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RÖVID INDOKOLÁS

A pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv (MiFID, 2004/39/EK), amely 2007 novembere 
óta van hatályban, egyike az uniós pénzügyi szabályozás sarokköveinek. Az előadó egyetért 
azzal, hogy a jelenlegi MiFID (a továbbiakban MiFID II néven említett) irányelvet felül kell 
vizsgálni gyenge pontjainak kiküszöbölése, illetve a nagyobb átláthatóság és a pénzügyi 
piacok jobb szabályozása érdekében. 

A MiFID alóli mentességek

Az előadó úgy véli, hogy több, a MiFID II javaslat hatálya alóli mentesség félrevezető, vagy 
nem elég világos, így a tisztázásuk érdekében bizonyos módosításokat indítványoz. 

Az előadó általában úgy véli, hogy a MiFID-nek az olyan nem pénzügyi vállalkozásokra, 
mint például az árupiacra termelő gyártók – ezek jellege miatt – nem szabadna vonatkoznia. 
Ez a megközelítés teljes összhangban van a Bizottságnak a (88) preambulumbekezdésben 
kifejtett szándékával, miszerint továbbra is biztosítani kell a nem pénzügyi vállalkozások által 
kiegészítő alapon végzett, például a termeléssel kapcsolatos és más kockázatok fedezésére 
irányuló tevékenységek mentességét. A nem pénzügyi vállalkozásoknak ezen kereskedelmi 
tevékenységei nem járnak rendszerkockázattal és a vállalatok üzleti tevékenységének 
lényeges elemét jelentik. 

A többi kiigazítás elsősorban azokra a követelményekre vonatkozik, amelyek alapján 
meghatározható, hogy egy adott tevékenység a fő üzleti tevékenységhez képest kiegészítő 
jellegűnek minősül-e. E meghatározás legfontosabb elveit nem felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokban kéne megállapítani, és e meghatározásnak ki kell térnie arra a tényre is, hogy egy 
tevékenység csak akkor lehet kiegészítő jellegű, ha az a fő üzleti tevékenységhez kapcsolódó 
kockázatkezelő eszköz, illetve ha e tevékenység a fő üzleti tevékenységnél jóval kisebb 
volumenű.

Amennyiben egyes nem pénzügyi vállalkozások a MiFID értelmében pénzügyi 
vállalkozásoknak minősülnek, teljesíteniük kell több pénzügyi rendelet költséges előírásait. 
Például minden standardizált, tőzsdén kívüli származtatott ügyletükre vonatkozni fog az 
elszámolási kötelezettség, ahogyan azt az európai piaci infrastruktúra-rendelet (EMIR) 
meghatározza, vagy például a tőkekövetelmény-irányelv szerint 2014 után arra kötelezhetők, 
hogy tőketartalékot tartsanak fenn. 

Következésképpen mind az EMIR rendelet, mind a CRD irányelv arra kötelezné a 
vállalatokat, hogy több tőkét tartalékoljanak szükségszerű kereskedelmi tevékenységeikhez, 
gyengítve ezáltal a vállalatok befektetési képességét. Továbbá sokkal költségesebbé válik a 
kockázatkezelés, ezért egyes vállalatok, különösen a kkv-k egyáltalán nem vagy csak kisebb 
mértékben folyamodnak kockázatkezeléshez. 

A kkv-k nagy többsége nem engedheti meg magának, hogy közvetlenül fellépjen a tőzsdei 
termékek piacán a fő üzleti tevékenységével kapcsolatos kockázatok kezelése céljából, ezért a 
kkv-k – e kockázatok kezelése érdekében – társulásokat hoztak létre, hogy egy adott kritikus 
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tömeget elérve hozzáférést nyerjenek az említett piacokhoz. Ezekkel a vállalati struktúrákkal 
is foglalkozni kell, hogy a nem pénzügyi kkv-k és társulásaik számára megfelelő 
mentességeket lehessen garantálni.

A pénzügyi eszközök osztályozása

A fizikai szállítás útján teljesített forward ügyleteket a MiFID II javaslat pénzügyi eszközként 
osztályozza. Ugyanakkor ezek a forward ügyletek a kereskedelmi vállalatok kockázatkezelői 
számára kulcsfontosságúak, és alapvetően eltérnek a spekulatív pénzügyi eszközöktől: nem 
jár velük pénzügyi (készpénzben történő) kiegyenlítés és az alapjukat képező fizikai árut 
valóban leszállítják adott időre. Következésképpen az ilyen, fizikai szállítással teljesített 
forward ügyletek nem jelentenek semmilyen kockázatot a pénzügyi piacokra nézve. Ha ezen 
ügyleteket pénzügyi eszköznek tekintik, ennek többek között az a következménye, hogy a 
MiFID irányelvet, valamint az EMIR és a piaci visszaélésről szóló rendeletet (MAR) ezekre 
számos tekintetben alkalmazni kell. 

A jelenlegi MiFID II javaslat csökkenti a vállalatok azon képességét, hogy a kiegészítő 
tevékenységekre vonatkozó mentességeket kihasználják (2. cikk (1) pont (i) alpont), minthogy 
kereskedelmi tevékenységük elsősorban fizikai teljesítéssel lezárt forward ügyletek 
formájában zajlik. Így az 59. cikkben megadott pozíciólimitek ezen ügyletekre is érvényesek 
lehetnek. Az EMIR rendelet értelmében a fizikai teljesítéssel lezárt forward ügyletek 
pénzügyi eszközként való osztályozásával megnőne annak a valószínűsége, hogy a nem 
pénzügyi vállalkozások az ún. elszámolási küszöbértéket meghaladó pozíciókkal 
rendelkezzenek, emiatt pedig érvényes lenne rájuk az elszámolási kötelezettség. Továbbá az 
említett ügyletek a MAR rendelet hatálya alá tartoznának. 

Összehasonlításképpen, az Egyesült Államokban a megfelelő törvény (pl. a Dodd-Frank 
törvény) tervezete a pénzügyi eszközöket másként határozza meg, kifejezetten kizárva a 
fizikai szállítással teljesített származtatott ügyleteket. Ezenkívül az energiaágazat fizikailag 
leszállított, tőzsdén kívüli határidős termékeit már szabályozza az energiapiacok integritásáról 
és átláthatóságáról szóló rendelet (REMIT). 

Ezért az előadó javasolja, hogy kifejezetten kerüljenek kizárásra a természetbeni teljesítéssel 
járó, kereskedelmi célokkal kötött, illetve az egyéb származtatott pénzügyi eszközök 
jellegzetességeivel nem bíró ügyletek.

Pozíciólimitek

A vállalatok származtatott piaci pozícióinak korlátozása leszűkíti azon képességüket, hogy a 
kockázatokat hatékonyan kezeljék, illetve bejussanak a kibocsátáskereskedelmi piacokra, ami 
végső soron növelni fogja az ágazataikban a költségeket és az általános kockázati szintet. Sőt, 
arra kényszerítheti őket, hogy más, kevésbé likvid és kockázatosabb piacokon keressenek 
fedezeti lehetőségeket, növelve a kockázatkezelési költségeket, végső soron pedig a 
fogyasztók által fizetendő árakat. Ezért az előadó a MiFID 35. cikkének (1) pontjában említett 
pozíciókezelési megközelítést választaná, mert rugalmasabb, és a piac jellegzetességeihez 
jobban alkalmazkodik. 
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MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Az elektromos energia és a földgáz 
belső piaca megfelelő működésének 
biztosítása, illetve az átvitelirendszer-
üzemeltetői feladatoknak a 2009/72/EK 
irányelv, a 2009/73/EK irányelv, a 
714/2009/EK rendelet, a 715/2009/EK 
rendelet valamint az e rendeletek nyomán 
elfogadott hálózati szabályzatok és 
irányvonalak értelmében történő ellátása 
érdekében az átvitelirendszer-
üzemeltetőknet és szolgáltatóiknat 
mentességet kell biztosítani az átviteli 
jogok megadásakor, akár fizikai átviteli, 
akár pénzügyi átviteli jogokról van szó, 
illetve a másodlagos kereskedelemhez való 
platform biztosításakor. Az átviteli jogok 
hatékony kereskedelmének lehetővé tétele 
érdekében továbbá mentességet kell adni 
minden személynek ezen átviteli jogok 
megvásárlása, illetve eladása során. 

Indokolás

A fizikai átviteli jogok (PTR) és pénzügyi átviteli jogok (FTR) pénzügyi eszköznek minősítése 
akár ahhoz is vezethet, hogy a piaci szereplők tartózkodni fognak az átviteli jogokkal való 
kereskedéstől, mert a MiFID támasztotta követelményeket túlságosan nehezen teljesíthetőnek 
tekintik. Ugyanakkor a fizikai és pénzügyi átviteli jogokkal való kereskedelem –
kockázatfedezeti funkcióiknál fogva – jelentősen hozzájárul a belső energiapiac hatékony 
működéséhez és ezért mentességet kell élveznie a MiFID alól.
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Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) Figyelembe véve a G20-ak 
pénzügyminisztereinek és 
jegybankelnökeinek 2011. április 15-i 
közleményét, amely azzal foglalkozott az 
árualapú származtatott termékek piacának 
résztvevőit megfelelő szabályozás és 
felügyelet alá kell helyezni, a 2004/39/EK 
irányelv által az árualapú származtatott 
piacok különféle szereplői számára adott 
felmentéseket úgy kell módosítani, hogy a 
felmentés megmaradjon azoknak a 
vállalkozásoknak a tevékenységeire, 
amelyek nem egy pénzügyi csoport tagjai, 
ha a termeléssel kapcsolatos és más 
kockázatok fedezetét jelentik, valamint az 
árualapú vagy egzotikus származtatott 
termékeket érintő befektetési 
szolgáltatásokra, kiegészítő jelleggel, a 
főtevékenység szerinti ügyfelek számára,
de azok a vállalkozások, amelyek az 
árucikkekkel és árualapú származtatott 
termékekkel való kereskedésre
szakosodnak, visszakerülnének ennek az 
irányelvnek a hatálya alá.

(88) Figyelembe véve a G20-ak 
pénzügyminisztereinek és 
jegybankelnökeinek 2011. április 15-i 
közleményét, amely azzal foglalkozott az 
árualapú származtatott termékek piacának 
résztvevőit megfelelő szabályozás és 
felügyelet alá kell helyezni, a 2004/39/EK 
irányelv által az árualapú származtatott 
piacok különféle szereplői számára adott 
felmentéseket úgy kell módosítani, hogy a 
felmentés megmaradjon azoknak a 
vállalkozásoknak a tevékenységeire, 
amelyek nem egy pénzügyi csoport tagjai, 
ha a termeléssel kapcsolatos és más 
kockázatok fedezetét jelentik, valamint az 
árualapú vagy egzotikus származtatott 
termékeket érintő befektetési 
szolgáltatásokra, kiegészítő jelleggel, a 
főtevékenység szerinti ügyfelek számára. 
Szem előtt kell tartani, hogy már létezik 
testreszabott szabályozói felügyelet azon 
vállalkozások számára, amelyek fő 
tevékenysége egy adott áru termelése vagy 
a piac ezen áruval való ellátása, és 
amelyek kiegészítő tevékenységként saját 
számlára kereskednek származtatott 
termékekkel, valamint már érvényes rájuk 
jogszabályban előírt jelentéstételi 
kötelezettség, különösen a 2011/1227/EK 
rendelet (REMIT) értelmében az azonnali 
és a tőzsdén kívüli határidős ügyletek 
esetében, továbbá a(z) … rendelet (EMIR) 
is előír számukra ilyen kötelezettséget a 
standard származtatott ügyletek 
tekintetében, és szabályozói felügyeletet 
biztosít tevékenységeikhez. Ugyanakkor 
azoknak a vállalkozásoknak, amelyek az
árucikkekkel és árualapú származtatott 
termékekkel való kereskedésre
szakosodtak, vissza kell kerülniük ennek 
az irányelvnek a hatálya alá.
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Indokolás

Az EMIR és az ágazatspecifikus szabályozás (pl. a 2011/1227/EK „REMIT” rendelet) hatálya 
alá tartozó kereskedelmi cégeket fel kell menteni a MiFID hatálya alól, feltéve, hogy ez a fő 
tevékenységüket kiegészítő tevékenység. A REMIT hatékony és megfelelő piacfelügyeleti 
keretet és az ügyletekről való jelentéstételi követelményeket is tartalmaz kifejezetten a MiFID 
hatályán kívül eső ügyletekre. Ezen túlmenően az EMIR keretet teremt az ügyletekről való 
jelentéstétel, a központi elszámolási és más kockázatkezelői kötelezettségek számára. 

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon személyek, akik kizárólag 
anyavállalataiknak, leányvállalataiknak 
vagy anyavállalatuk más leányvállalatainak 
nyújtanak befektetési szolgáltatásokat;

b) azon személyek és közösen irányított 
vállalkozások, akik/amelyek kizárólag 
anyavállalataiknak, leányvállalataiknak 
vagy anyavállalatuk más leányvállalatainak 
nyújtanak befektetési szolgáltatásokat;

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. szabályozott piac vagy MTF tagjai vagy 
résztvevői; vagy

ii. szabályozott piac vagy MTF tagjai vagy 
résztvevői és algoritmikus kereskedést 
folytatnak; vagy

Indokolás

Pontosítani kell a kivételek meghatározását annak biztosítása érdekében, hogy a 
reálgazdaságot ne minden esetben a MiFID-szabályok irányítsák a devizakereskedelem során 
– még akkor se, ha a legkisebb tételekről van szó – (például a tőzsdeáru- és deviza-árfolyam 
kockázataival szembeni védelem vagy a társaság tulajdonában lévő részvények adásvétele 
érdekében).

Módosítás 5

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

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

Azoknak a személyeknek, akik az i. pont 
alapján mentességet élveznek, a 
mentesség érdekében nem kell 
teljesíteniük az e pontban megállapított 
feltételeket is, illetve ez nem zárja ki azt, 
hogy e cikk értelmében más alkalmazható 
mentességet is élvezhessenek;

Ez a kivétel vonatkozik azokra a 
személyekre, akik a kibocsátási 
egységekkel való kereskedés során a 
sajátszámlás kereskedésen kívül nem 
nyújtanak befektetési szolgáltatásokat, nem 
végeznek befektetési tevékenységeket, és 
nem hajtanak végre ügyfélmegbízásokat, 
illetve akik a 2003/87/EK irányelvben 
lefektetettek szerinti létesítmény birtokosai 
vagy közvetlen üzemeltetői.

Indokolás

Tisztázni kell a d) és i) pont alatt említett kivételek közötti viszonyt.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i pont – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- ügyfeleik számára nyújtanak befektetési 
szolgáltatásokat árualapú származtatott 
ügyletekben vagy az I. melléklet C. 
szakaszának 10. pontjában felsorolt 
származtatott ügyletekben, illetve 
kibocsátási egységek vagy azok 
származtatott ügyletei vonatkozásában az 
alábbi feltételekkel:
i) e személyek az alapvető infrastruktúra 
és szolgáltatások biztosítása révén 
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lehetővé teszik ügyfeleik számára, hogy 
ipari tevékenységet folytassanak, valamint
ii. az ügyfelek fő tevékenysége 
csoportszinten se nem befektetési 
szolgáltatások nyújtása ezen irányelv 
értelmében, se nem banki szolgáltatás a 
2006/48/EK irányelv értelmében,
vagy

Indokolás

Azonos versenyfeltételeket kell biztosítani a pénzügyi eszközökkel saját számlára kereskedő 
nagy iparvállalatok és az olyan kisebb piaci szereplők számára, akiknek harmadik fél által 
üzemeltetett, támogató szolgáltatásokat és know-how-t is nyújtó termelőhelyet kell igénybe 
venniük ahhoz, hogy versenyképesek legyenek. Azon üzemeltetők esetében, akik saját 
számlára kereskednek annak érdekében, hogy befektetési szolgáltatásokat nyújtsanak az ő 
termelőhelyükön ipari tevékenységet folytató kisebb vállalkozások számára, szintén 
alkalmazni kell a mentességet, amennyiben ez főtevékenységükhöz képest kiegészítő jellegű 
tevékenység.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i pont – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- pénzügyi eszközökkel saját számlára 
kereskednek azáltal, hogy – közösen 
irányított vállalkozások esetében –
tulajdonosaik és fiókvállalataik 
megbízásait végrehajtják;

Indokolás

A Bizottság javaslatában leírt mentességek nincsenek tekintettel a jellegzetes 
vállalatstruktúrákra, különösen a kkv-k esetében.  E módosítás célja az olyan kkv-kkal 
szembeni hátrányos megkülönböztetés felszámolása, amelyek nem engedhetik meg maguknak, 
hogy közvetlenül fellépjenek a tőzsdei termékek piacain, ezért társulásokat hoznak létre vagy 
stratégiai megállapodásokat kötnek harmadik felekkel, hogy egy adott kritikus tömeget elérve 
– a fő üzleti tevékenységükkel kapcsolatos kockázatok kezelése érdekében – bejuthassanak e 
piacokra. A 5. módosításhoz kapcsolódik.
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Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

feltéve, hogy ez minden esetben –
csoportalapon figyelembe véve – fő 
tevékenységükhöz képest, vagy – közösen 
igazgatott vállalatok nyújtotta 
szolgáltatások esetében – a tulajdonosok és 
leányvállalataik fő tevékenységéhez képest 
kiegészítő jellegű tevékenység, és 
főtevékenységük nem az ezen irányelv 
szerinti befektetési szolgáltatások vagy a 
2006/48/EK  irányelv szerinti banki 
szolgáltatások nyújtása;

Indokolás

A Bizottság javaslatában leírt mentességek nincsenek tekintettel a jellegzetes 
vállalatstruktúrákra, különösen a kkv-k esetében.  E módosítás célja az olyan kkv-kkal 
szembeni hátrányos megkülönböztetés felszámolása, amelyek nem engedhetik meg maguknak, 
hogy közvetlenül fellépjenek a tőzsdei termékek piacain, ezért társulásokat hoznak létre vagy 
stratégiai megállapodásokat kötnek harmadik felekkel, hogy egy adott kritikus tömeget elérve 
– a fő üzleti tevékenységükkel kapcsolatos kockázatok kezelése érdekében – bejuthassanak e 
piacokra. A 4. módosításhoz kapcsolódik.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

E módosítás célja az olyan kereskedelmi társaságokkal szembeni hátrányos megkülönböztetés 
felszámolása, amelyek nem engedhetik meg maguknak, hogy közvetlenül fellépjenek a tőzsdei 
termékek piacain a fő üzleti tevékenységeikkel kapcsolatos kockázatok kezelése céljából. Ezek 
többnyire konszolidálatlan csoportokat hoznak létre kereskedelmi cégeikkel, hogy elérjék az e 
piacokra való bejutáshoz szükséges kritikus tömeget. Az „anyavállalat” és a „leányvállalat” 
fogalmának jelenlegi meghatározása nem megfelelő ebben az összefüggésben, mivel nem 
veszi figyelembe elsősorban e vállalati struktúra jellemzőit.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) azon vállalkozások, amelyek olyan 
befektetési szolgáltatásokat nyújtanak 
és/vagy olyan befektetési tevékenységeket 
végeznek kizárólag származtatott piaci 
pozícióik fedezésére, amelyek kizárólag 
saját számlára végzett tőzsdei határidős 
ügyletekből vagy opciós ügyletekből vagy 
más származtatott ügyletekből, vagy 
azonnali piaci tevékenységekből állnak, 
vagy amelyek az ilyen piacok más tagjai 
számláira kereskednek, vagy számukra 
árakat jegyeznek, és amelyeket ugyanezen 
piacok klíringtagjai garantálnak, ha az 
ilyen vállalkozások által megkötött 
szerződések teljesítésével kapcsolatos 
felelősséget ugyanezen piacok klíringtagjai 
vállalják;

k) azon vállalkozások,

i. amelyek olyan befektetési 
szolgáltatásokat nyújtanak és/vagy olyan 
befektetési tevékenységeket végeznek 
kizárólag származtatott piaci pozícióik 
fedezésére, amelyek kizárólag saját 
számlára végzett tőzsdei határidős 
ügyletekből vagy opciós ügyletekből vagy 
más származtatott ügyletekből, vagy 
azonnali piaci tevékenységekből állnak, 
vagy 
ii. amelyek az ilyen piacok más tagjai 
számláira kereskednek, vagy számukra 
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árakat jegyeznek, és amelyeket ugyanezen 
piacok klíringtagjai garantálnak, ha az 
ilyen vállalkozások által megkötött 
szerződések teljesítésével kapcsolatos 
felelősséget ugyanezen piacok klíringtagjai 
vállalják;

Indokolás

A szöveget két különböző jellemzőre kell osztani, hogy teljesen világos legyen, hogy a 
vállalatok vagy a k) pont i) alpontja vagy a k) pont ii) alpontja értelmében kapnak felmentést.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) a 2009/72/EK irányelv 2. cikkének (4) 
bekezdése, illetve a 2009/73/EK irányelv 2. 
cikkének (4) bekezdése szerinti 
átvitelirendszer-üzemeltetők, az említett 
irányelveknek, a 714/2009/EK rendeletnek 
vagy a 715/2009/EK rendeletnek, illetve a 
rendelet alapján elfogadott kereskedelmi 
szabályzatoknak vagy iránymutatásoknak 
megfelelően végzett tevékenységei során. 

n) a 2009/72/EK irányelv 2. cikkének (4) 
és (6) bekezdése, illetve a 2009/73/EK 
irányelv 2. cikkének (4) és (6) bekezdése 
szerinti átviteli- és elosztórendszer-
üzemeltetők, valamint a 2009/73/EK 
irányelv 2. cikkének (10) és (12) pontja 
szerinti tárolási- és LNG-rendszer-
üzemeltetők és a szolgáltatóikként fellépő 
személyek az említett irányelveknek, a 
714/2009/EK rendeletnek vagy a 
715/2009/EK rendeletnek, illetve a rendelet 
alapján elfogadott kereskedelmi 
szabályzatoknak vagy iránymutatásoknak 
megfelelően végzett rendszerüzemeltetői 
tevékenységei során, mint például az 
átviteli jogok, vagy más kapacitási jogok 
kibocsátása, a másodlagos 
kereskedelemhez való platform biztosítása, 
továbbá minden más személy ilyen átviteli 
vagy egyéb kapacitási jogok vásárlása 
és/vagy eladása során; ez a mentesség csak 
a fent említett tevékenységek tekintetében 
alkalmazható.

Indokolás

Az átviteli, az elosztó-, illetve a tárolórendszer-üzemeltetők kulcsszerepet játszanak a belső 
energiapiac jó működésében, garantálva az ellátás biztonságát és versenyszerű, tisztességes 
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hozzáférést biztosítva a szállítási, elosztási vagy tárolási kapacitásokhoz. Ezért a mentességek 
rendszerét ki kell terjeszteni, hogy teljes mértékben lefedjék az ilyen infrastruktúraüzemeltetők 
tevékenységeit. 

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

- mennyire mérhető objektíven a 
tevékenységnek, a kereskedelmi 
tevékenységhez vagy államkincstári 
finanszírozási tevékenységhez közvetlenül 
kapcsolódó kockázatok csökkentésére 
gyakorolt mértéke,

a) mennyire mérhető objektíven a 
tevékenységnek, a kereskedelmi 
tevékenységhez vagy államkincstári 
finanszírozási tevékenységhez közvetlenül 
kapcsolódó kockázatok csökkentésére 
gyakorolt mértéke,

- a tevékenység végzéséhez felhasznált 
tőke.

b) a tevékenység végzéséhez felhasznált 
tőkét vagy a tevékenységből származó 
kockázatot, mindkettőt a csoport 
tevékenységeinek arányában,

c) a tevékenység az árukockázatok vagy a 
csoport kereskedelmi tevékenységéből 
származó egyéb kockázatok kezelésére 
irányul.

Indokolás

A 88. preambulumbekezdésben szereplő elvek alkalmazása érdekében egyértelműen 
mentességet kell adni a nem kereskedelmi vállalatok termeléssel kapcsolatos és más 
kockázatok fedezésére irányuló tevékenységeinek. A kiegészítő jelleget az a) pont mellett a 
tevékenység méretének a fő tevékenységhez (a felhasznált tőke vagy a jelentkező kockázat 
formájában) történő összehasonlításával is igazolni kell, valamint gondoskodni kell arról, 
hogy a kereskedelmi vállalatok csak annak a vállalatcsoportnak a fő tevékenységével 
kapcsolatos pénzügyi eszközökkel foglalkozzanak, amelyhez az adott szervezet/személy 
tartozik.

Módosítás 13
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ezen irányelv hatálya alól az (1) 
bekezdésnek megfelelően kizárt személyek 
nem élvezhetik a szolgáltatásnyújtás 
és/vagy tevékenység folytatásának vagy 
fióktelepek létrehozásának a 36., illetve a 
37. cikkben előírt szabadságát.

(2)Az ezen irányelv hatálya alól az (1) 
bekezdésnek megfelelően kizárt személyek 
nem élvezhetik a szolgáltatásnyújtás 
és/vagy tevékenység folytatásának vagy 
fióktelepek létrehozásának a 36., illetve a 
37. cikkben előírt szabadságát.
Leányvállalatok esetében az 
összehasonlítást a csoport tevékenységei 
során felhasznált tőke alapján kell 
végezni.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 25 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a) „közösen igazgatott vállalkozás”: a 
83/349/EGK irányelv 32. cikke értelmében 
közösen igazgatott vállalkozás;

Indokolás

A 4. és 5. módosításban újonnan bevezetett mentesség alkalmazása érdekében kell a 
83/349/EGK irányelvre hivatkozni.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 25 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25b) „Csoportalap”: vállalkozások 
kölcsönös vagy egyoldalú részvételén 
alapuló, akár konszolidált vagy 
konszolidálatlan csoportja; ebben az 
összefüggésben a csoportot egy 
vállalkozásként kezelik.
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Indokolás

E módosítás célja az olyan kereskedelmi társaságokkal szembeni hátrányos megkülönböztetés 
felszámolása, amelyek nem engedhetik meg maguknak, hogy közvetlenül fellépjenek a tőzsdei 
termékek piacain a fő üzleti tevékenységeikkel kapcsolatos kockázatok kezelése céljából. Ezek 
többnyire konszolidálatlan csoportokat hoznak létre kereskedelmi cégeikkel, hogy elérjék az e 
piacokra való bejutáshoz szükséges kritikus tömeget. Az „anyavállalat” és a „leányvállalat” 
fogalmának jelenlegi meghatározása nem megfelelő ebben az összefüggésben, mivel nem 
veszi figyelembe elsősorban e vállalati struktúra jellemzőit.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 33 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33a) „A kereskedelmi tevékenységhez 
vagy államkincstári finanszírozási 
tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó 
kockázatok csökkentése szempontjából 
objektíven mérhető ügylet”: olyan ügylet, 
amelynek célja – csoportszinten nézve és 
más szerződésekkel együtt – az alábbiak 
csökkentése:
i. azon eszközök, szolgáltatás, 
ráfordítások, termékek, nyersanyagok és 
felelősség valósérték-változásának 
esetleges kockázata, amelyeket az üzleti 
partner vagy annak csoportja birtokol, 
termel, gyárt, feldolgoz, nyújt, vásárol, 
forgalmaz, lízingel, árusít vagy visel, 
illetve amelyeket minden valószínűség 
szerint birtokolni, termelni, gyártani, 
feldolgozni, nyújtani, vásárolni, 
forgalmazni, lízingelni, árusítani vagy 
viselni fog; vagy
ii. azon eszközök, szolgáltatás, 
ráfordítások, termékek, nyersanyagok és 
felelősség valósérték-változásának a) 
pontban említett esetleges kockázata, 
amelyek a kamatlábak, az inflációs ráták, 
a devizaárfolyamok, a nyersanyag- vagy 
kibocsátásiegység-árfolyamok vagy más 
releváns változók ingadozásából adódnak.
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Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 33 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33b) „Bona fide fedezeti ügylet”:
a) olyan ügylet vagy pozíció, amely:
i. végrehajtott vagy végrehajtandó 
ügyletek, illetve már elfoglalt vagy egy 
fizikai értékesítési csatorna tekintetében 
később elfoglalandó pozíciók 
helyettesítésére szolgál;
ii. gazdasági szempontból megfelelő az 
adott kereskedelmi szerződő fél 
irányításához és üzletviteléhez fűződő 
kockázatok csökkentésére; valamint
iii. a következők esetleges 
értékváltozásából ered:
- egy személy tulajdonában lévő, általa 
előállított, gyártott, feldolgozott vagy 
eladott, illetve olyan eszközök, amelyek a 
személy várakozása szerint a 
tulajdonában lesznek, amelyeket elő fog 
állítani, fel fog dolgozni vagy el fog adni;
- valamely személy által viselt felelősség, 
illetve olyan felelősség, amelyet ez a 
személy előreláthatólag viselni fog; vagy
- valamely személy által nyújtott vagy 
vásárolt szolgáltatás, illetve olyan 
szolgáltatás, amelyet ez a személy 
előreláthatólag nyújtani vagy vásárolni 
fog;
vagy
b) olyan ügylet vagy pozíció, amely 
csökkenti az olyan származtatott ügyletből 
eredő pozícióval járó kockázatokat,
i. amelyet üzleti partnerrel szemben 
hajtottak végre, így az ügylet az a) pont 
értelmében kimeríti a bona fide fedezeti 
ügylet meghatározását, vagy
ii. kimeríti az a) pontban foglalt 



AD\903603HU.doc 17/27 PE486.104v02-00

HU

követelményeket.

Indokolás

A nyersanyagpiacok gazdasági előnyeinek előmozdítása érdekében fontos definiálni a fedezet 
fogalmát. A piacfelügyeletnek elő kell mozdítania a nyersanyagáraknak kitett felek érdekeit, 
mivel ez a helyzet az kereskedelem és nem az árspekuláció következménye. A kivételeket ennek 
a meghatározásnak a függvényében kell megállapítani, ahogyan azt az EMIR és a Dodd-
Frank-törvény is teszi.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
IV cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

POZÍCIÓLIMITEK ÉS 
JELENTÉSTÉTEL

POZÍCIÓKEZELÉS ÉS 
JELENTÉSTÉTEL

Indokolás

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

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok biztosítják, hogy azon 
szabályozott piacok és MTF-ek 
működtetői, amelyek árualapú 
származtatott termékeket engedélyeznek 
kereskedésre, vagy azokkal kereskednek, 
alkalmazzanak korlátokat a származtatott 
áruügyletek során az adott piac tagjai vagy 
résztvevői birtokában lévő nyitott pozíciók 
számára, vagy az ilyen beruházásoknak 
való kitettségre, vagy ezzel egyenértékű 
hatást eredményező alternatív 
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automatikus felülvizsgálati küszöbökkel, 
amelyeket a következők miatt kell 
alkalmazni:

mechanizmusokat, mint amilyen a
pozíciókezelés, amelyeket a következők 
miatt kell alkalmazni:

Indokolás

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

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a likviditás támogatása; a) a bona fide fedezeti ügyletek hatékony 
piaci likviditásának támogatása;

Indokolás

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

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szabályszerű árazási és elszámolási 
feltételek támogatása.

c) az alapul szolgáló piac árképzési 
funkciója és elszámolási feltételei 
zavartalan működésének biztosítása;

Indokolás

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



AD\903603HU.doc 19/27 PE486.104v02-00

HU

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A limitek meghatározása során a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell a bona 
fide fedezeti tevékenységeket végrehajtó 
résztvevők jogos érdekeinek tiszteletben 
tartását.

Indokolás

Ha a spekulatív érdekek jelentősen meghaladják a fedezetet nyújtók érdekeit, fennáll annak a 
kockázata, hogy a piacot a hosszú távon érvényes alapelvek helyett inkább a támogatások 
révén elérhető tőke irányítja. Fontos világossá tenni, hogy ilyen helyzetben a piac nem 
szolgálja azok előnyét, akik elkerülhetetlenül ki vannak téve a tőzsdeáru-
árfolyamkockázatnak. A felügyeleti szerveknek – akárcsak az Egyesült Államokban –
jogukban kell hogy álljon a piacok bona fide fedezeti ügyletek számára való gazdasági 
hasznosságának bármilyen fenyegetettségével szembeni fellépés.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A limiteknek vagy mechanizmusoknak 
átláthatóaknak és 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük, meghatározva azokat a 
személyeket, akikre vonatkoznak és az 
esetleges felmentéseket, valamint 
figyelembe véve a piaci szereplők jellegét 
és összetételét és azt, hogyan használják a 
kereskedésbe bevitt szerződéseket, továbbá 
az alapul szolgáló árupiac jellemzőit, 
ideértve a termelés, a fogyasztás és a piacra 
való elszállítás irányait. A limiteknek 
különbséget kell tenniük különösen az 
olyan pozíciók között, amelyek objektíven 
csökkentik a közvetlenül az árucikkel 
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elszállítás irányait. folytatott kereskedelmi tevékenységekkel 
kapcsolatos kockázatokat, illetve az egyéb 
pozíciók között.

Indokolás

A küszöbértékeknek nem az egy személy által bevitt szerződések számára kell vonatkoznia. Az 
automatikus küszöbértékek negatív hatást gyakorolhatnak a kereskedési helyszínek 
likviditására. Ha küszöbértéket kell alkalmazni a származtatott áruügyletek tekintetében, 
akkor annak a nyitott pozíciókra kell vonatkoznia (59. cikk és a 72. cikk [(1) bekezdésének] g) 
pontja szerint). Lásd még a 7. cikket és a 60. cikk (1) bekezdését. A pozíciókra vonatkozó 
egyéb ellenőrzéseknek kiegészíteniük, nem pedig kiváltaniuk kell a pozíciólimitek 
alkalmazását. E limitek megszabásakor azonban különbséget kell tenni az árucikkekkel 
kapcsolatos kereskedelmi tevékenységgel összefüggő pozíciók és az egyéb pozíciók között.

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

A vállalatok származtatott piaci pozícióinak korlátozása leszűkíti azon képességüket, hogy a 
kockázatokat hatékonyan kezeljék, illetve hogy bejussanak a kibocsátáskereskedelmi 
piacokra, ami végső soron növelni fogja ágazataikban a költségeket és az általános kockázati 
szintet. Arra is kényszerítheti őket, hogy más, kevésbé likvid és kockázatosabb piacokon 
keressenek fedezeti lehetőségeket. A MiFID 35. cikkének (1) pontjában említett 
pozíciókezelési megközelítés jobb alternatíva.

Módosítás 25

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

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

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

Indokolás

A túlzott árupiaci spekulációt tiltani kell. E tekintetben a pozíciókra vonatkozó egyéb 
ellenőrzéseknek kiegészíteniük, nem pedig kiváltaniuk kell a pozíciólimitek alkalmazását. E 
limitek megszabásakor azonban különbséget kell tenni az árucikkekkel kapcsolatos 
kereskedelmi tevékenységgel összefüggő pozíciók és az egyéb pozíciók között.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

elsőbbséget élveznek az illetékes 
hatóságok által meghozott minden más 
intézkedéssel szemben ezen irányelv 72. 
cikke (1) bekezdésének g) pontja alapján.

Indokolás

Nem kell automatikus küszöbértékeket megszabni az alternatív mechanizmusok tekintetében. A 
piaci struktúrától függően az automatikus küszöbértékek magukban hordozzák annak 
veszélyét, hogy negatív hatást gyakorolnak az átlátható kereskedési helyszínek likviditására és 
az OTC-piac fő mozgatórugóivá válnak. A küszöbértékeknek nem az egy személy által bevitt 
szerződések számára kell vonatkoznia. Ha küszöbértéket kell alkalmazni a származtatott 
áruügyletek tekintetében, akkor annak a nyitott pozíciókra kell vonatkoznia (59. cikk és a 72. 
cikk [(1) bekezdésének] g) pontja szerint).

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 94. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek meghatározzák a limiteket vagy 
alternatív mechanizmusokat az olyan 
származtatott áruügyleteknek való 
kitettségre, amelyeket egy személy egy 
bizonyos időtartamon belül vállalhat, 
valamint az (1) bekezdésnek megfelelően 
létrehozott alternatív mechanizmusok ezzel 
egyenértékű szükséges hatásait és a 
mentességek feltételeit. A limiteknek vagy 
alternatív mechanizmusoknak figyelembe 
kell venniük az (1) bekezdésben 
hivatkozott feltételeket és a szabályozott 
piacok, az MTF-ek és az OTF-ek által 
meghatározott limiteket. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott limitek vagy alternatív 
mechanizmusok is elsőbbséget élveznek az 
illetékes hatóságok által meghozott minden 
más intézkedéssel szemben ezen irányelv 
72. cikke (1) bekezdésének g) pontja 
alapján.
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Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A a nem kereskedelmi vállalatok számára előírt jelentéstételi követelményeknek arányosaknak 
kell lenniük. A platformoknak nincs szüksége valós időben az információra ahhoz, hogy heti 
pozíciójelentéseket szolgáltathassanak. A valós időben készített jelentések rendkívül 
költségesek és megterhelőek lehetnek a nem pénzügyi vállalkozásoknak.

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az árupiacokkal kapcsolatos 
feladatainak hatékony végrehajtása 
érdekében és a kijelölt, e piacokért felelős 
illetékes nemzeti hatóságok közötti 
felügyeleti tevékenységek összehangolása 
érdekében az EÉPH külön árupiaci 
osztályt hoz létre.

Indokolás

Az árupiacok különleges szakértelmet igényelnek kulcsfontosságú szerepük miatt. Az 
árupiacoknak a bona fide fedezetet nyújtó személyek, a tágabb gazdaság és azon 
magánszemélyek érdekében történő felügyelete miatt, akiknek életére hatással vannak az 
árupiaci árak, fontos, hogy az EÉPH-nak külön, szakosított osztálya legyen erre a területre.
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Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
94 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 93. cikkben említett felhatalmazás az 
irányelv hatályba lépésének időpontjától 
határozatlan időre szól.

(2) A 93. cikkben említett felhatalmazás az 
irányelv hatályba lépésének időpontjától 
számított ötéves időszakra szól.

A Bizottság az ötéves időszak vége előtt 
legkésőbb kilenc hónappal jelentést nyújt 
be a felhatalmazásról. A felhatalmazás a 
korábbinak megfelelő időtartamra 
meghosszabbodik, kivéve, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács legkésőbb 
három hónappal az egyes időtartamok 
vége előtt a meghosszabbítás ellen 
kifogást emel.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
97 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

A tagállamok ezeket az intézkedéseket 
leghamarabb [...]-án alkalmazzák az 
olyan személyekre, akiknek fő 
tevékenysége az árucikkekkel és/vagy 
árualapú származtatott ügyletekkel saját 
számlára történő kereskedés. 
A jelenlegi irányelv 3. albekezdése 
alkalmazandó azokra a személyekre, 
akiknek fő tevékenysége az árucikkekkel 
és/vagy árualapú származtatott 
ügyletekkel saját számlára történő 
kereskedés, amennyiben olyan csoport 
tagjai, amelynek fő tevékenysége egyéb 
befektetési szolgáltatások nyújtása ezen 
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irányelv értelmében vagy banki 
szolgáltatás a 2000/12/EK irányelv 
értelmében.
___________
* OJ: kérem, illessze be az ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontjától számított 
két évnek megfelelő dátumot.
* OJ: kérem, illessze be az ezen irányelv 
előírásai általános alkalmazásának 
kezdetétől számított két évnek megfelelő 
dátumot a 3. albekezdésnek megfelelően.

Indokolás

A MiFIR a jövőben azokra az újonnan piacra lépő szereplőkre is vonatkozni fog, akik eddig 
kívül estek a hatókörén, s akiknek ezúttal először teljesíteni kell majd a követelményeit, és 
ennek megfelelően át kell szerveződniük, ellentétben a pénzügyi vállalkozásokkal, amelyeknek 
csupán további követelményeknek kell megfelelniük. Ennek megfelelően nekik hosszabb 
végrehajtási határidőre lesz szükségük. 

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – C szakasz – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Árukhoz kapcsolódó opciók, határidős 
ügyletek, swapügyletek és bármely más 
származtatott megállapodás, amely 
természetben kiegyenlíthető, feltéve, hogy 
azokkal valamely szabályozott piacon, 
OTF-en  vagy MTF-en kereskednek.

6. Árukhoz kapcsolódó opciók, határidős 
ügyletek, swapügyletek és bármely más 
származtatott megállapodás, amely 
természetben kiegyenlíthető, feltéve, hogy 
azokkal valamely szabályozott piacon, 
OTF-en  vagy MTF-en kereskednek, és 
hogy nem kereskedelmi célokkal köttettek, 
és más származtatott  pénzügyi eszközök 
jellemzőivel rendelkeznek;

Indokolás

A természetben kiegyenlíthető ügyletek lényegesek a kereskedelmi vállalatok számára. Ha 
pénzügyi eszköznek minősülnek, ennek következményei aránytalanok a nem kereskedelmi 
vállalatok számára és negatív hatásokkal járnak az alábbiak tekintetében:
- kevesebb lehetőség a 2. cikk (1) pontjának i) alpontjában a kiegészítő tevékenységekre 

adott mentesség alkalmazására;
- a piaci visszaélésekről szóló irányelvnek való megfelelés;
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- nagyobb annak a valószínűsége, hogy a nem kereskedelmi vállalatok az EMIR-beli 
küszöbértéket túllépő pozíciókat tartsanak fenn, és érvényes legyen rájuk az elszámolási 
kötelezettség;

- a fizikai szállítással teljesített forward szerződésekre pozíciólimiteket kell alkalmazni.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – C szakasz – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Árukhoz kapcsolódó opciók, határidős 
ügyletek, swapügyletek, határidős árfolyam 
és bármely más származtatott 
megállapodások, amelyek természetben 
kiegyenlíthetők, és amelyeket a C.6 pont 
másképpen nem említ, illetve amely nem 
üzleti célt szolgál, amely rendelkezik más 
származtatott pénzügyi eszközök 
jellemzőivel, tekintettel arra, hogy, 
egyebek között, azokat elismert 
elszámolóházakon keresztül számolják el 
és egyenlítik ki, vagy rendszeres 
pótfedezeti felhívások hatálya alá 
tartoznak;

7. Árukhoz kapcsolódó opciók, határidős 
ügyletek, swapügyletek, határidős árfolyam 
és bármely más származtatott 
megállapodások, amelyek nem 
természetben kiegyenlítendők, és 
amelyeket a C.6 pont másképpen nem 
említ, illetve amely nem üzleti célt szolgál, 
amely rendelkezik más származtatott 
pénzügyi eszközök jellemzőivel, tekintettel 
arra, hogy, egyebek között, azokat elismert 
elszámolóházakon keresztül számolják el 
és egyenlítik ki, vagy rendszeres 
pótfedezeti felhívások hatálya alá 
tartoznak;

Indokolás

Az árukhoz kapcsolódó pénzügyi eszközök új, a határidős ügyleteket kifejezetten kizáró 
meghatározására van szükség annak érdekében, hogy egyértelműen világossá tegyük, hogy 
ezeket az ügyleteket nem tekintjük „származékos pénzügyi eszközöknek”, akárhol is hajtották 
végre őket. Ez a javaslat összehangolja az uniós szabályozást a swapügyleteknek az egyesült 
államokbeli Dodd-Frank-törvényben lefektetett meghatározásával.
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