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59. cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Pozíciólimitek Pozíciólimitek és ellenırzések 

1. A tagállamok biztosítják, hogy azon 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
mőködtetıi, ahol árualapú származtatott 
termékeket a kereskedésbe bevezetik vagy 
azokkal kereskednek, alkalmazzanak 
korlátokat azoknak a szerzıdéseknek a 
számára, amelyeket az adott piac tagjai 
vagy résztvevıi egy bizonyos idıtartamon 
belül bevihetnek, vagy ezzel egyenértékő 
hatást eredményezı alternatív 
mechanizmusokat – például 
pozíciókezelés automatikus felülvizsgálati 
küszöbökkel, amelyeket a következık 
miatt kell alkalmazni: 

1. A tagállamok biztosítják, hogy azon 
szabályozott piacok, valamint azon MTF-
ek és OTF-ek mőködtetıi, ahol az 
árualapú származtatott termékeket a 
kereskedésbe bevezetik vagy azokkal 
kereskednek, továbbá az illetékes 
hatóságok, ahol az árualapú származtatott 
termékekkel való kereskedelem 
kereskedési helyszínen kívül zajlik a 
alkalmazzanak korlátokat azon 
szerzıdésekre vagy pozíciókra 
vonatkozóan, amelyeket az adott piac 
tagjai vagy résztvevıi vagy a piaci 
résztvevık csoportja egy bizonyos 
idıtartamon belül bevihetnek vagy 
fenntarthatnak, a tızsdén kívül kötött, 
gazdaságilag egyenértékő szerzıdéseket is 
beleértve a következık érdekében:  

a) a likviditás támogatása;  

b) piaci visszaélés megelızése; b) piaci visszaélés megelızése; 

c) a szabályszerő árazási és elszámolási 
feltételek támogatása. 

c) a szabályszerő árazási és elszámolási 
feltételek támogatása; 
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 ca) a teljesítési hónapban a származtatott 
termékek árai és az alapul szolgáló áruk 
azonnali árai közötti konvergencia 
támogatása, nem sértve az alapul szolgáló 
áru piacán az árfeltárást; 

cb) a piactorzító pozíciók 
felhalmozódásának megelızése. 

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

Az elsı albekezdésben említett limiteknek 
mind a fizikailag és készpénzre 
kiegyenlített szerzıdésekre vonatkozniuk 
kell és átláthatóaknak és 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük, meghatározva azokat a 
személyeket, akikre vonatkoznak és az 
esetleges felmentéseket, valamint 
figyelembe véve a piaci szereplık jellegét 
és összetételét és azt, hogyan használják a 
kereskedésbe bevezetett szerzıdéseket. 
Világos mennyiségi küszöbértékeket kell 
meghatározniuk, mint például a 
személyenként köthetı vagy bizonyos 
idıtartamon belül fenntartható pozíciók 
nettó és bruttó, azonnali, egyes és teljes 
szállítási idıszakra vonatkozó maximális 
megengedett száma, figyelembe véve a 
származtatott termékek piacát, beleértve a 
likviditást is, és az alapul szolgáló árupiac 
jellemzıit, ideértve a termelés, a 
fogyasztás és a piacra való elszállítás 
irányait. Ez nem vonatkozik az olyan 
pozíciókra, amelyek objektíven mérhetı 
módon csökkentik a közvetlenül a 
kereskedelmi tevékenységekkel 
kapcsolatos kockázatokat.  

 1a. Az olyan pozíciókra vonatkozóan, 
amelyek objektíven mérhetı módon 
csökkentik a közvetlenül a kereskedelmi 
tevékenységekkel kapcsolatos 
kockázatokat, pozícióellenırzési rendszert 
kell bevezetni. Ezt az pozícióellenırzést a 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
mőködtetıi a következıknek megfelelıen 
hajtják végre: 
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 a) a szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-
ek tagjai és résztvevıi az adott kereskedési 
helyszínnek jelentik pozícióik adatait a 60. 
cikk (2) bekezdése szerint; 

 b) a szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-
ek mőködtetıi a tagoktól és résztvevıktıl 
tájékoztatást kérhetnek, ideértve a pozíció 
vagy a származtatott termék révén vállalt 
kitettség méretére és rendeltetésére 
vonatkozó összes dokumentációt; 

  c) az a) és b) pont szerint kapott 
információk elemzését követıen a 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
mőködtetıi megkövetelhetik a piacok 
érintett tagjaitól vagy résztvevıitıl, hogy 
intézkedéseket tegyenek a pozíció vagy az 
árualapú származtatott ügyletek kitettsége 
mértékének teljes vagy részleges 
csökkentésére, vagy maguk hozhatnak 
ilyen intézkedéseket, amikor ez azért 
szükséges, hogy az érintett piacok 
integritását és szabályos mőködését 
megırizzék; 

d) az a) és b) pont szerint kapott 
információk elemzését követıen a 
szabályozott piacok, MTF-ek és OTF-ek 
mőködtetıi korlátozhatják a piaci tagokat 
vagy résztvevıket azon lehetıségükben, 
hogy árualapú származtatott termékkel 
foglalkozzanak, ideértve további 
megkülönböztetésmentes limitek 
bevezetését azon pozíciókra, amelyekkel a 
piacok tagjai vagy résztvevıi 
foglalkozhatnak egy megadott idıszak 
folyamán, amikor ez azért szükséges, hogy 
biztosítsák az (1) bekezdésben említett 
célok elérését vagy hogy az érintett piacok 
integritását és szabályos mőködését 
megırizzék, amennyiben a c) pont szerinti 
intézkedések ehhez nem elégségesek; 

 e) a szabályozott piacok, az MTF-eknek és 
az OTF-eknek a (2) bekezdés szerint 
tájékoztatniuk kell az illetékes 
hatóságokat a b)–d) pont szerint kapott 
információk és a meghozott intézkedések 
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részleteirıl; 
 f) az illetékes hatóságok összesítik a 

különféle kereskedési helyszínektıl kapott 
adatokat, és adott esetben elıírják a piaci 
szereplıknek vagy résztvevıknek, hogy a 
(3) bekezdéssel összhangban csökkentsék 
összesített pozícióikat. 

 1b. A szabályozott piacok, MTF-ek és 
OTF-ek mőködtetıi, amelyek az árualapú 
származtatott termékeket a kereskedésre 
bevezetik, további intézkedéseket is 
elıírhatnak azon szerzıdésekre és 
pozíciókra vonatkozóan, amelyekre 
korlátokat állapítottak meg az (1) 
bekezdéssel összhangban, amennyiben az 
az érintett piacok integritásának és 
megfelelı mőködésének biztosításához 
szükséges. Az illetékes hatóságok 
elıírhatják, hogy azon szabályozott 
piacok, illetve MTF-ek és OTF-ek 
mőködtetıi, ahol árualapú származtatott 
termékeket a kereskedésbe bevezetik vagy 
azokkal kereskednek, további ilyen 
intézkedéseket is elıírhatnak, amennyiben 
az az érintett piacok integritásának és 
megfelelı mőködésének biztosításához 
szükséges. 

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

 2a. Az EÉPH idıszakonként megvizsgálja 
a kapott adatokat e cikk (2) bekezdésének 
és a 61. cikk (1) és (1a) bekezdésének 
megfelelıen, és értékeli, hogy az érintett 
piacok integritásához és megfelelı 
mőködésének biztosításához e cikk (1a) 
bekezdésében említetteken felül szükség 
van-e bármilyen intézkedésre azon 
pozíciók tekintetében, amelyek objektíven 
mérhetı módon csökkentik a közvetlenül 
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a kereskedelmi tevékenységekkel 
kapcsolatos kockázatokat.  

 Ha szükségesnek ítél ilyen intézkedéseket, 
az EÉPH indokolással ellátott jelentést 
nyújt be a Bizottságnak, amelyben 
felvázolja a javasolt intézkedéseket, és 
hogy azokra miért van szükség, és e 
jelentést haladéktalanul továbbítja az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 

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 idıtartamon 
belül bevihetı szerzıdések számát illetıen, 
valamint az (1) bekezdésnek megfelelıen 
létrehozott alternatív mechanizmusok ezzel 
egyenértékő 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 elsıbbséget élveznek az 
illetékes hatóságok által meghozott minden 
más intézkedéssel szemben ezen irányelv 
72. cikke (1) bekezdésének g) pontja 
alapján. 

3. Az EÉPH szabályozási standardokat 
tervez meg az (1) bekezdésben hivatkozott 
korlátok meghatározása és az (1a) 
bekezdésben említett pozícióellenırzések 
további pontosítása érdekében, különös 
tekintettel a szerzıdések vagy nettó 
pozíciók mennyiségére, amelyeket 
valamely személy bizonyos idıszakon át 
megköthet vagy fenntarthat, a személyek 
által közvetlenül vagy közvetve fenntartott 
pozíciók kalkulálására vonatkozó 
módszerekre, gazdaságilag egyenértékő 
határidıs pozíciókban kifejezve, az ilyen 
korlátok alkalmazásának módozataira, 
beleértve a különbözı kereskedési 
helyszínek közötti összesített pozíciókat, a 
rendszeres internalizálókat és tızsdén 
kívüli kereskedıket és annak 
meghatározását, hogy egy pozíció a 
kereskedelmi tevékenységekkel 
kapcsolatos kockázatokat közvetlenül 
csökkentı pozíciónak minısül-e.  

 A limiteknek, amelyeknek a piaci 
résztvevık különféle osztályai közötti is 
különbséget kell tenniük, valamint a 
pozícióellenırzéseknek figyelembe kell 
venniük az (1) és (1a) bekezdésben 
hivatkozott feltételeket és a szabályozott 
piacok, az MTF-ek és az OTF-ek által 
meghatározott szabályokat. 

 Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardok tervezetét a nyilvánossággal 
folytatott konzultációt követıen […]-ig* 
benyújtja a Bizottsághoz. 

 A Bizottságot hatáskörrel ruházzák fel, 
hogy az elsı albekezdésben említett 
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szabályozástechnikai standardokat az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkének 
megfelelıen elfogadja. 

 A szabályozástechnikai standardokban 
meghatározott limitek és pozícióellenırzés 
is elsıbbséget élvez az illetékes hatóságok 
által meghozott minden más intézkedéssel 
szemben ezen irányelv 72. cikke (1) 
bekezdésének g) pontja alapján. 

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 szabályszerő mőködését. A 
korlátozások egy hat hónapot meg nem 
haladó kezdeti idıszakra érvényesek, a 
vonatkozó illetékes hatóság weboldalán 
történı közzététel idıpontjától számítva. 
Az ilyen korlátozás megújítható további, 
alkalmanként a hat hónapot nem 
meghaladó idıszakokra, ha a korlátozás 
indokai továbbra is érvényesülnek. 
Amennyiben a korlátozás a hathavi 
idıtartam elteltét követıen nem kerül 
meghosszabbításra, az automatikusan 
hatályát veszti. 

4. Az illetékes hatóságok nem állapíthatnak 
meg a (3) bekezdés alapján 
meghatározottnál korlátozóbb limiteket, 
kivéve azokat a kivételes eseteket, amikor 
azok objektív módon indokoltak és 
arányosan, figyelembe véve a konkrét piac 
likviditását és a piac szabályszerő 
mőködését. A korlátozások egy hat 
hónapot meg nem haladó kezdeti idıszakra 
érvényesek, a vonatkozó illetékes hatóság 
weboldalán történı közzététel idıpontjától 
számítva. Az ilyen korlátozás megújítható 
további, alkalmanként a hat hónapot nem 
meghaladó idıszakokra, ha a korlátozás 
indokai továbbra is érvényesülnek. 
Amennyiben a korlátozás a hathavi 
idıtartam elteltét követıen nem kerül 
meghosszabbításra, az automatikusan 
hatályát veszti. 

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 az elfogadottnál korlátozóbb 
limiteket alkalmaznak, a (3) bekezdés 
alapján, az illetékes hatóságok értesítik az 
EÉPH-t. Az értesítésben indokolni kell a 
korlátozóbb limiteket. 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.  

Amikor egy illetékes hatóság olyan 
limiteket ír elı, amely ellentétes az EÉPH 
véleményével, weboldalán azonnal közzé 
tesz egy közleményt, amely teljes 
mértékben elmagyarázza azokat az okait, 
amelyek miatt így járt el. 

 __________ 
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 * HL kérjük a dátumot beilleszteni: 12 
hónappal ezen irányelv hatálybalépését 
követıen. 

Or. enen 
 


