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Módosítás 1
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A nem pénzügyi cégek által használt származtatott termékeket úgy alakítják ki, hogy 
rugalmasan és hatékonyan ellensúlyozzák az operatív tevékenység kockázatait. A módosítás 
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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
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

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.

Or. en

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 
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szabott ügyletek nyilvánosságra hozatala valószínűleg az információk bizalmas jellegével 
kapcsolatos problémákat okozna.

Módosítás 3
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

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:

Or. en

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
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

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 
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felek azon származékos ügyleteire, 
amelyek csökkentik az adott szerződő fél 
üzleti tevékenységéhez vagy 
vállalatfinanszírozásához közvetlenül 
kapcsolódó, objektíven mérhető 
kockázatokat.

Or. en

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
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

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 

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.
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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.

Or. en

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
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

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.

Or. en

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.
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Módosítás 7
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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;

Or. en

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
Silvia-Adriana Ţicău

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 
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vége előtt, akkor a felhatalmazás a 
korábbival megegyező időtartamra 
meghosszabbodik. 

Or. ro

Módosítás 9
Herbert Reul, Holger Krahmer, Werner Langen

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) 
bekezdéssel összhangban alkalmazandó.
__________
* HL: Kérjük, illessze be a dátumot: e 
rendelet hatálybalépése után két évvel.

Or. de

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. 


