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RÖVID INDOKOLÁS

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

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

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

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

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

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

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


