukturált betéteket is, valamint 
a tagállamban piacra bocsátott, 
forgalomba hozott vagy értékesített 
pénzügyi eszközöket. Az illetékes
hatóságok jogköreit ki kell egészíteni egy 
egyértelmű mechanizmussal bármely olyan
befektetési termék vagy pénzügyi eszköz 
forgalomba hozatalának, forgalmazásának 
és értékesítésének megtiltására vagy 
korlátozására, amely komoly aggályokat 
vet fel a befektetővédelem, a pénzügyi 
piacok szabályos működése és integritása, 
vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy 
részének stabilitása szempontjából, amihez 
megfelelő koordinációt és az EÉPH 
számára vészhelyzeti hatásköröket kell 
biztosítani. E jogkörök gyakorlása számos
konkrét, teljesítendő feltételnek van 
alárendelve. E feltételek teljesülése esetén 
az illetékes hatóságnak képesnek kell 
lennie arra, hogy megelőző jelleggel, még 
a befektetési termék vagy pénzügyi eszköz 
piacra bocsátását, forgalomba hozását 
vagy ügyfelek számára történő 
értékesítését megelőzően bevezessen ilyen 
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tilalmat vagy korlátozást.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(33) A kereskedési helyszínektől is meg 
kell követelni, hogy átlátható módon és 
megkülönböztetésmentes alapon 
hozzáférést biztosítsanak azon CCP-k 
számára, amelyek a kereskedési helyszínen 
végrehajtott ügyletek elszámolását 
kívánják, ideértve az adatfolyamokat is. A 
kereskedési helyszínek központi szerződő 
felek általi igénybevételére vonatkozó 
jogosultságnak lehetővé kell tennie az
olyan megoldásokat, amelyek keretében 
több központi szerződő fél használja 
egyazon kereskedési helyszín kereskedési 
adatait.  Ez azonban nem vezethet a 
származtatott ügyletek elszámolásának 
interoperabilitásához és nem okozhatja a 
likviditási források szétaprózódását. Az
indexekre és más, a pénzügyi eszközök 
értékének meghatározásához használt 
referenciaértékekre vonatkozó információk 
engedélyezését és az ezekhez való 
hozzáférést a CCP-k és más kereskedési 
helyszínek számára is 
megkülönböztetésmentes alapon biztosítani 
kell. Az akadályok és a diszkriminatív 
gyakorlat elhárítása a pénzügyi eszközök 
elszámolásáért és kereskedéséért folyó 
verseny növelésére irányul, hogy 
csökkenjenek a befektetési és hitelfelvételi 
költségek, és egyben megszünteti a 
hiányosságokat és előmozdítja az 
innovációt az Unió piacain. A Bizottságnak 
továbbra is szorosan figyelemmel kell 
kísérnie a kereskedés utáni infrastruktúra 
alakulását, és szükség esetén be kell 
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avatkoznia, hogy a belső piacon előálló 
versenytorzulásokat megakadályozza.

Or. en

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(38) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az EUMSZ 290. cikkével 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az egyes 
fogalommeghatározások tartalmáról; a 
kereskedés átláthatósági követelményeinek 
pontos jellemzőiről; a kereskedés előtti 
átláthatóság alóli mentesség részletes 
feltételeiről; a kereskedés utáni halasztott 
közzétételi mechanizmusokról; a 
kereskedés előtti átláthatósági 
kötelezettségek alkalmazásának 
kritériumairól a rendszeres internalizálók 
esetében, a konkrét, költségekkel 
kapcsolatos rendelkezésekről a piaci 
adatok rendelkezésre állása kapcsán; a 
hozzáférés megadásának vagy 
elutasításának kritériumairól a kereskedési 
helyszínek és a CCP-k között; és azoknak a 
feltételeknek a további meghatározásáról, 
amelyek alapján a befektetővédelem, a 
pénzügyi piacok szabályos működésének 
és integritásának veszélyeztetettsége, vagy 
az Unió pénzügyi rendszere egészének 
vagy egy részének stabilitását fenyegető 
veszély esetén az EÉPH cselekvésére lehet 
szükség. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elkészítésekor és megszövegezésekor a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak történő 
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egyidejű, időben történő és megfelelő 
továbbításáról.

Or. en

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A harmadik országbeli vállalkozások 
által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó 
harmadik országbeli jogi és felügyeleti 
keretrendszerek egyenértékűségével 
kapcsolatos határozattal kapcsolatos 
végrehajtási hatáskört a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni.

(39) E rendelet végrehajtása egységes 
feltételeinek biztosítása érdekében a
Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 
ruházni. A végrehajtási hatáskörnek ki 
kell terjednie a harmadik országbeli 
vállalkozások által nyújtott 
szolgáltatásokra vonatkozó harmadik 
országbeli jogi és felügyeleti 
keretrendszerek egyenértékűségével 
kapcsolatos határozat elfogadására, és azt
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
szóló 2011. február 16-i 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni.

Or. en

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Az EÉPH által kidolgozott 
szabályozástechnikai standardok 
tervezetét – a 23. cikknek megfelelően az 
ügyletjelentések tartalmát és specifikációit
illetően, a 26. cikknek megfelelően a
likviditási kritériumok tekintetében annak 
megítéléséhez, hogy a származtatott 

(42) A Bizottság fogadja el azokat a 
szabályozástechnikai standardokat, 
amelyeket az EÉPH dolgoz ki a 23. 
cikknek megfelelően az ügyletjelentések 
tartalmát és az Unión belül közvetlen, 
jelentős és előre látható hatást gyakorló 
származtatott szerződések típusait illetően,
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termékekre vonatkozik-e az a 
kötelezettség, hogy szervezett kereskedési 
helyszíneken történjen a kereskedésük, és 
a 36. cikknek megfelelően a kérelmező 
harmadik országbeli vállalkozás által,
bejegyzési kérelmében az EÉPH számára 
megadandó információkat illetően – a 
Bizottságnak az EUMSZ 290. cikke
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén és a 1093/2010/EU rendelet 
10–14. cikkével összhangban kell 
elfogadnia,.

illetve annak meghatározásával 
kapcsolatosan, hogy a származtatott 
termékek egy adott, a .../.../EU [EMIR] 
rendelet szerint az elszámolási 
kötelezettség hatálya alá tartozó 
kategóriája vagy annak releváns 
alkategóriája tekintetében csak szervezett 
kereskedési helyszíneken lehet-e 
kereskedni, a 26. cikknek megfelelően a
csak szervezett kereskedési helyszíneken
való kereskedést lehetővé tevő 
kötelezettség alá tartozó származtatott 
termékekre vonatkozó likviditási 
kritériumokat illetően, valamint a 36. 
cikknek megfelelően a kérelmező 
harmadik országbeli vállalkozás által
benyújtott bejegyzési kérelemben az 
EÉPH számára megadandó információkat 
illetően. A Bizottság az EUMSZ 290. cikke
alapján, illetve az 1095/2010/EU rendelet 
10–14. cikkével összhangban
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén
fogadja el a szabályozástechnikai 
standardtervezeteket. 

Or. en

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A Bizottságot arra is fel kell 
hatalmazni, hogy az EUMSZ 291. cikke 
alapján, végrehajtási aktusokban 
technikai végrehajtási standardokat 
fogadjon el, az 1095/2010/EU rendelet 15. 
cikkével összhangban. Az EÉPH-t meg 
kell bízni azzal, hogy a 26. cikkre 
tekintettel dolgozzon ki és a Bizottságnak 
nyújtson be végrehajtás-technikai 
standardok tervezet, amely meghatározza, 
hogy a származtatott termékek azon 
kategóriája vagy annak releváns 
alkategóriája tekintetében, amelyet az [ ] 

törölve
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(EMIR) rendelet az elszámolási 
kötelezettség hatálya alá tartozónak 
nyilvánított, csak szervezett kereskedési 
helyszíneken lehet kereskedni.

Or. en

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az illetékes hatóságok és az EÉPH 
hatásköre termékszintű beavatkozásokra, 
valamint az EÉPH hatásköre a 
pozíciómenedzselésben és a 
pozíciólimitekre;

e) az illetékes hatóságok és az EÉPH 
hatásköre termékszintű beavatkozásokra;

Or. en

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. „bilaterális rendszer”: olyan rendszer, 
amely összehozza a pénzügyi eszközökben 
lévő vételi és eladási szándékokat, vagy 
elősegíti azok összehozását, és amelyet 
olyan befektetési vállalkozás üzemeltet, 
amely saját számlára kereskedik ügyfelek 
megbízását teljesítve a rendszeren belül;

Or. en

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

7. „szervezett kereskedési rendszer
(OTF)”: befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető által működtetett
multilaterális rendszer vagy létesítmény, 
amely nem szabályozott piac vagy MTF, 
amelyben több harmadik fél kötvényekre, 
strukturált pénzügyi termékekre, 
kibocsátási egységekre vagy származtatott 
termékekre irányuló vételi és eladási 
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irányelv II. címének rendelkezéseivel 
összhangban;

szándéka hozható össze a rendszeren belül, 
oly módon, hogy az szerződést eredményez
a .../.../EU [új MiFID] irányelv II. címének 
rendelkezéseivel összhangban;

Or. en

Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „multilaterális rendszer”: olyan 
rendszer, amely összehozza a pénzügyi 
eszközökben lévő vételi és eladási 
szándékokat, vagy elősegíti azok 
összehozását, függetlenül az ebből eredő 
ügyletekben teljesített megbízások 
tényleges számától;

Or. en

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. „illetékes hatóság”: az egyes 
tagállamok által az [új MiFID] irányelv 48. 
cikkével összhangban kijelölt hatóság, 
kivéve, ha az említett irányelv másképp 
határozza meg;

17. „illetékes hatóság”: az egyes 
tagállamok által a .../.../EU [új MiFID] 
irányelv 69. cikkével összhangban kijelölt 
hatóság, kivéve, ha az említett irányelv 
másképp határozza meg;

Or. en

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

19. „összevont adattárolási szolgáltató
(CTP)”: olyan személy, aki a .../.../EU [új 
MiFID] irányelvben megállapított 
rendelkezések szerint fel van hatalmazva 
azon szolgáltatás nyújtására, hogy 
összegyűjtse a szabályozott piacokról, az 
MTF-ektől, az OTF-ektől és a jóváhagyott 
közzétételi mechanizmusoktól (APA) az e 
rendelet [5., 6., 11. és 12.] cikkében 
felsorolt pénzügyi eszközökről szóló 
kereskedési jelentéseket, és azokat olyan, 
folyamatos és élő, illetve – amennyiben a 
.../.../EU [új MiFID] irányelv 66. cikke (1) 
és (2) bekezdése úgy rendelkezik –
késleltetett  elektronikus adatfolyamba 
vonja össze, amely pénzügyi eszközönként 
valós idejű árfolyam- és volumen-adatokat 
biztosít;

Or. en

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21. „vezető testület”: egy 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 stratégiáját, 
célkitűzéseit és általános irányultságát 
meghatározza. A vezető testület magában 
foglal olyan személyeket, akik az 
intézmény üzleti tevékenységét 
ténylegesen irányítják;

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

Or. en
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Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. „felügyeleti funkció”: a vezetői 
döntéshozatal ellenőrzésére és 
monitoringjára irányuló felügyeleti 
funkciójában eljáró vezető testület;

törölve

Or. en

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 23 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. „felső vezetés”: az adatjelentési 
szolgáltatónál vezetői feladatot ellátó 
egyének, akik a napi ügyvezetésért 
felelnek és azért számon kérhetők;

törölve

Or. en

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. „interoperabilitási megállapodás: a 
.../.../EU [EMIR] rendelet 2. cikke (1) 
bekezdésének 9. pontja szerinti 
interoperabilitási megállapodás.

Or. en
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Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 27 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. „befektetési szolgáltatások és 
tevékenységek”: az [új MiFID] irányelv 4. 
cikke (1) bekezdésének 2. pontja szerint 
meghatározott szolgáltatások és 
tevékenységek;

27. „befektetési szolgáltatások és 
tevékenységek”: a .../.../EU [új MiFID] 
irányelv 4. cikke (2) bekezdésének 1. 
pontja szerinti szolgáltatások és 
tevékenységek;

Or. en

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 29 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29. „nagykereskedői energiatermék”: a
[REMIT] rendelet 2. cikkének (4) pontja 
szerint meghatározott szerződések és 
származtatott termékek.

29. „nagykereskedői energiatermék”: a
nagykereskedelmi energiapiacok 
integritásáról és átláthatóságáról szóló 
2011. október 25-i 1227/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet1 2.
cikkének (4) bekezdése szerinti
szerződések és származtatott termékek;

______________
1 HL L 326., 2011.12.8., 1.o.

Or. en

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben megadott 
fogalommeghatározások az [új MiFID] 
irányelvre is alkalmazandók.

(2) A .../.../EU [új MiFID] irányelv 4. 
cikkének (1) bekezdésében megadott 
fogalommeghatározások e rendeletre is 
alkalmazandók.
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Or. en

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság felhatalmazást kap, hogy –
a 41. cikkel összhangban –
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek a piaci fejlődéshez 
való alkalmazkodás érdekében 
meghatározzák az e cikk (1) bekezdése 3., 
3a., 7., 7a., 10–16., 18–26a, 28. és 29. 
pontjában rögzített 
fogalommeghatározások egyes technikai 
elemeit.

Or. en

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára.

Or. en

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

közzétételére vonatkozó kötelezettség alól.
Az illetékes hatóságok különösen olyan 
megbízások vonatkozásában tekinthetnek 
el az említett kötelezettségtől, amelyek 
meghaladják az adott részvény, letéti 
igazolás, tőzsdén kereskedett alap, 
certifikát, vagy más, hasonló pénzügyi 
eszköz vagy az adott részvény-, 
letétiigazolás-, tőzsdénkereskedettalap-, 
certifikát-, vagy más, hasonló 
pénzügyieszköz-típus szokásos piaci 
nagyságrendjét.

Or. en

Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok engedélyezhetik 
a szabályozott piacok számára, hogy az 
ügyletek adatait, azok típusától vagy 
nagyságrendjétől függően, halasztottan 
tegyék közzé. Az illetékes hatóságok 
különösen olyan ügyletek tekintetében 
engedélyezhetik a halasztott közzétételt, 
amelyek meghaladják az adott részvény, 
letéti igazolás, tőzsdén kereskedett alap, 
certifikát, vagy más, hasonló pénzügyi 
eszköz vagy az adott részvény-, 
letétiigazolás-, tőzsdénkereskedettalap-, 
certifikát-, vagy más, hasonló 
pénzügyieszköz-kategória szokásos piaci 
nagyságrendjét. A szabályozott piacoknak, 
valamint az MTF-et vagy OTF-et
működtető befektetési vállalkozásoknak és 
piacműködtetőknek előzetes jóváhagyást 
kell szerezniük az illetékes hatóságoktól a 
kereskedés halasztott közzétételére javasolt 

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

mechanizmusokra, és ezeket a 
mechanizmusokat a piaci szereplőkkel és a 
nyilvánossággal világosan közölni kell. Az 
EÉPH figyelemmel kíséri a halasztott 
kereskedési közzétételek 
mechanizmusainak az alkalmazását, és 
éves jelentést nyújt be a Bizottságnak azok 
gyakorlati alkalmazásáról.

Or. en

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden érintett pénzügyieszköz-
kategória tekintetében azokat a feltételeket, 
amelyek mellett egy szabályozott piac, a 
befektetési vállalkozás, ezen belül a 
rendszeres internalizáló vagy az MTF-et
vagy OTF-et üzemeltető befektetési 
vállalkozás vagy piacműködtető számára 
megengedhető a kötések halasztott 

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

azon ügyletek meghatározásakor 
alkalmazandó kritériumokat, amelyek 
esetében a nagyságrend vagy az érintett 
részvény, letéti igazolás, tőzsdén 
kereskedett alap, certifikát vagy más, 
hasonló pénzügyi eszköz típusa miatt 
engedélyezhető a halasztott közzététel.

Or. en

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok a (4) 
bekezdésnek megfelelően meghatározott 
esetekben a termékek bizonyos körét 
illetően a piaci modell, az adott termékre 
vonatkozó kereskedési tevékenység 
bizonyos jellemzői vagy a likviditás 
alapján mentesíthetik a szabályozott 
piacokat, valamint az MTF-et vagy OTF-et
működtető befektetési vállalkozásokat és 
piacműködtetőket a 7. cikk (1) 
bekezdésében említett információk 
közzétételére vonatkozó kötelezettség alól.

(1) Az illetékes hatóságok a (4) 
bekezdésnek megfelelően meghatározott 
esetekben a termékek bizonyos körét 
illetően a piaci modell, az adott termékre 
vonatkozó kereskedési tevékenység 
bizonyos jellemzői vagy a likviditás 
alapján mentesíthetik a szabályozott 
piacokat, valamint az MTF-et működtető 
befektetési vállalkozásokat és 
piacműködtetőket a 7. cikk (1) 
bekezdésében említett információk 
közzétételére vonatkozó kötelezettség alól.

Or. en

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok a (4) 
bekezdésnek megfelelően meghatározott 
esetekben a termékek bizonyos körét 
illetően a piaci modell, az adott termékre 
vonatkozó kereskedési tevékenység 
bizonyos jellemzői vagy a likviditás 

(2) Az illetékes hatóságok a (4) 
bekezdésnek megfelelően meghatározott 
esetekben a termékek bizonyos körét 
illetően a piaci modell, az adott termékre 
vonatkozó kereskedési tevékenység 
bizonyos jellemzői vagy a likviditás 
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alapján mentesíthetik a szabályozott 
piacokat, valamint az MTF-et vagy OTF-et
működtető befektetési vállalkozásokat és 
piacműködtetőket a 7. cikk (1) 
bekezdésében említett információk 
közzétételére vonatkozó kötelezettség alól.
Az illetékes hatóságok különösen olyan 
megbízások vonatkozásában tekinthetnek 
el az említett kötelezettségtől, amelyek 
meghaladják az adott kötvény, strukturált 
pénzügyi termék, kibocsátási egység vagy 
származtatott termék vagy az adott 
kötvény-, strukturáltpénzügyitermék-, 
kibocsátásiegység- vagy 
származtatotttermék-típus szokásos piaci 
nagyságrendjét.

alapján mentesíthetik a szabályozott 
piacokat, valamint az MTF-et működtető
befektetési vállalkozásokat és 
piacműködtetőket a 7. cikk (1) 
bekezdésében említett információk 
közzétételére vonatkozó kötelezettség alól.
Az illetékes hatóságok különösen olyan 
megbízások vonatkozásában tekinthetnek 
el az említett kötelezettségtől, amelyek 
meghaladják az adott kötvény, strukturált 
pénzügyi termék, kibocsátási egység vagy 
származtatott termék vagy az adott 
kötvény-, strukturáltpénzügyitermék-, 
kibocsátásiegység- vagy 
származtatotttermék-típus szokásos piaci 
nagyságrendjét.

Or. en

Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a piaci modell; törölve

Or. en

Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – b pont – i i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a termékre vonatkozó kereskedési 
tevékenység bizonyos jellemzői;

törölve

Or. en
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Módosítás
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – b pont – i v alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a megbízások nagyságrendje és típusa, 
valamint a pénzügyi eszköz kibocsátásának 
nagyságrendje és típusa.

iv. a megbízások nagyságrendje, valamint a 
pénzügyi eszköz kibocsátásának 
nagyságrendje és típusa.

Or. en

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden érintett pénzügyieszköz-
kategória tekintetében azokat a feltételeket, 
amelyek mellett egy szabályozott piac, a 
befektetési vállalkozás, ezen belül a 
rendszeres internalizáló vagy az MTF-et 
vagy OTF-et üzemeltető befektetési 
vállalkozás vagy piacműködtető számára 
megengedhető a kötések halasztott 
közzététele, valamint az azon ügyletek 
meghatározásakor alkalmazandó 
kritériumokat, amelyek esetében a 
nagyságrend vagy az érintett kötvény, 
strukturált pénzügyi termék, kibocsátási 
egység vagy származtatott termék típusa 
miatt engedélyezhető a halasztott 
közzététel és/vagy az ügylet 
nagyságrendjének elhagyása.

b) minden érintett pénzügyieszköz-
kategória tekintetében azokat a feltételeket, 
amelyek mellett egy szabályozott piac, a 
befektetési vállalkozás, ezen belül a 
rendszeres internalizáló vagy az MTF-et 
vagy OTF-et üzemeltető befektetési 
vállalkozás vagy piacműködtető számára 
megengedhető a kötések halasztott 
közzététele, valamint az azon ügyletek 
meghatározásakor alkalmazandó 
kritériumokat, amelyek esetében a 
nagyságrend vagy az érintett kötvény, 
strukturált pénzügyi termék, kibocsátási 
egység vagy származtatott termék típusa 
miatt engedélyezhető a halasztott 
közzététel.

Or. en

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-eket és OTF-eket működtető 
piacműködtetők és befektetési 
vállalkozások a 3–10. cikkel összhangban 
közzétett információkat a kereskedés előtti 
és utáni átláthatósági adatok elkülönített 
felkínálásával elérhetővé teszik a 
nyilvánosság számára.

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-eket és adott esetben OTF-eket 
működtető piacműködtetők és befektetési 
vállalkozások a 3–10. cikkel összhangban 
közzétett információkat a kereskedés előtti 
és utáni átláthatósági adatok elkülönített 
felkínálásával elérhetővé teszik a 
nyilvánosság számára.

Or. en

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-ek és OTF-ek a 3–10. cikkel 
összhangban közzétett információkat 
ésszerű üzleti alapon elérhetővé teszik a
nyilvánosság számára. Az információkat az 
ügylet közzététele után 15 perccel 
ingyenesen elérhetővé kell tenni.

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-ek és adott esetben OTF-ek a 3–10. 
cikkel összhangban közzétett 
információkat ésszerű üzleti alapon 
elérhetővé teszik a nyilvánosság számára.
Az információkat az ügylet közzététele 
után 15 perccel ingyenesen elérhetővé kell 
tenni.

Or. en

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
- 13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-13a. cikk
Rendszeres internalizálók kötelező 

igénybevétele OTC-kkel való kereskedés 
céljára

(1) Az olyan részvényekkel, letéti 
igazolásokkal, tőzsdén kereskedett 
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alapokkal, certifikátokkal és más, hasonló 
pénzügyi eszközökkel kapcsolatos 
ügyletek, amelyek a .../.../EU [EMIR ] 
rendelet 2a. cikke értelmében nem 
minősülnek csoporton belüli ügyleteknek, 
és amelyeket nem egy szabályozott piacon 
vagy MTF-en kötnek, rendszeres 
internalizáló útján kell megkötni, hacsak 
az ügylet nem tartalmazza az eszköz 
elsődleges kibocsátását.
(2) A szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekkel és strukturált pénzügyi 
termékekkel, a kibocsátási egységekkel és 
az elszámolásra alkalmas, vagy 
szabályozott piacra bevezetett, vagy MTF-
en vagy OTF-en kereskedett, ám a 26. 
cikk szerinti kereskedési kötelezettség alá 
nem tartozó származtatott termékekkel 
kapcsolatos ügyleteket, amelyekre nem 
szabályozott kereskedési helyszínen, 
MTF-en, OTF-en vagy azokkal a 26. cikk 
(4) bekezdése értelmében egyenértékűnek 
tekintett, harmadik országbeli kereskedési 
helyszínen kerül sor, rendszeres 
internalizálón keresztül kell megkötni, 
hacsak az ügylet nem tartalmazza az 
eszköz elsődleges kibocsátását.

Or. en

Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A részvények, letéti igazolások, tőzsdén 
kereskedett alapok, certifikátok és más, 
hasonló eszközök rendszeres 
internalizálóinak kötelező érvényű jegyzést 
kell közzétenniük azon, szabályozott piacra 
bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-en
kereskedett részvények, letéti igazolások, 
tőzsdén kereskedett alapok, certifikátok és 

(1) A részvények, letéti igazolások, tőzsdén 
kereskedett alapok, certifikátok és más, 
hasonló eszközök rendszeres 
internalizálóinak kötelező érvényű jegyzést 
kell közzétenniük azon, szabályozott piacra 
bevezetett vagy MTF-en kereskedett 
részvények, letéti igazolások, tőzsdén 
kereskedett alapok, certifikátok és más, 
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más, hasonló eszközök tekintetében, 
amelyek vonatkozásában rendszeres 
internalizálóként működnek, és amelyek 
piaca likvid. Azon részvények, letéti 
igazolások, tőzsdén kereskedett alapok, 
certifikátok és más, hasonló eszközök 
esetében, amelyeknek nincs likvid piaca, a 
rendszeres internalizálók jegyzéseiket az 
ügyfelek kérésére adják meg.

hasonló eszközök tekintetében, amelyek 
vonatkozásában rendszeres 
internalizálóként működnek, és amelyek 
piaca likvid. Azon részvények, letéti 
igazolások, tőzsdén kereskedett alapok, 
certifikátok és más, hasonló eszközök 
esetében, amelyeknek nincs likvid piaca, a 
rendszeres internalizálók jegyzéseiket az 
ügyfelek kérésére adják meg.

Or. en

Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 23. cikk meghatározásával 
összhangban minden egyes részvény, letéti 
igazolás, tőzsdén kereskedett alap, 
certifikát vagy más, hasonló pénzügyi 
eszköz likviditás szempontjából 
legfontosabb piacának illetékes hatósága –
az adott pénzügyi eszköz tekintetében a 
piacon végrehajtott megbízások számtani 
átlagértéke alapján – legalább évente 
meghatározza azt az osztályt, amelybe a 
szóban forgó pénzügyi eszköz tartozik. Ezt 
az információt közzé kell tenni az összes 
piaci résztvevő számára.

(6) A 23. cikk meghatározásával 
összhangban minden egyes részvény, letéti 
igazolás, tőzsdén kereskedett alap, 
certifikát vagy más, hasonló pénzügyi 
eszköz likviditás szempontjából 
legfontosabb piacának illetékes hatósága –
az adott pénzügyi eszköz tekintetében a 
piacon végrehajtott megbízások számtani 
átlagértéke alapján – legalább évente 
meghatározza azt az osztályt, amelybe a 
szóban forgó pénzügyi eszköz tartozik. Ezt 
az információt közzé kell tenni az összes 
piaci résztvevő számára, és továbbítani 
kell az EÉPH-nak, amely azt a honlapján 
közzéteszi.

Or. en

Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok és az EÉPH 
figyelemmel kíséri ennek a cikknek az

(1) Az illetékes hatóságok és az EÉPH 
figyelemmel kíséri a 17. cikk alkalmazását 
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alkalmazását azoknak a nagyságrendeknek 
a tekintetében, amelyeken a befektetési 
vállalkozás a jegyzéseket ügyfelei, és a 
vállalkozás más kereskedési tevékenysége 
kapcsán más piaci szereplők 
rendelkezésére bocsátotta, valamint azt, 
hogy a jegyzések milyen mértékben 
tükrözik az érvényben lévő piaci 
feltételeket az ugyanolyan vagy hasonló 
eszközök tekintetében szabályozott 
piacokon, MTF-eken vagy OTF-eken 
kötött ügyletekhez képest. Az EÉPH a 
hatálybalépés időpontjától számított 2 
éven belül jelentést tesz a Bizottságnak e
cikk alkalmazásáról. A 17. cikk (3) 
bekezdésében említett küszöbértéket éppen 
meghaladó vagy az érvényben lévő piaci 
feltételeken kívül eső jelentős jegyzési és 
kereskedési tevékenység esetén a jelentést 
a határidő előtt meg kell tenni a Bizottság 
felé.

azoknak a nagyságrendeknek a 
tekintetében, amelyeken a befektetési 
vállalkozás a jegyzéseket ügyfelei, és a 
vállalkozás más kereskedési tevékenysége 
kapcsán más piaci szereplők 
rendelkezésére bocsátotta, valamint azt, 
hogy a jegyzések milyen mértékben 
tükrözik az érvényben lévő piaci 
feltételeket az ugyanolyan vagy hasonló 
eszközök tekintetében szabályozott 
piacokon, MTF-eken vagy OTF-eken 
kötött ügyletekhez képest. Az EÉPH ...*
előtt jelentést tesz a Bizottságnak a 17.
cikk alkalmazásáról. A 17. cikk (3) 
bekezdésében említett küszöbértéket éppen 
meghaladó vagy az érvényben lévő piaci 
feltételeken kívül eső jelentős jegyzési és 
kereskedési tevékenység esetén az EÉPH 
már e határidőt megelőzően jelentést tesz
a Bizottságnak.

________________
* HL kérjük a dátumot beilleszteni: 24 
hónappal e rendelet hatálybalépését 
követően.

Or. en

Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a befektetési vállalkozások, 
amelyek akár saját számlára, akár 
ügyfeleik nevében ügyleteket kötnek 
szabályozott piacra bevezetett vagy MTF-
en vagy OTF-en kereskedett részvények, 
letéti igazolások, tőzsdén kereskedett 
alapok, certifikátok és más, hasonló 
pénzügyi eszközök tekintetében, 
nyilvánosságra hozzák ezeknek az 
ügyleteknek a volumenét és árfolyamát, 
valamint az ügyletkötés időpontját. Ezeket 

(1) Azok a befektetési vállalkozások, 
amelyek akár saját számlára, akár 
ügyfeleik nevében ügyleteket kötnek 
szabályozott piacra bevezetett vagy MTF-
en kereskedett részvények, letéti 
igazolások, tőzsdén kereskedett alapok, 
certifikátok és más, hasonló pénzügyi 
eszközök tekintetében, nyilvánosságra 
hozzák ezeknek az ügyleteknek a 
volumenét és árfolyamát, valamint az 
ügyletkötés időpontját. Ezeket az 
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az információkat jóváhagyott közzétételi 
mechanizmuson keresztül kell 
nyilvánosságra hozni.

információkat jóváhagyott közzétételi 
mechanizmuson keresztül kell 
nyilvánosságra hozni.

Or. en

Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerint közzétett 
információk és a közzétételi határidők 
megfelelnek a 6. cikk alapján elfogadott 
követelményeknek. Amennyiben a 6. cikk 
alapján elfogadott intézkedések a 
részvények, letéti igazolások, tőzsdén 
kereskedett alapok, certifikátok és más, 
hasonló pénzügyi eszközök egyes 
ügyletkategóriái vonatkozásában halasztott 
bejelentésről rendelkeznek, úgy e lehetőség 
akkor is vonatkozik ezen ügyletekre, ha 
azokat szabályozott piacokon, MTF-eken
vagy OTF-eken kívül hajtják végre.

(2) Az (1) bekezdés szerint közzétett 
információk és a közzétételi határidők 
megfelelnek a 6. cikk alapján elfogadott 
követelményeknek. Amennyiben a 6. cikk 
alapján elfogadott intézkedések a 
részvények, letéti igazolások, tőzsdén 
kereskedett alapok, certifikátok és más, 
hasonló pénzügyi eszközök egyes 
ügyletkategóriái vonatkozásában halasztott 
bejelentésről rendelkeznek, úgy e lehetőség 
akkor is vonatkozik ezen ügyletekre, ha 
azokat szabályozott piacokon vagy MTF-
eken kívül hajtják végre.

Or. en

Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben rögzített 
kötelezettség nem alkalmazandó a piacra 
be nem vezetett, vagy MTF-en vagy OTF-
en nem kereskedett pénzügyi eszközökre és 
azon pénzügyi eszközökre, amelyek értéke 
nem függ valamely piacra bevezetett, vagy
MTF-en vagy OTF-en kereskedett 
pénzügyi eszköz értékétől, sem azokra a 
pénzügyi eszközökre, amelyek nem vagy 
valószínűleg nem gyakorolnak hatást 

(2) Az (1) bekezdésben rögzített 
kötelezettség nem alkalmazandó a piacra 
be nem vezetett, szabályozott piacon,
MTF-en vagy OTF-en nem kereskedett 
pénzügyi eszközökre és azon pénzügyi 
eszközökre, amelyek értéke nem függ 
valamely piacra bevezetett, szabályozott 
piacon, MTF-en vagy OTF-en kereskedett 
pénzügyi eszköz értékétől, sem azokra a 
pénzügyi eszközökre, amelyek nem vagy 
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valamely piacra bevezetett, vagy MTF-en 
vagy OTF-en kereskedett pénzügyi 
eszközre.

valószínűleg nem gyakorolnak hatást 
valamely piacra bevezetett, vagy MTF-en 
vagy OTF-en kereskedett pénzügyi 
eszközre.

Or. en

Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

_____________
* HL kérjük a dátumot beilleszteni: 12 
hónappal e rendelet hatálybalépését 
követően.

Or. en

Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Két évvel ennek a rendeletnek a 
hatálybalépése után az EÉPH jelentést tesz 
a Bizottságnak ennek a cikknek 
működéséről, ideértve, hogy a kapott és az 
illetékes hatóságok között kicserélt 
ügyletjelentések tartalma és formátuma 
lehetővé teszi-e a befektetési vállalkozások 
tevékenységeinek a 21. cikk szerinti 
figyelemmel kísérését. A Bizottság 
lépéseket tehet, hogy esetleges 
változtatásokat javasoljon, beleértve annak 
előírását, hogy az ügyleteket az illetékes 
hatóságok helyett egy, az EÉPH által 
kijelölt rendszernek kell továbbítani, amely 

(9) Az EÉPH ...-ig* jelentést tesz a 
Bizottságnak ennek a cikknek 
működéséről, ideértve, hogy a kapott és az 
illetékes hatóságok között kicserélt 
ügyletjelentések tartalma és formátuma 
lehetővé teszi-e a befektetési vállalkozások 
tevékenységeinek a 21. cikk szerinti 
figyelemmel kísérését. A Bizottság 
lépéseket tehet, hogy esetleges 
változtatásokat javasoljon, beleértve annak 
előírását, hogy az ügyleteket az illetékes 
hatóságok helyett egy, az EÉPH által 
kijelölt rendszernek kell továbbítani, amely 
lehetővé teszi az illetékes hatóságok 
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lehetővé teszi az illetékes hatóságok 
számára, hogy az e cikk alapján jelentett 
összes információhoz hozzáférjenek.

számára, hogy az e cikk alapján jelentett 
összes információhoz hozzáférjenek. A 
Bizottság továbbítja az EÉPH jelentését az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
_____________
* HL kérjük a dátumot beilleszteni: 24 
hónappal e rendelet hatálybalépését 
követően.

Or. en

Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 42. cikkben említett eljárásnak 
megfelelően a Bizottság határozatokat 
fogadhat el annak megállapításáról, hogy 
egy harmadik ország jogi és felügyeleti 
keretrendszere biztosítja, hogy az adott 
harmadik országban engedélyezett 
kereskedési helyszínek olyan, jogilag 
kötelező előírásoknak feleljenek meg, 
amelyek egyenértékűek az (1) bekezdés a)–
c) pontjában említett kereskedési 
helyszínekre e rendelet, az [új MiFID] 
irányelv és az [új MAR] irányelv alapján 
vonatkozó előírásokkal, és amelyek 
effektív felügyelet és végrehajtás hatálya 
alá tartoznak az adott harmadik országban.

(4) A 42. cikk (2) bekezdésében említett
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően a 
Bizottság határozatokat fogadhat el annak 
megállapításáról, hogy egy harmadik 
ország jogi és felügyeleti keretrendszere 
biztosítja, hogy az adott harmadik 
országban engedélyezett kereskedési 
helyszínek olyan, jogilag kötelező 
előírásoknak feleljenek meg, amelyek 
egyenértékűek az e cikk (1) bekezdése a)–
c) pontjában említett kereskedési 
helyszínekre e rendelet, a .../.../EK [új 
MiFID] irányelv és a .../.../EK [új MAR] 
irányelv alapján vonatkozó előírásokkal, és 
amelyek effektív felügyelet és végrehajtás 
hatálya alá tartoznak az adott harmadik 
országban.

Or. en

Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogad el, 
amelyek meghatározzák a (2) bekezdésben 
említett azon szerződéstípusokat, 
amelyeknek közvetlen, jelentős és előre 
látható hatása van az Unión belül, illetve 
amelyek esetében a kötelezettség előírása 
annak érdekében szükséges vagy 
helyénvaló, hogy megakadályozza e 
rendelet rendelkezéseinek megkerülését.

(5) Az EÉPH kidolgozza olyan
szabályozástechnikai standardok 
tervezetét, amelyek meghatározzák a (2) 
bekezdésben említett azon 
szerződéstípusokat, amelyeknek közvetlen, 
jelentős és előre látható hatása van az
Unión belül, illetve amelyek esetében a 
kötelezettség előírása annak érdekében 
szükséges vagy helyénvaló, hogy 
megakadályozza e rendelet 
rendelkezéseinek megkerülését.

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardok tervezetét …-ig* benyújtja a 
Bizottságnak.
A Bizottság hatáskört kap az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardok 
tervezetének az 1095/2010/EU rendelet 
10–14. cikkének megfelelő elfogadására.
_____________
* HL kérjük a dátumot beilleszteni: 12 
hónappal e rendelet hatálybalépését 
követően.

Or. en

Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH végrehajtás-technikai
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák a következőket:

Az EÉPH szabályozástechnikai
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák a következőket:

Or. en
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Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az első albekezdésben említett
végrehajtás-technikai standardtervezeteket
az [ ] (EMIR) rendelet 4. cikkének
(3) bekezdése szerinti végrehajtás-
technikai standardok Bizottság általi 
jóváhagyásától számított három hónapon 
belül nyújtja be a Bizottságnak.

Az EÉPH az első albekezdésben említett
szabályozástechnikai standardtervezeteket
a .../.../EU [EMIR] rendelet 4. cikkének
(3) bekezdése szerinti
szabályozástechnikai standardok Bizottság 
általi jóváhagyásától számított három 
hónapon belül nyújtja be a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett végrehajtás-
technikai standardtervezeteknek az 
1095/2010/EU rendelet 15. cikkével 
összhangban történő elfogadására.

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

Or. en

Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amikor a végrehajtás-technikai
standardok tervezetét kialakítja, az EÉPH a 
származtatott termékek kategóriáját vagy 
annak releváns alkategóriáját a következő 
kritériumok alapján tekinti kellően 
likvidnek:

(3) Amikor a szabályozástechnikai
standardok tervezetét kialakítja, az EÉPH a 
származtatott termékek kategóriáját vagy 
annak releváns alkategóriáját a következő 
kritériumok alapján tekinti kellően 
likvidnek:
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Or. en

Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végrehajtás-technikai standardok 
tervezetének Bizottság általi elfogadásra 
történő benyújtása előtt az EÉPH nyilvános 
egyeztetést folytat, és adott esetben 
konzultálhat harmadik országok illetékes 
hatóságaival.

A szabályozástechnikai standardok 
tervezetének Bizottság általi elfogadásra 
történő benyújtása előtt az EÉPH nyilvános 
egyeztetést folytat, és adott esetben 
konzultálhat harmadik országok illetékes 
hatóságaival.

Or. en

Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH értesítését követően a Bizottság
felhívást tehet közzé az ilyen származtatott 
termékeknek a 24. cikk (1) bekezdésében 
említett helyszíneken való kereskedését 
célzó javaslatok kidolgozására.

Az első albekezdésben említett értesítést 
követően az EÉPH felhívást tesz közzé az 
ilyen származtatott termékeknek a 24. cikk
(1) bekezdésében említett helyszíneken 
való kereskedését célzó javaslatok 
kidolgozására.

Or. en

Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az EÉPH az (1) bekezdéssel 
összhangban új végrehajtás-technikai
standardok tervezetét nyújtja be a 
Bizottságnak a meglévő végrehajtás-

(5) Az EÉPH az (1) bekezdéssel 
összhangban új szabályozástechnikai
standardok tervezetét nyújtja be a 
Bizottságnak a meglévő
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technikai standardok módosítására, 
felfüggesztésére vagy hatályon kívül 
helyezésére, amennyiben lényeges változás 
történik a (2) bekezdésben meghatározott 
kritériumokban. Mielőtt ezt megtenné, az 
EÉPH szükség szerint egyeztethet 
harmadik országok illetékes hatóságaival.
A Bizottság felhatalmazást kap a meglévő
végrehajtás-technikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 15. cikkével 
összhangban történő módosítására, 
felfüggesztésére és hatályon kívül 
helyezésére.

szabályozástechnikai standardok 
módosítására, felfüggesztésére vagy 
hatályon kívül helyezésére, amennyiben 
lényeges változás történik a (2) 
bekezdésben meghatározott 
kritériumokban. Mielőtt ezt megtenné, az 
EÉPH szükség szerint egyeztethet 
harmadik országok illetékes hatóságaival.
A Bizottság felhatalmazást kap a meglévő
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő módosítására, 
felfüggesztésére és hatályon kívül 
helyezésére.

Or. en

Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap a (2) 
bekezdés b) pontjában említett 
kritériumokat meghatározó 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő elfogadására. Az 
említett szabályozástechnikai standardok 
tervezeté az EÉPH --/--/---ig benyújtja a 
Bizottságnak.

(6) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, hogy 
meghatározza a (2) bekezdés b) pontjában 
említett kritériumokat.

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardok tervezetét …-ig* benyújtja a 
Bizottságnak.

A Bizottság hatáskört kap az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardok 
tervezetének az 1095/2010/EU rendelet 
10–14. cikkének megfelelő elfogadására.
______________
* HL kérjük a dátumot beilleszteni: 12 
hónappal e rendelet hatálybalépését 
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követően.

Or. en

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kereskedési helyszín illetékes 
hatósága a CCP számára a kereskedési 
helyszínhez való hozzáférést csak akkor 
tagadhatja meg, amikor az ilyen hozzáférés 
veszélyeztetné a piacok gördülékeny és 
rendezett működését.

(4) Az átruházható értékpapírok és a
pénzpiaci eszközök vonatkozásában a
kereskedési helyszín illetékes hatósága a 
CCP számára a kereskedési helyszínhez 
való hozzáférést csak akkor tagadhatja 
meg, amikor az ilyen hozzáférés 
veszélyeztetné a piacok gördülékeny és 
rendezett működését. Egyéb pénzügyi 
eszközök vonatkozásában a kereskedési 
helyszínhez való hozzáférés csak akkor 
adható meg a központi szerződő félnek, ha 
e hozzáférés nem igényel 
interoperabilitást, nem jelent fenyegetést a 
piacok zavartalan és megfelelő 
működésére nézve – különösen a 
likviditási források szétaprózódásának 
veszélye miatt –, és ha a végrehajtási 
helyszín megfelelő mechanizmusokat 
hozott létre az említett szétaprózódás 
veszélyének kiküszöbölésére.

Ha egy illetékes hatóság ezen az alapon 
megtagadja a hozzáférést, akkor a (2) 
bekezdésben említett kérelem 
kézhezvételétől számított két hónapon 
belül határozatot hoz, amelyben teljes körű 
indoklást ad a kereskedési helyszínnek és a 
CCP-nek, ideértve azokat a bizonyítékokat, 
amelyekre a határozat alapul.

(4a) Ha egy illetékes hatóság ezen az 
alapon megtagadja a hozzáférést, akkor a
(2) bekezdésben említett kérelem 
kézhezvételétől számított két hónapon 
belül határozatot hoz, amelyben teljes körű 
indoklást ad a kereskedési helyszínnek és a 
CCP-nek, ideértve azokat a bizonyítékokat, 
amelyekre a határozat alapul.

Or. en



PR\895737HU.doc 41/60 PE485.888v01-00

HU

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azokat a feltételeket, amelyek szerint a 
hozzáférést a kereskedési helyszín 
megtagadhatja, ideértve az ügyletek 
volumenén, a felhasználók számán vagy 
más, szükségtelen kockázatokat teremtő 
tényezőkön alapuló feltételeket.

a) azokat a feltételeket, amelyek szerint a 
hozzáférést a kereskedési helyszín 
megtagadhatja az átruházható 
értékpapírok és a pénzpiaci eszközök 
vonatkozásában, ideértve az ügyletek 
volumenén, a felhasználók számán vagy 
más, szükségtelen kockázatokat teremtő 
tényezőkön alapuló feltételeket.

Or. en

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki a likviditás 
szétaprózódásának részletes 
meghatározása érdekében. E 
szabályozástechnikai standardok 
tervezetének lehetőség szerint tükrözniük 
kell a Bizottság által a .../.../EU [EMIR] 
rendelet 5a. cikke szerint elfogadott 
szabályozástechnikai standardokat.
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.
______________
* HL kérjük a dátumot beilleszteni: 12 
hónappal e rendelet hatálybalépését 
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követően.

Or. en

Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az 1095/2010/EU rendelet 9. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban az 
EÉPH nyomon követi a befektetési 
termékeket, ideértve az Unióban piacra 
bocsátott, forgalomba hozott vagy 
értékesített strukturált betéteket és 
pénzügyi eszközöket is, továbbá az 
illetékes hatóságokkal együttműködve, 
proaktív módon, az Unióban történő 
piacra bocsátásuk, forgalomba hozásuk 
vagy értékesítésük előtt megvizsgálhatja 
az új befektetési termékeket vagy pénzügyi 
eszközöket.

Or. en

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) bizonyos pénzügyi eszközök, vagy 
bizonyos jellemzőkkel bíró pénzügyi 
eszközök forgalomba hozását, 
forgalmazását vagy értékesítését; vagy

a) bizonyos befektetési termékek (köztük 
strukturált betétek), pénzügyi eszközök, 
vagy bizonyos jellemzőkkel bíró pénzügyi 
eszközök forgalomba hozását, 
forgalmazását vagy értékesítését; vagy

Or. en
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Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adott pénzügyi eszközre vagy 
tevékenységre vonatkozó uniós 
jogszabályok szabályozási követelményei 
nem kezelik a veszélyt;

b) az adott befektetési termékre, pénzügyi 
eszközre vagy tevékenységre vonatkozó 
uniós jogszabályok szabályozási 
követelményei nem kezelik a veszélyt;

Or. en

Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben szereplő feltételek 
teljesülése esetén az EÉPH megelőző 
jelleggel, még a befektetési termék vagy 
pénzügyi eszköz piacra bocsátását vagy 
ügyfelek számára történő értékesítését 
megelőzően is alkalmazhatja az (1) 
bekezdés szerinti tilalmat vagy korlátozást.

Or. en

Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az (1) bekezdés szerinti határozat 
meghozatala előtt az EÉPH előre 
jelezheti, hogy tilalmat vagy korlátozást 
szándékozik alkalmazni egy adott 
befektetési termék vagy pénzügyi eszköz 
vonatkozásában abban az esetben, ha a 
befektetési termék vagy pénzügyi eszköz 
bizonyos jellemzőit meghatározott időn 
belül nem módosítják.
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Or. en

Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az EÉPH kellő időközönként, de 
legalább háromhavonta felülvizsgálja az
(1) bekezdés szerint kivetett tiltást vagy 
korlátozást. Amennyiben a tiltást vagy 
korlátozást a három hónapos időtartam 
elteltét követően nem hosszabbítják meg, 
az automatikusan hatályát veszti.

(6) Az EÉPH kellő időközönként, de 
legalább háromhavonta felülvizsgálja az
(1) bekezdés szerint kivetett tiltást vagy 
korlátozást. Amennyiben a tiltásra vagy a 
korlátozásra a befektetők védelme 
érdekében kerül sor, az EÉPH évente 
felülvizsgálja azt. Amennyiben a tiltást 
vagy korlátozást a három hónapos vagy 
éves időtartam elteltét követően nem 
hosszabbítják meg, az automatikusan 
hatályát veszti.

Or. en

Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogad el, 
amelyekben meghatározza azokat a 
kritériumokat és tényezőket, amelyeket az 
illetékes hatóságoknak és az EÉPH-nak 
annak meghatározásakor kell figyelembe 
vennie, hogy mikor lép fel olyan veszély, 
amely a (2) bekezdés a) pontja szerint a 
befektetővédelmet vagy a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását, vagy 
az uniós pénzügyi rendszer egészének vagy 
egy részének stabilitását fenyegeti.

(8) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogad el, 
amelyekben meghatározza azokat a 
kritériumokat és tényezőket, amelyeket az 
illetékes hatóságoknak és az EÉPH-nak 
annak meghatározásakor kell figyelembe 
vennie, hogy mikor lép fel olyan veszély, 
amely a (2) bekezdés a) pontja szerint a 
befektetővédelmet vagy a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását, vagy 
az uniós pénzügyi rendszer egészének vagy 
egy részének stabilitását fenyegeti. E 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az EÉPH szükség 
esetén megelőző jelleggel is felléphessen, 



PR\895737HU.doc 45/60 PE485.888v01-00

HU

és fellépésével ne kelljen megvárnia a 
termék vagy pénzügyi eszköz piacra 
bocsátását, illetve az adott 
tevékenységtípus vagy gyakorlat 
megkezdését.

Or. en

Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az illetékes hatóságok nyomon 
követik a befektetési termékeket, ideértve 
a tagállamban piacra bocsátott, 
forgalomba hozott vagy értékesített 
befektetési termékeket, köztük strukturált 
betéteket is, valamint pénzügyi eszközöket, 
továbbá proaktív módon, a tagállamban 
történő piacra bocsátásuk, forgalomba 
hozásuk vagy értékesítésük előtt 
megvizsgálhatja az új befektetési 
termékeket vagy pénzügyi eszközöket.

Or. en

Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) bizonyos pénzügyi eszközök, vagy 
bizonyos jellemzőkkel bíró pénzügyi 
eszközök forgalomba hozását, 
forgalmazását vagy értékesítését; or

a) bizonyos befektetési termékek (köztük 
strukturált betétek), pénzügyi eszközök, 
vagy bizonyos jellemzőkkel bíró pénzügyi 
eszközök forgalomba hozását, 
forgalmazását vagy értékesítését; or

Or. en
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Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a pénzügyi eszköz vagy tevékenység 
vagy gyakorlat jelentős aggályokat vált ki a 
befektetővédelem szempontjából vagy 
komoly fenyegetést jelent a pénzügyi 
piacok szabályos működése és integritása, 
vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy 
egy részének stabilitása szempontjából;

a) a befektetési termék, pénzügyi eszköz
vagy tevékenység vagy gyakorlat jelentős 
aggályokat vált ki a befektetővédelem 
szempontjából vagy komoly fenyegetést 
jelent a pénzügyi piacok szabályos 
működése és integritása, vagy a pénzügyi 
rendszer egészének vagy egy részének 
stabilitása szempontjából;

Or. en

Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a pénzügyi eszközre vagy tevékenységre 
vagy gyakorlatra vonatkozó uniós 
jogszabályok meglévő szabályozási 
követelményei nem elégségesek az (a) 
pontban említett kockázatok kezeléséhez, 
amit a meglévő követelmények 
felügyeletének vagy végrehajtásának 
javításával sem lehetne elérni;

b) a befektetési termékre, pénzügyi 
eszközre vagy tevékenységre vagy 
gyakorlatra vonatkozó uniós jogszabályok 
meglévő szabályozási követelményei nem 
elégségesek az (a) pontban említett 
kockázatok kezeléséhez, amit a meglévő 
követelmények felügyeletének vagy 
végrehajtásának javításával sem lehetne 
elérni;

Or. en

Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben szereplő feltételek 
teljesülése esetén az illetékes hatóság 
megelőző jelleggel, még a befektetési 
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termék vagy pénzügyi eszköz piacra 
bocsátását, forgalomba hozását vagy 
ügyfelek számára történő értékesítését 
megelőzően is alkalmazhat tilalmat vagy 
korlátozást.

Or. en

Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdés szerinti tiltás vagy 
korlátozás alkalmazása előtt az illetékes 
hatóság előre jelezheti, hogy tilalmat vagy 
korlátozást szándékozik alkalmazni egy 
adott befektetési termék vagy pénzügyi 
eszköz vonatkozásában abban az esetben, 
ha a befektetési termék vagy pénzügyi 
eszköz bizonyos jellemzőit meghatározott 
időn belül nem módosítják.

Or. en

Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóság e cikk szerinti
lépést csak akkor tesz, ha legalább egy
hónappal a lépés megtétele előtt írásban 
értesíti az összes többi illetékes hatóságot 
és az EÉPH-t a következők részleteiről:

(3) Az illetékes hatóság e cikk szerinti
tiltást vagy korlátozást csak akkor
alkalmaz, ha legalább egy héttel a lépés 
megtétele előtt írásban értesíti az összes 
többi illetékes hatóságot és az EÉPH-t a 
következők részleteiről:

Or. en
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Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság – a 41. cikkel 
összhangban – felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok útján olyan intézkedéseket 
fogad el, amelyekben meghatározza azokat 
a kritériumokat és tényezőket, amelyeket 
az illetékes hatóságoknak és az EÉPH-nak 
annak meghatározásakor kell figyelembe 
vennie, hogy mikor lép fel olyan veszély, 
amely a (2) bekezdés a) pontja szerint a 
pénzügyi piacok szabályos működését és 
integritását – ezen belül a fizikai árucikkek 
leszállításával kapcsolatos 
megállapodásokat –, vagy az Unió 
pénzügyi rendszere egészének vagy egy 
részének stabilitását fenyegeti.

(10) A Bizottság – a 41. cikkel 
összhangban – felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok útján olyan intézkedéseket 
fogad el, amelyekben meghatározza azokat 
a kritériumokat és tényezőket, amelyeket 
az illetékes hatóságoknak és az EÉPH-nak 
annak meghatározásakor kell figyelembe 
vennie, hogy mikor lép fel olyan veszély, 
amely a (2) bekezdés a) pontja szerint a 
pénzügyi piacok szabályos működését és 
integritását – ezen belül a fizikai árucikkek 
leszállításával kapcsolatos 
megállapodásokat –, vagy az Unió 
pénzügyi rendszere egészének vagy egy 
részének stabilitását fenyegeti. E 
kritériumok és tényezők figyelembe veszik 
a .../.../EU [új MiFID] irányelv 59. 
cikkének (3) bekezdése értelmében 
kidolgozott szabályozástechnikai 
standardok tervezetét, továbbá 
különbséget tesznek azon helyzetek között, 
amikor az EÉPH azért lép fel, mert az 
illetékes hatóság elmulasztotta a fellépést, 
illetve azon helyzetek között, amikor az 
EÉPH olyan további kockázat 
vonatkozásában kíván fellépni, amellyel 
szemben az illetékes hatóság a .../.../EU 
[új MiFID] irányelv 71. cikke (2) 
bekezdésének i. pontja, valamint 72. cikke 
(1) bekezdésének f) és g) pontja 
értelmében nem tud fellépni.

Or. en

Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Harmadik országbeli vállalkozás az [új 
MiFID] irányelv 30. cikkében felsorolt 
szolgáltatásokat az Unióban székhellyel 
rendelkező jogosult szerződő feleknek 
fióktelep létrehozása nélkül csak akkor 
biztosíthatja, ha saját maga be van 
jegyezve a harmadik országbeli 
vállalkozásokról az EÉPH által, a 37. 
cikknek megfelelően vezetett 
nyilvántartásba.

(1) Harmadik országbeli vállalkozás a 
.../.../EU [új MiFID] irányelv 30. cikkében 
felsorolt szolgáltatásokat az Unióban 
székhellyel rendelkező jogosult szerződő 
feleknek és a .../.../EU [új MiFID] 
irányelv II. mellékletének I. szakasza 
szerinti szakmai ügyfeleknek fióktelep 
létrehozása nélkül csak akkor biztosíthatja, 
ha saját maga be van jegyezve a harmadik 
országbeli vállalkozásokról az EÉPH által, 
a 37. cikknek megfelelően vezetett 
nyilvántartásba.

Or. en

Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap azon
szabályozástechnikai standardok
elfogadására, amelyek meghatározzák, 
hogy a kérelmező harmadik országbeli 
vállalkozásnak milyen információkat kell 
biztosítania az EÉPH számára a (3) 
bekezdés szerinti bejegyzés iránti 
kérelmében, és milyen formátumban kell 
biztosítania a (4) bekezdésben előírt 
információkat.

(6) Az EÉPH kidolgozza olyan
szabályozástechnikai standardok tervezetét, 
amelyek meghatározzák, hogy a kérelmező 
harmadik országbeli vállalkozásnak milyen 
információkat kell biztosítania az EÉPH 
számára a (3) bekezdés szerinti bejegyzés 
iránti kérelmében, és milyen formátumban 
kell biztosítania a (4) bekezdésben előírt 
információkat.

Or. en

Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
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szabályozástechnikai standardokat az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkének 
megfelelően kell elfogadni.

standardokat …-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.
____________
* HL kérjük a dátumot beilleszteni: 12 
hónappal e rendelet hatálybalépését 
követően.

Or. en

Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 42. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően határozatot 
fogadhat el egy harmadik országgal 
kapcsolatban, ha annak jogi és felügyeleti 
megoldásai biztosítják, hogy az adott 
harmadik országban engedélyezett 
vállalkozások olyan, jogilag kötelező 
előírásoknak feleljenek meg, amelyek 
hatása egyenértékű a [MiFID] irányelvben, 
e rendeletben, és a 2006/49/EK 
irányelvben [tőkekövetelmény-irányelv,

A Bizottság a 42. cikk (2) bekezdésében
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően határozatot fogadhat el egy 
harmadik országgal kapcsolatban, ha annak 
jogi és felügyeleti megoldásai biztosítják, 
hogy az adott harmadik országban 
engedélyezett vállalkozások olyan, jogilag 
kötelező előírásoknak feleljenek meg, 
amelyek hatása egyenértékű a .../.../EU
[MiFID] irányelvben, e rendeletben, és a 
2006/49/EK irányelvben, valamint ezek
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CRD], valamint azok végrehajtási 
intézkedéseiben meghatározott 
követelményekével, és az adott harmadik 
ország az alkalmazandó prudenciális 
keretrendszer egyenértékű kölcsönös 
elismerését biztosítja az ezen irányelvnek 
megfelelően engedélyezett befektetési 
vállalkozások számára.

végrehajtási intézkedéseiben meghatározott 
követelményekével, és az adott harmadik 
ország az alkalmazandó prudenciális 
keretrendszer egyenértékű kölcsönös 
elismerését biztosítja az ezen irányelvnek 
megfelelően engedélyezett befektetési 
vállalkozások számára.

Or. en

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 41. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
alábbiak tekintetében: 2. cikk (3) bekezdés, 
4. cikk (3) bekezdés, 6. cikk (2) bekezdés, 
8. cikk (4) bekezdés, 10. cikk (2) bekezdés, 
11. cikk (2) bekezdés, 12. cikk (2) 
bekezdés, 13. cikk (7) bekezdés, 14. cikk
(5) bekezdés, 14. cikk (6) bekezdés, 16. 
cikk (3) bekezdés, 18. cikk (2) bekezdés, 
18. cikk (3) bekezdés, 19. cikk (3) 
bekezdés, 20. cikk (3) bekezdés, 28. cikk
(6) bekezdés, 29. cikk (6) bekezdés, 30. 
cikk (3) bekezdés, 31. cikk (8) bekezdés, 
32. cikk (6) bekezdés, 35. cikk (10) 
bekezdés és 45. cikk (2) bekezdés.

A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 41. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
alábbiak tekintetében: 2. cikk (3) bekezdés, 
4. cikk (3) bekezdés, 6. cikk (2) bekezdés, 
8. cikk (4) bekezdés, 10. cikk (2) bekezdés, 
11. cikk (2) bekezdés, 12. cikk (2) 
bekezdés, 13. cikk (7) bekezdés, 14. cikk
(5) bekezdés, 14. cikk (6) bekezdés, 16. 
cikk (3) bekezdés, 18. cikk (2) bekezdés, 
18. cikk (3) bekezdés, 19. cikk (3) 
bekezdés, 20. cikk (3) bekezdés, 28. cikk
(6) bekezdés, 29. cikk (6) bekezdés, 30. 
cikk (3) bekezdés, 31. cikk (8) bekezdés, 
32. cikk (6) bekezdés és 35. cikk (10) 
bekezdés.

Or. en

Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A felhatalmazás a 41. cikk (1) 
bekezdésében foglalt időponttól számított

(2) A 2. cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk 
(3) bekezdésében, a 6. cikk (2) 
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határozatlan időtartamra szól. bekezdésében, a 8. cikk (4) bekezdésében, 
a 10. cikk (2) bekezdésében, a 11. cikk (2) 
bekezdésében, a 12. cikk (2) 
bekezdésében, a 13. cikk (7) 
bekezdésében, a 14. cikk (5) és (6) 
bekezdésében, a 16. cikk (3) 
bekezdésében, a 18. cikk (2) és (3) 
bekezdésében, a 19. cikk (3) 
bekezdésében, a 20. (3) bekezdésében, a 
28. cikk (6) bekezdésében, a 29. cikk (6) 
bekezdésében, a 30. cikk (3) 
bekezdésében, a 31. cikk (8) 
bekezdésében, a 32. cikk (6) bekezdésében 
és a 35. cikk (10) bekezdésében említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására való felhatalmazás
határozatlan időtartamra szól.

Or. en

Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a felhatalmazást.
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. Az említett határozat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetésének napján vagy a határozatban 
megjelölt napon lép hatályba. A határozat 
nem érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 2. cikk (3) 
bekezdésében, a 4. cikk (3) bekezdésében, 
a 6. cikk (2) bekezdésében, a 8. cikk (4) 
bekezdésében, a 10. cikk (2) 
bekezdésében, a 11. cikk (2) 
bekezdésében, a 12. cikk (2) 
bekezdésében, a 13. cikk (7) 
bekezdésében, a 14. cikk (5) és (6) 
bekezdésében, a 16. cikk (3) 
bekezdésében, a 18. cikk (2) és (3) 
bekezdésében, a 19. cikk (3) 
bekezdésében, a 20. (3) bekezdésében, a 
28. cikk (6) bekezdésében, a 29. cikk (6) 
bekezdésében, a 30. cikk (3) 
bekezdésében, a 31. cikk (8) 
bekezdésében, a 32. cikk (6) bekezdésében 
és a 35. cikk (10) bekezdésében említett
felhatalmazást. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
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meghatározott felhatalmazást. Az említett 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetésének napján vagy 
a határozatban megjelölt napon lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

Or. en

Módosítás 89
Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 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 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 90
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 24., a 26. és a 37. cikk szerinti 
végrehajtási jogi aktusok elfogadásánál 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.
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Or. en

Módosítás 91
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás 
esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét 
kell alkalmazni, tekintettel az említett 
rendelet 8. cikkének rendelkezéseire.

(2) Az e bekezdésre való hivatkozás esetén 
a 182/2011/EU rendelet 5. cikke 
alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 92
Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mielőtt [2 év eltelne a MiFIR 
alkalmazásától számítva, amint azt a 41. 
cikk (2) bekezdése meghatározza], a
Bizottság, az EÉPH-val egyeztetve, 
jelentést tesz a Tanács és a Parlament 
számára a 13. cikk működéséről, ideértve, 
hogy a kapott és az illetékes hatóságok 
között kicserélt ügyletjelentések tartalma 
és formátuma átfogóan lehetővé teszi-e a 
befektetési vállalkozások tevékenységeinek 
a 13. cikk (1) bekezdése szerinti 
figyelemmel kísérését. A Bizottság 
megfelelő javaslatokat tehet, hogy 
esetleges változtatásokat javasoljon, 
beleértve annak előírását, hogy az 
ügyleteket az illetékes hatóságok helyett 
egy, az EÉPH által kijelölt rendszernek kell 
bejelenteni, amely lehetővé teszi az 
illetékes hatóságok számára, hogy az 
összes bejelentett információhoz 
hozzáférjenek, ennek a cikknek az alapján.

(2) A Bizottság ...-ig*, az EÉPH-val 
egyeztetve, jelentést tesz a Tanács és a 
Parlament számára a 23. cikk működéséről, 
ideértve, hogy a kapott és az illetékes 
hatóságok között kicserélt ügyletjelentések 
tartalma és formátuma átfogóan lehetővé 
teszi-e a befektetési vállalkozások 
tevékenységeinek a 23. cikk (1) bekezdése 
szerinti figyelemmel kísérését. A Bizottság 
megfelelő javaslatokat tehet, hogy 
esetleges változtatásokat javasoljon, 
beleértve annak előírását, hogy az 
ügyleteket az illetékes hatóságok helyett 
egy, az EÉPH által kijelölt rendszernek kell 
bejelenteni, amely lehetővé teszi az 
illetékes hatóságok számára, hogy az 
összes bejelentett információhoz 
hozzáférjenek, ennek a cikknek az alapján.

______________
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* HL kérjük a dátumot beilleszteni: 42 
hónappal e rendelet hatálybalépését 
követően.

Or. en

Módosítás 93
Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A meglévő harmadik országbeli
vállalkozások a tagállamokban továbbra 
is végezhetnek szolgáltatásokat és 
tevékenységeket, a nemzeti rendszereknek 
megfelelően, [ezen rendelet 
hatálybalépésétől számított 4 évig].

(1) A harmadik országbeli pénzügyi 
intézmények az adott harmadik országra 
vonatkozó, a .../.../EU [új MiFID] rendelet 
41. cikkének (3) bekezdése szerinti 
bizottsági határozat elfogadásától 
számított egy évig végezhetnek 
szolgáltatásokat és tevékenységeket a 
tagállamokban, a nemzeti rendszereknek 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogadhat el, 
amelyekben a Bizottság által a 37. cikk 
alapján már elfogadott, egyenértékűségről 
szóló határozatokat és a harmadik 
országok szabályozási és felügyeleti 
keretrendszerében várható fejleményeket 
figyelembe véve a (2) bekezdés 
alkalmazásának időszakának 
meghosszabbítását rendelheti el.

törölve

Or. en
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Módosítás 95
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetésének napját
követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában történő kihirdetését követő
huszadik napon lép hatályba.

Or. en

Módosítás 96
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet [e rendelet 
hatálybalépésétől számított 24 hónap 
elteltével] kell alkalmazni, kivéve a 2. cikk
(3) bekezdését, a 4. cikk (3) bekezdését, a 
6. cikk (2) bekezdését, a 8. cikk (4) 
bekezdését, a 10. cikk (2) bekezdését, a 11. 
cikk (2) bekezdését, a 12. cikk (2) 
bekezdését, a 13. cikk (7) bekezdését, a 14. 
cikk (5) bekezdését, a 14. cikk (6) 
bekezdését, a 16. cikk (3) bekezdését, a 18. 
cikk (2) bekezdését, a 18. cikk (3) 
bekezdését, a 19. cikk (3) bekezdését, a 20.
(3) bekezdését, a 23. cikk (8) bekezdését, a 
24. cikk (5) bekezdését, a 26. cikket, a 28. 
cikk (6) bekezdését, a 29. cikk (6) 
bekezdését, a 30. cikk (3) bekezdését, a 
31., 32., 33., 34. és 35. cikket, amelyeket e 
rendelet hatálybalépésétől azonnal 
alkalmazni kell.

Ezt a rendeletet ...-tól* kell alkalmazni, 
kivéve a 2. cikk (3) bekezdését, a 4. cikk
(3) bekezdését, a 6. cikk (2) bekezdését, a 
8. cikk (4) bekezdését, a 10. cikk (2) 
bekezdését, a 11. cikk (2) bekezdését, a 12. 
cikk (2) bekezdését, a 13. cikk (7) 
bekezdését, a 14. cikk (5) bekezdését, a 14. 
cikk (6) bekezdését, a 16. cikk (3) 
bekezdését, a 18. cikk (2) bekezdését, a 18. 
cikk (3) bekezdését, a 19. cikk (3) 
bekezdését, a 20. (3) bekezdését, a 23. cikk
(8) bekezdését, a 24. cikk (5) bekezdését, a 
26. cikket, a 28. cikk (6) bekezdését, a 29. 
cikk (6) bekezdését, a 30. cikk (3) 
bekezdését, a 31., 32., 33., 34. és 35. 
cikket, amelyeket e rendelet 
hatálybalépésétől azonnal alkalmazni kell.

______________
* HL kérjük a dátumot beilleszteni: 18 
hónappal e rendelet hatálybalépését 
követően.

Or. en
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INDOKOLÁS

Bevezetés

A pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv (MiFID) felülvizsgálatát a pénzügyi válságra 
adott uniós válaszintézkedések összefüggésében kell vizsgálni. A MiFID I. irányelvet 
(2004/39/EK) 2007. november 1-jén hajtották végre, és a befektetési szolgáltatásokról szóló 
irányelv helyébe lépett. Ezt egy végrehajtási rendelet (1287/2006/EK) és egy végrehajtási 
irányelv (2006/73/EK) egészítette ki. 

Két fő oka van annak, hogy a MiFID I. irányelvet csak öt évvel végrehajtása után vizsgálják 
felül: a piaci helyzet a technikai fejlődés, az új piaci szereplők és az összetettebb kereskedési 
stratégiák megjelenése miatt megváltozott. Ezen túlmenően, a pénzügyi válsággal kapcsolatos 
válaszintézkedésként a MiFID-et oly módon kell felülvizsgálni, hogy csökkenjen a 
rendszerszintű kockázat, valamint biztosítani lehessen a pénzügyi piacok stabilitását és a 
befektetők megfelelő szintű védelmét. Az Európai Bizottság ezért 2011. október 20-án 
javaslatot tett egy rendeletre és egy irányelvre, amelyek együttesen lépnek a 2004/39/EK 
irányelv helyébe.

Az Európai Parlament konzultációt kezdeményezett, amelyen valamennyi érintett fél 
vázolhatta álláspontját. Az átláthatóság érdekében a beérkező 193 választ az Európai 
Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottságának (ECON) honlapján közzétettük. Az előadó 
ezen kívül három munkadokumentumot mutatott be, áttekintést adva a MiFID I-ről, valamint 
azonosítva a bizottsági javaslatok legfontosabb szempontjait.

Mivel a MiFID felülvizsgálata fontos lépés az átlátható és hatékony uniós pénzügyi piacok 
felé, az előadó általánosságban üdvözli a Bizottság javaslatait, hiszen ez volt az egyik fontos 
témája a Parlament 2010. december 14-i, a pénzügyi eszközök kereskedelmének 
szabályozásáról – „dark pool”-ok stb. szóló állásfoglalásának (2010/2075(INI)). Az 
állásfoglalásban a Parlament kérte többek között a nagyfrekvenciájú („high frequency”) 
kereskedés további vizsgálatát, illetve a kereskedési helyszínekre vonatkozó jelenlegi 
átláthatósági követelmények alkalmasságának elemzését. Az előadó üdvözli ugyan a 
Bizottság általános célkitűzését, hogy valamennyi szervezett kereskedés szabályozott 
kereskedési helyszíneken történjen, ám sajnálatosnak tartja, hogy a Bizottság nem vette át a 
Parlament állásfoglalásának egyik fő elemét, nevezetesen azt, hogy 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 irányuló bizottsági 
javaslatot, mivel a szabályozási keretben fennálló összes hézag megszüntetése mellett áll 
annak érdekében, hogy a piac egyes részei ne maradjanak szabályozatlanok.
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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 korlátozását a nem részvény 
értékpapírokra való. Az előadó azt is javasolja, hogy világosabban kerüljön meghatározásra a 
bilaterális és multilaterális rendszer fogalma annak érdekében, hogy egyértelműen el lehessen 
különíteni egymástól a bilaterális és multilaterális kereskedést, valamint biztosítani lehessen, 
hogy a piaci szereplőkre megfelelő szabályok vonatkozzanak.

Az előadó tudomásul veszi a piaci infrastruktúrához való hozzáféréssel kapcsolatos 
rendelkezéseket. Úgy véli, hogy ez a hozzáférés problémákat okozhat a likviditási források 
szétaprózódása miatt vagy amennyiben interoperabilitás is szóba kerül, továbbá úgy véli, 
hogy a felügyelőknek ezért – ahogyan azt az EMIR-ben is elismerték – képesnek kell lenniük 
a közbelépésre annak érdekében, hogy ezek a problémák ne jelentkezzenek.

A MiFIR-javaslat értelmében a kereskedés előtti és utáni átláthatóságot a részvényjellegű 
termékekre és a nem-tőkeinstrumentumokra is ki kell terjeszteni. Mivel az előadó támogatja 
az átláthatóság fokozására irányuló intézkedéseket, támogatja ezt a megközelítést is, csupán a 
nem-tőkeinstrumentumokra vonatkozó mentességek lehetőségét kívánja kiigazítani. A 
Bizottság a javasolja, hogy az illetékes hatóságok felé fennálló ügyletjelentési kötelezettség 
tartalmazzon olyan új előírást, amely szerint az RM-ek, MTF-ek és OTF-ek oly módon 
kötelesek megőrizni a megbízásokkal kapcsolatos adatokat, hogy azok legalább 5 évig a 
felügyelők rendelkezésére álljanak. Az előadó üdvözli ezeket a javaslatokat.

A Bizottság szerint az illetékes hatóságok tartós tiltást vagy korlátozást szabhatnának ki 
pénzügyi termékekre, tevékenységekre vagy gyakorlatokra, az EÉPH koordinációja 
mellett Az EÉPH ezen kívül ideiglenes betilthat vagy korlátozhat termékeket, 
gyakorlatokat és szolgáltatásokat. Az előadó kérdésesnek tartja, hogy a pénzügyi piac 
stabilitásának vagy a befektetők védelmének biztosítása érdekében elegendő-e, ha csak utólag 
van lehetőség termékek vagy szolgáltatások betiltására. Először is, az EÉPH-nak vagy az 
illetékes hatóságoknak nem csupán a pénzügyi eszközöket kell nyomon követniük, hanem 
ezeken kívül a befektetési termékeket is, köztük a strukturált letéteket. Másodsorban, a már 
piacra bocsátott termékekre vonatkozó tiltás vagy korlátozás lehetőségén kívül azt is 
biztosítani kell, hogy az EÉPH vagy az illetékes hatóságok megelőző jelleggel, még a 
befektetési termék vagy pénzügyi eszköz piacra bocsátását megelőzően is alkalmazhasson 
tilalmat vagy korlátozást. Ezen kívül, az EÉPH-nak és az illetékes hatóságoknak előre 
jelezniük kell, hogy megelőző jelleggel tilalmat vagy korlátozást szándékoznak alkalmazni 
egy adott befektetési termék vagy pénzügyi eszköz vonatkozásában, ezáltal lehetővé téve a 
termék vagy eszköz meghatározott időn belüli módosítását.
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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.


