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RÖVID INDOKOLÁS

A pénzügyi eszközök piacairól szóló, 2007 novembere óta hatályban lévő irányelv (a MiFID) 
az uniós pénzügyi szabályozás egyik sarokköve, és az előadó egyetért azzal, hogy a hatályos 
MiFID-et (a továbbiakban MiFID II.) a hiányosságok orvoslása érdekében át kell dolgozni.

Az irányelv hatálybalépése óta két olyan eseményre került sor, amely indokolttá teszi az 
irányelv átdolgozását: először is a pénzpiacok, többek között az új termékek megjelenésének 
köszönhetően, jelentősen átalakultak. Másodsorban a 2008. évi pénzügyi válság és utóhatása 
felszínre hozta e piacok működésének és átláthatóságának gyenge pontjait, valamint azt, hogy 
a MiFID ezeket a hiányosságokat nem képes orvosolni. A tanulságok levonását követően az 
Európai Bizottság a MiFID átdolgozására tesz javaslatot. Az átdolgozás főbb céljai: 

- a kevésbé szabályozott piacok átláthatóságának és felügyeletének növelése; 
- a piaci rendellenességek és a rendszerkockázatok csökkentése; 
- a befektetők fokozottabb védelme, a bizalom visszaállítása, valamint 
- a pénzügyi piacok hatékonyságának növelése és a résztvevők szükségtelen költségeinek 

csökkentése;
- a nagyobb átláthatóság és a pénzpiaci szabályozás biztosítása. 

A javasolt új szabályozás két különböző jogi eszközből, egy irányelvből (MiFID) és a 
pénzügyi eszközök piacairól szóló rendeletből (a továbbiakban a MiFIR) áll. A két eszközt 
ezért együtt kell vizsgálni. A rendeletre irányuló javaslat fő célja, hogy egységes 
követelményeket támasszon a kereskedési adatok nyilvánosságra hozatalával, az 
ügyletjelentéssel, a származtatott termékek szervezett helyszíneken történő kereskedésével, az 
elszámolási lehetőségekhez való diszkriminációmentes hozzáféréssel, a referenciaérték-
kereskedéssel, valamint az illetékes hatóságok termékszintű beavatkozási hatáskörével 
kapcsolatban. 

Az előadó véleménye szerint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságnak a rendeletre 
irányuló javaslatot illetően elsősorban az árukereskedelmi iparhoz hasonló nem pénzügyi 
ágazatokra kifejtett hatásra kell figyelmet fordítania. Az előadó felteszi a kérdést, hogy a 
javasolt rendeletben foglalt előírások arányosak-e a nem pénzügyi társaságokat illetően. 
Általánosságban az előadó úgy véli, hogy az árukereskedelemmel foglalkozó nem pénzügyi 
társaságokat természetükből fakadóan nem szabad a hagyományos pénzügyi intézményekkel, 
például a bankokkal egy kalap alá venni. A nem pénzügyi társaságok kereskedési 
tevékenysége nem hordoz magában rendszerszintű kockázatot, és az a társaság üzletvitelének 
alapvető összetevője. 

Az előadó ezért a továbbiakban a MiFIR rendeletnek a nem pénzügyi társaságokra kifejtett 
hatására összpontosítana, és szükség esetén a későbbiekben ezzel kapcsolatban nyújtana be 
módosításokat. A nagykereskedelmi energiatermékek példának okáért a piacok integritásáról 
szóló 2011/1227/EK rendeletben (REMIT) bevezetett szabályozás alá tartoznak, és ezért 
jelentős érv szól amellett, hogy a 24. cikk szerinti kereskedési kötelezettség ne vonatkozzon 
azokra a nagykereskedelmi energiatermékekre, amelyek a REMIT rendeletben meghatározott 
illetékes prudenciálfelügyeleti hatóságok ellenőrzése alá tartoznak.
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MÓDOSÍTÁSOK

Az  Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Ez a közzétételi kötelezettség nem 
alkalmazandó a nem pénzügyi szerződő 
felek azon származékos ügyleteire, 
amelyek csökkentik az adott szerződő fél 
üzleti tevékenységéhez vagy 
vállalatfinanszírozásához közvetlenül 
kapcsolódó, objektíven mérhető 
kockázatokat.

Indokolás

A nem pénzügyi cégek által használt származtatott termékeket úgy alakítják ki, hogy 
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rugalmasan és hatékonyan ellensúlyozzák az operatív tevékenység kockázatait. A módosítás 
mentesítené ezeket az ügyleteket az átláthatósági követelmények alól, mivel e személyre 
szabott ügyletek nyilvánosságra hozatala valószínűleg az információk bizalmas jellegével 
kapcsolatos problémákat okozna.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
9 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 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett származtatott termékekre 
vonatkozóan végrehajtott ügyletek árát, 
volumenét és időpontját. A szabályozott 
piacok, valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők minden ilyen ügylet 
adatait a valós időhöz technikailag lehető 
legközelebb eső időpontban teszik közzé.

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a
24. cikkben említett kereskedési 
kötelezettségek hatálya alá tartozó
származtatott termékekre 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.

Ez a közzétételi kötelezettség nem 
alkalmazandó a nem pénzügyi szerződő 
felek azon származékos ügyleteire, 
amelyek csökkentik az adott szerződő fél 
üzleti tevékenységéhez vagy 
vállalatfinanszírozásához közvetlenül 
kapcsolódó, objektíven mérhető 
kockázatokat.

Indokolás

A nem pénzügyi cégek által használt származtatott termékeket úgy alakítják ki, hogy 
rugalmasan és hatékonyan ellensúlyozzák az operatív tevékenység kockázatait. A módosítás 
mentesítené ezeket az ügyleteket az átláthatósági követelmények alól, mivel e személyre 
szabott ügyletek nyilvánosságra hozatala valószínűleg az információk bizalmas jellegével 
kapcsolatos problémákat okozna.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendszeres internalizálóknak kötelező 
érvényű jegyzéseket kell adniuk a
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és az 
elszámolásra alkalmas, vagy szabályozott 
piacra bevezetett, vagy MTF-en vagy 
OTF-en kereskedett származtatott 
termékekre, amennyiben a következő 
feltételek teljesülnek:

(1) A rendszeres internalizálóknak kötelező 
érvényű jegyzéseket kell adniuk a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a 
24. cikkben említett kereskedési 
követelmények hatálya alá tartozó
származtatott termékekre, amennyiben a 
következő feltételek teljesülnek:

Indokolás

Ha a rendszeres internalizálók kötelesek lennének minden ügyfél esetében ugyanazon az áron 
jegyezni egy adott eszközt, ez gátolná őket abban, hogy a partnerkockázat figyelembe 
vételével differenciáljanak az árak között, ami a nem pénzügyi vállalatokkal folytatott 
személyre szabott származékos tranzakciók esetén alapvető fontosságú. Ezért a kötelező 
érvényű jegyzésekre vonatkozó előírást a nem személyre szabott és kellőképpen likvid és 
ennélfogva kötelezően szabályozott piacon, MTF-en vagy OTF-en kereskedett származtatott 
termékekre kell korlátozni.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a közzétételi kötelezettség nem 
alkalmazandó a nem pénzügyi szerződő 
felek azon származékos ügyleteire, 
amelyek csökkentik az adott szerződő fél 
üzleti tevékenységéhez vagy 
vállalatfinanszírozásához közvetlenül 
kapcsolódó, objektíven mérhető 
kockázatokat.
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Indokolás

Ha a rendszeres internalizálók kötelesek lennének minden ügyfél esetében ugyanazon az áron 
jegyezni egy adott eszközt, ez gátolná őket abban, hogy a partnerkockázat figyelembe 
vételével differenciáljanak az árak között, ami a nem pénzügyi vállalatokkal folytatott 
személyre szabott származékos tranzakciók esetén alapvető fontosságú. Ezért a kötelező 
érvényű jegyzésekre vonatkozó előírást a nem személyre szabott és kellőképpen likvid és 
ennélfogva kötelezően szabályozott piacon, MTF-en vagy OTF-en kereskedett származtatott 
termékekre kell korlátozni.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
20 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 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvények és strukturált pénzügyi 
termékek, kibocsátási egységek és
elszámolásra alkalmas, vagy az [EMIR] 
rendelet 6. cikkével összhangban
kereskedési adattárnak bejelentett, vagy 
szabályozott piacra bevezetett, vagy MTF-
en vagy OTF-en kereskedett származtatott 
termékek tekintetében, nyilvánosságra 
hozzák ezeknek az ügyleteknek a 
volumenét és árfolyamát, valamint az 
ügyletkötés időpontját. Ezeket az 
információkat jóváhagyott közzétételi 
mechanizmuson keresztül kell 
nyilvánosságra hozni.

(1) Azok a befektetési vállalkozások, 
amelyek akár saját számlára, akár 
ügyfeleik nevében ügyleteket kötnek 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvények és strukturált pénzügyi 
termékek, kibocsátási egységek és a 24. 
cikkben említett kereskedési
kötelezettségek hatálya alá tartozó
származtatott termékek tekintetében, 
nyilvánosságra hozzák ezeknek az 
ügyleteknek a volumenét és árfolyamát, 
valamint az ügyletkötés időpontját. Ezeket 
az információkat jóváhagyott közzétételi 
mechanizmuson keresztül kell 
nyilvánosságra hozni.

Ez a közzétételi kötelezettség nem 
alkalmazandó a nem pénzügyi szerződő 
felek azon származékos ügyleteire, 
amelyek csökkentik az adott szerződő fél 
üzleti tevékenységéhez vagy 
vállalatfinanszírozásához közvetlenül 
kapcsolódó, objektíven mérhető 
kockázatokat.
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Indokolás

A nem pénzügyi vállalatok által használt származtatott termékeket úgy alakítják ki, hogy 
rugalmasan és hatékonyan ellensúlyozzák az operatív tevékenység kockázatait. A módosítás 
mentesítené ezeket az ügyleteket az átláthatósági követelmények alól, mivel e személyre 
szabott ügyletek nyilvánosságra hozatala valószínűleg az információk bizalmas jellegével 
kapcsolatos problémákat okozna.

Módosítás 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A kereskedési kötelezettség nem 
alkalmazandó azokra a nagykereskedelmi 
energiatermékekre, amelyek a 
nagykereskedelmi energiapiacok 
integritásáról és átláthatóságáról szóló 
2011. október 25-i 1227/2011/EU 
rendeletben meghatározott illetékes 
prudenciális felügyeleti hatóságok 
megfelelő ellenőrzése alá tartoznak.

Indokolás

A MiFIR által előírt kereskedési kötelezettségi eljárás csökkentheti az EMIR rendeletben 
elismert hatókört. Emellett a 2011/1227/EU rendelet által a nagykereskedelmi energiapiacok 
vonatkozásában bevezetett szabályokat sem veszi figyelembe.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a javasolt lépésre olyan veszély fellépése 
miatt van szükség, amely a 
befektetővédelmet vagy a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását, vagy 
az uniós pénzügyi rendszer egészének vagy 
egy részének stabilitását fenyegeti;

a) a javasolt lépésre olyan veszély fellépése 
miatt van szükség, amely a 
befektetővédelmet vagy a pénzügyi piacok 
szabályos működését, gazdasági 
hasznosságát és integritását, vagy az uniós 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását fenyegeti;
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Indokolás

A felügyeleteknek fellépéseikkel minden bizonnyal elsősorban a piacok gazdasági 
hasznosságának – az árak nyilvánosságra hozatalának biztosítására való képességük és az 
elkerülhetetlen kockázatok ellensúlyozására való képesség – megőrzésére kell törekedniük. 
Ezért ennek küldetésük (és az EÉPH küldetése) részét kell képeznie ugyanúgy, ahogy a CFTC 
feladatainak is részét képezi az USA-ban.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A felhatalmazás a rendelet 
hatálybalépésétől számított öt éves
időtartamra szól.

A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
öt éves időtartam vége előtt jelentést nyújt 
be a felhatalmazásról. Amennyiben az 
Európai Parlament vagy a Tanács nem 
ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb 
három hónappal az egyes időtartamok 
vége előtt, akkor a felhatalmazás a 
korábbival megegyező időtartamra 
meghosszabbodik. 

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A fő üzleti tevékenységként saját 
számlára árucikkekkel és/vagy árualapú 
származtatott ügyletekkel kereskedő 
személyek vonatkozásában a rendelet 
teljes körűen csak ...*-től alkalmazandó.
Ha a saját számlára árucikkekkel és/vagy 
árualapú származtatott ügyletekkel 
kereskedő személy olyan csoport része, 
amelynek a főtevékenysége a 2004/39/EK 
irányelv szerinti befektetési szolgáltatások 
vagy a 2000/12/EK irányelv szerinti banki 
szolgáltatások nyújtása, a rendelet a (2) 
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bekezdéssel összhangban alkalmazandó.
__________
* HL: Kérjük, illessze be a dátumot: e 
rendelet hatálybalépése után két évvel.

Indokolás

A MiFIR a jövőben olyan új, korábban a hatályán kívül eső belépőkre is vonatkozni fog, 
akiknek – szemben a pénzügyi vállalkozásokkal, amelyeknek egyszerűen csak további 
előírásoknak kell majd megfelelniük – eleinte időre lesz szükségük, hogy megfeleljenek a 
rendelet összetett előírásainak, és ezeknek megfelelően átalakuljanak. Így ezen új belépőknek 
hosszabb végrehajtási határidőre van szükségük. 



AD\903581HU.doc 11/11 PE486.103v02-00

HU

ELJÁRÁS

Cím A pénzügyi eszközök piacai és a tőzsdén kívüli származtatott 
ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról 
szóló európai piaci infrastruktúra-rendelet módosítása

Hivatkozások COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD)

Illetékes bizottság
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

ECON
15.11.2011

Véleményt nyilvánított
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

ITRE
15.11.2011

A vélemény előadója
       A kijelölés dátuma

Holger Krahmer
14.12.2011

Vizsgálat a bizottságban 23.4.2012

Az elfogadás dátuma 31.5.2012

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

46
1
3

A zárószavazáson jelen lévő tagok Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-
Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Jan Březina, Giles 
Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios 
Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, 
Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent 
Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, 
Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, 
Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Salvador Sedó i 
Alabart, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, 
Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henri 
Weber

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Francesco De Angelis, Ioan Enciu, Vicente Miguel Garcés Ramón, 
Françoise Grossetête, Satu Hassi, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, 
Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Zofija Mazej 
Kukovič

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(187. cikk (2) bekezdés)

Indrek Tarand


