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Módosítás 13
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
86 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

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.
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Módosítás 14
Ivailo Kalfin

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;

Or. en

Módosítás 15
Herbert Reul

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; or

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

Or. de

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 16
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 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;

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.

Or. en

Módosítás 17
Olle Schmidt, Kent Johansson

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

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;

A 2. cikk (1) bekezdésének i) pontja 
szerinti mentességet élvező azon
személyeknek, 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, nem kell teljesíteniük az 
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e pontban megállapított feltételeket is;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 18
Holger Krahmer

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 
lehetővé teszik ügyfeleik számára, hogy 
ipari tevékenységet folytassanak, valamint
ii) az ügyfelek fő tevékenysége 
csoportszinten sem nem befektetési 
szolgáltatások nyújtása ezen irányelv 
értelmében, sem nem banki szolgáltatás a 
2006/48/EK irányelv értelmében,
vagy

Or. en

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 
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alkalmazni kell a mentességet, amennyiben ez főtevékenységükhöz képest kiegészítő jellegű 
tevékenység.

Módosítás 19
Olle Schmidt, Kent Johansson

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 –
csoportalapon figyelembe véve –
főtevékenységükhöz képest kiegészítő 
jellegű tevékenység, vagy a közösen 
irányított vállalkozások esetében a 
tulajdonosok és azok leányvállalatai 
számára kiegészítő jellegű tevékenység, és
főtevékenységük nem az ezen irányelv 
szerinti befektetési szolgáltatások vagy a 
2006/48/EK  irányelv szerinti banki 
szolgáltatások nyújtása;

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az olyan kis- és középvállalatokkal szembeni hátrányos megkülönböztetés 
felszámolása, amelyek nem engedhetik meg maguknak, hogy közvetlenül fellépjenek a tőzsdei 
termékek piacain a fő üzleti tevékenységeikkel kapcsolatos kockázatok kezelése céljából, és 
társulásokat hoznak létre vagy stratégiai megállapodásokat kötnek harmadik felekkel, hogy 
egy adott kritikus tömeget elérve – a tulajdonosok/üzleti partnerek eszközértékének 
változásával kapcsolatos kockázatok kezelése érdekében – bejuthassanak e piacokra.

Módosítás 20
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 –

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

főtevékenységükhöz képest kiegészítő 
jellegű tevékenység, és főtevékenységük 
nem az ezen irányelv szerinti befektetési 
szolgáltatások vagy a 2006/48/EK  irányelv 
szerinti banki szolgáltatások nyújtása, 
valamint hogy a kiegészítő jellegű 
vállalkozás mérete nem képvisel 
rendszerszinten jelentős arányt a 
tevékenysége szerinti piacokon;

Or. en

Indokolás

Két hasonló jelentőségű kereskedelmi tevékenység nem részesülhet eltérő bánásmódban.
Semmiféle gazdasági vagy a piac működésével kapcsolatos érv nem indokolja a mentességet 
egy jelentős kereskedelmi tevékenység esetében, csak mert azt olyan cég keretében hajtják 
végre, amelynek más a fő tevékenysége. Az Európai Értékpapír-piaci Hatóságnak meg kell 
határoznia a „jelentős” fogalmát az adott piacra vonatkozóan.

Módosítás 21
Holger Krahmer

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;

Or. en

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” 
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fogalmának jelenlegi meghatározása nem megfelelő ebben az összefüggésben, mivel nem veszi 
figyelembe elsősorban e vállalati struktúra jellemzőit.

Módosítás 22
Ivailo Kalfin

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) bekezdése szerinti
átvitelirendszer- és elosztórendszer-
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, 
valamint szolgáltatóik a tevékenységek 
során, akik kizárólag a fenti 
szervezetekkel állnak kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 23
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

tekinteni, annak meghatározását, hogy
mekkora piaci arány számít 
rendszerszinten jelentősnek, valamint 
hogy mikor tekinthető valamely 
tevékenység végzése eseti jellegűnek.

Or. en

Indokolás

Két hasonló jelentőségű kereskedelmi tevékenység nem részesülhet eltérő bánásmódban.
Semmiféle gazdasági vagy a piac működésével kapcsolatos érv nem indokolja a mentességet 
egy jelentős kereskedelmi tevékenység esetében, csak mert azt olyan cég keretében hajtják 
végre, amelynek más a fő tevékenysége. Az Európai Értékpapír-piaci Hatóságnak meg kell 
határoznia a „jelentős” fogalmát az adott piacra vonatkozóan.

Módosítás 24
Olle Schmidt, Kent Johansson

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a tevékenység végzéséhez felhasznált 
tőke.

– a tevékenység végzéséhez felhasznált 
tőke aránya a csoportalapon vett tőkéhez 
képest;

Or. en

Indokolás

További összetevőket kell figyelembe venni ahhoz, hogy egy tevékenységet egy nem pénzügyi 
szerződő fél főtevékenységéhez képest kiegészítő jellegűnek minősítsünk. Ez különösen fontos 
olyan energetikai vállalatok számára, amelyeknek tevékenységeket kell kidolgozniuk, pénzügyi 
eszközeik tekintetében is, a csoportjuk kereskedelmi tevékenységéhez szükséges nyersanyagok 
árfolyam-ingadozásával kapcsolatos kockázatok kezelése céljából.

Módosítás 25
Olle Schmidt, Kent Johansson

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 2 a francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

További összetevőket kell figyelembe venni ahhoz, hogy egy tevékenységet egy nem pénzügyi 
szerződő fél főtevékenységéhez képest kiegészítő jellegűnek minősítsünk. Ez különösen fontos 
olyan energetikai vállalatok számára, amelyeknek tevékenységeket kell kidolgozniuk, pénzügyi 
eszközeik tekintetében is, a csoportjuk kereskedelmi tevékenységéhez szükséges nyersanyagok 
árfolyam-ingadozásával kapcsolatos kockázatok kezelése céljából.

Módosítás 26
Ivailo Kalfin

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.

Or. en

Módosítás 27
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 25 pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

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 28
Ivailo Kalfin

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 
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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. 

Or. en

Módosítás 29
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33a) „Túlzott spekuláció”: bármilyen 
áruval határidős teljesítést rögzítő 
adásvételi szerződés keretében folytatott 
kereskedelmi tevékenység, ahol a tejesítést 
a szerződésben rögzített piac szabályai, 
illetve a származtatott ügyletek 
teljesítésének lehetőségei szabják meg, 
illetve az azoktól függ, vagy pedig az 
elektronikus kereskedés lehetőségei 
határozzák meg egy jelentős árképző 
szerződés esetében, ami az áru 
árfolyamának hirtelen vagy túlzott 
ingadozását, illetve indokolatlan 
változását okozza.

Or. en

Indokolás

A spekulánsokra szükség van a nyersanyagpiacokon, hogy likviditást biztosítsanak a bona fide 
fedezeti ügyletek számára, amikor felbomlik a hosszú és rövid távú fedezetet biztosítók közötti 
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egyensúly. Egyes nyersanyagpiacokon azonban a fedezetet nyújtók száma kevesebb, mint a 
spekulánsoké, aminek következtében létrejön annak kockázata, hogy az árszinteket és 
volatilitásokat már nem az alapelvek vezérlik. A „túlzott spekuláció” definiálása további 
indokot szolgáltat a felügyeleti hatóságoknak és a piacoknak a fedezetet biztosítók érdekeinek 
védelmében való beavatkozásra.

Módosítás 30
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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:
- valamely személy által birtokolt, termelt, 
gyártott vagy forgalmazott eszköz, illetve 
olyan eszköz, amelyet ez a személy 
előreláthatólag birtokolni, termelni, 
gyártani vagy forgalmazni fog;
- 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
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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 
követelményeket.

Or. en

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 31
Olle Schmidt, Kent Johansson

Irányelvre irányuló javaslat
IV cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

POZÍCIÓLIMITEK ÉS 
JELENTÉSTÉTEL

POZÍCIÓKEZELÉS ÉS 
JELENTÉSTÉTEL

Or. en

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 32
Robert Goebbels
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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 automatikus felülvizsgálati 
küszöbökkel, amelyeket a következők 
miatt kell alkalmazni:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy azon 
szabályozott piacok és MTF-ek 
működtetői, amelyek árualapú 
származtatott termékeket engedélyeznek 
kereskedésre, vagy azokkal kereskednek, 
alkalmazzanak korlátokat azoknak a 
szerződéseknek a számára, amelyeket az 
adott piac tagjai vagy résztvevői egy 
bizonyos időtartamon belül bevihetnek,
annak érdekében, hogy:

Or. en

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 33
Olle Schmidt, Kent Johansson

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 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy azon 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-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 ezzel egyenértékű hatást 
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hatást eredményező alternatív 
mechanizmusokat – például pozíciókezelés
automatikus felülvizsgálati küszöbökkel, 
amelyeket a következők miatt kell 
alkalmazni:

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

Or. en

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 34
Ivailo Kalfin

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 
automatikus felülvizsgálati küszöbökkel, 
amelyeket a következők miatt kell 
alkalmazni:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy azon 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
működtetői, amelyek árualapú 
származtatott termékeket engedélyeznek 
kereskedésre, vagy azokkal kereskednek, 
alkalmazzanak korlátokat az ilyen 
befektetéseknek való kitettségre, 
amelyeket az adott piac tagjai vagy 
résztvevői egy bizonyos időtartamon belül
eszközölhetnek, vagy ezzel egyenértékű 
hatást eredményező alternatív 
mechanizmusokat – például pozíciókezelés 
automatikus felülvizsgálati küszöbökkel, 
amelyeket a következők miatt kell 
alkalmazni:

Or. en

Módosítás 35
Reinhard Bütikofer
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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
automatikus felülvizsgálati küszöbökkel, 
amelyeket a következők miatt kell 
alkalmazni:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy azon 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
működtetői, amelyek árualapú 
származtatott termékeket engedélyeznek
kereskedésre, vagy azokkal kereskednek, 
alkalmazzanak korlátokat azoknak a 
szerződéseknek a számára, amelyeket az 
adott piac tagjai vagy résztvevői egy 
bizonyos időtartamon belül bevihetnek,
valamint további mechanizmusokat e 
limitek kiegészítéseként, például
pozíciókezelést automatikus felülvizsgálati 
küszöbökkel, amelyeket a következők 
miatt kell alkalmazni:

Or. en

Indokolás

Az árupiacok kockázatáthárító és árfolyamképző funkcióit esetlegesen megzavaró termékek és 
stratégiák tömeges előfordulása megakadályozásának egyetlen hatékony eszköze a 
pozíciólimit alkalmazása. Az egyéb intézkedéseknek kiegészíteniük, nem pedig helyettesíteniük 
kell ezt a limitet.

Módosítás 36
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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;

Or. en
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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 37
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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;

Or. en

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 38
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a túlzott spekuláció mérséklése, 
felszámolása vagy megelőzése.

Or. en
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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 39
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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.

Or. en

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 40
Olle Schmidt, Kent Johansson

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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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 
elszállítás irányait.

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.

Or. en

Indokolás

A küszöbértékeknek nem az egy személy által bevitt szerződések számára kell vonatkoznia. A 
piaci struktúrától függően 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). Vö. a 60. cikk (1) bekezdésének második 
albekezdésével: „nyitott pozíciók”. Vö. az elszámolási értékhatár kiszámításával az EMIR 7. 
cikkében.

Módosítás 41
Robert Goebbels

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 

A limiteknek átláthatóaknak és 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük, meghatározva azokat a 
személyeket, akikre vonatkoznak és az 
esetleges felmentéseket, valamint 
figyelembe véve a piaci szereplők jellegét 
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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 
elszállítás irányait.

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

Or. en

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 42
Robert Goebbels

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok előírják a szabályozott 
piacok és MTF-ek működtetői számára, 
amelyek árualapú származtatott 
termékeket engedélyeznek kereskedésre 
vagy ilyenekkel kereskednek, hogy 
alkalmazzanak a pozíciók tekintetében a 
piacok szabályszerű működésének 
biztosításához szükséges egyéb 
kontrollintézkedéseket is, és különösen 
csökkentsék annak a lehetőségét, hogy a 
származtatott termék vagy az alapjául 
szolgáló árucikk piacát a nagy pozíciókkal 
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rendelkezők manipulálják, valamint 
biztosítsák, hogy a piaci szereplők 
rendelkezzenek a szükséges 
mechanizmusokkal ahhoz, hogy szükség 
esetén természetben ki lehessen 
egyenlíteni a szerződést. Az ilyen 
kontrollintézkedéseknek magukban kell 
foglalniuk annak a lehetőségét, hogy a 
kereskedési helyszín előírja a tagoknak 
vagy résztvevőknek egy pozíció zárását 
vagy csökkentését.

Or. en

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 43
Olle Schmidt, Kent Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az olyan pozíciókra, amelyek 
objektíven csökkentik a közvetlenül az 
árucikkel folytatott kereskedelmi 
tevékenységekkel kapcsolatos 
kockázatokat, nem vonatkoznak az 59. 
cikk (1) bekezdése szerinti limitek.

Or. en

Indokolás

Világos feltételekre van szükség a kockázatkezelési tevékenységekre vonatkozó kivételek 
tekintetében. Ez azáltal valósítható meg, ha kikötjük, hogy a nem pénzügyi vállalkozásokra 
nem kell pozíciólimiteket szabni olyan ügyletek vonatkozásában, amelyeket kockázatkezelési 
tevékenységekhez használnak. Ez egyúttal mentesítené a kereskedelmi vállalkozásokat az alól 
az adminisztratív teher alól, hogy megindokolják a kockázatkezelési célból szükséges 
pozíciókat.
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Módosítás 44
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A szabályozott piacok 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 limitek összefoglalóival.

Or. en

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 45
Olle Schmidt, Kent Johansson

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 

(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 
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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.

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

Or. en

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 46
Ivailo Kalfin

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 47
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

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 48
Reinhard Bütikofer

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.

Or. en
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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.

Módosítás 49
Silvia-Adriana Ţicău

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.

Or. ro

Módosítás 50
Herbert Reul

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.



AM\900875HU.doc 29/32 PE488.031v01-00

HU

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 
irányelv értelmében vagy banki 
szolgáltatás a 2000/12/EK irányelv 
értelmében.
___________
* HL: kérem, illessze be az ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontjától számított 
két évnek megfelelő dátumot.
* HL: kérem, illessze be az ezen irányelv 
előírásai általános alkalmazásának 
kezdetétől számított két évnek megfelelő 
dátumot a 3. albekezdésnek megfelelően.

Or. de

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 51
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – C szakasz – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 52
Olle Schmidt, Kent Johansson

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 nem
természetben kiegyenlítendő, feltéve, hogy 
azokkal valamely szabályozott piacon,
OTF-en vagy MTF-en kereskednek.

Or. en

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 hajtották is 
végre őket. Ez a javaslat összehangolja az uniós szabályozást a swapügyleteknek az egyesült 
államokbeli Dodd-Frank-törvényben lefektetett meghatározásával.

Módosítás 53
Olle Schmidt, Kent Johansson

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – C szakasz – 7 pont



AM\900875HU.doc 31/32 PE488.031v01-00

HU

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;

Or. en

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.

Módosítás 54
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – C szakasz – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Klimatikus változókhoz, 
fuvardíjakhoz, engedélyezett
kibocsátáshoz, inflációs rátákhoz vagy más 
hivatalos gazdasági statisztikákhoz 
kapcsolódó opciók, határidős ügyletek, 
swapügyletek, határidős kamatláb-
megállapodások és bármely más 
származtatott ügylet, amelyet készpénzben 
kell kiegyenlíteni, vagy amely a felek 
valamelyikének választása szerint 

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

határidő lejárta vagy más megszűnési ok 
miatt), valamint bármely más eszközökhöz, 
jogokhoz, kötelezettségekhez, indexhez 
vagy az e szakaszban másképpen nem 
említett intézkedéshez kapcsolódó 
származtatott szerződés, amely rendelkezik 
a többi származtatott pénzügyi eszköz 
jellemzőivel, tekintettel többek között arra, 
hogy valamely szabályozott piacon vagy
MTF-en kereskednek-e velük, és azokat 
elismert elszámolóházakon keresztül 
számolják el és egyenlítik ki, vagy azokra 
rendszeres pótfedezeti felhívás vonatkozik.

Or. en


