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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2014/65/EU irányelv tájékoztatási követelmények, termékirányítás és pozíciólimitek 
tekintetében, a Covid19-világjárvány utáni helyreállítás elősegítése érdekében történő 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2020)0280 – C9-0210(2020) – 2020/0152(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2020)0280),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 114. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C9-0210(2020)),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzatának 59. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2014/65/EU irányelv
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a (4) bekezdést el kell hagyni; b) a (4) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(4) Az ESMA szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki abból a 
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célból, hogy iránymutatást nyújtson az 
annak eldöntéséhez használt minőségi 
kritériumok tekintetében, hogy az (1) 
bekezdésben meghatározott mentességek 
alkalmazandók-e.
Az ESMA az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket 2021. április 1-jéig 
benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő elfogadására.”

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont
2014/65/EU irányelv
4 cikk – 1 pont – 50a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a cikk a következő 50a. ponttal 
egészül ki:

törölve

„50a. »kiegészítési záradékot tartalmazó 
vállalati kötvény«: olyan záradékot 
tartalmazó vállalati kötvény, amely lejárat 
előtti visszafizetés esetén arra kötelezi a 
kibocsátót, hogy a befektetőnek térítse 
meg a kötvény tőkeösszegét, valamint 
azoknak a kamatszelvényeknek a nettó 
jelenértékét, amelyek összegére a 
befektető akkor lett volna jogosult, ha a 
kötvény lejárat előtti beváltására nem 
kerül sor;”;

Or. en
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2014/65/EU irányelv
16 cikk - 3 bekezdés - 7a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 16. cikk (3) bekezdése a 
következő albekezdéssel egészül ki:

törölve

„Az e bekezdés másodiktól ötödikig 
terjedő albekezdéseiben foglalt 
követelmények nem alkalmazandók a 
kiegészítési záradékot tartalmazó vállalati 
kötvényekre.”;

Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
2014/65/EU irányelv
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az irányelv a következő cikkel 
egészül ki:
„16a. cikk
Mentesség a termékirányítási 
követelmények alól
A befektetési vállalkozások mentesülnek 
az ezen irányelv 16. és 24. cikkében 
meghatározott termékirányítási 
követelmények alól, amennyiben a 
befektetési szolgáltatás tárgya az alábbiak 
egyike:
i. valamely szabályozott piacra vagy ezzel 
egyenértékű harmadik országbeli piacra 
vagy MTF-re bevezetett részvények, 
amennyiben azok vállalati részvények, 
kivéve a nem átruházható értékpapírokkal 
foglalkozó kollektív befektetési 
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vállalkozások részvényeit, valamint a 
származtatott eszközt magában foglaló 
részvényeket;
ii. valamely szabályozott piacra vagy ezzel 
egyenértékű harmadik országbeli piacra 
vagy MTF-re bevezetett kötvények vagy az 
értékpapírosított adósság más formái, 
kivéve azokat, amelyek származtatott 
eszközt foglalnak magukban vagy 
amelyek szerkezetükből adódóan 
megnehezítik az ügyfél számára a 
fennálló kockázatok felmérését; vagy
iii. ÁÉKBV-k részvényei vagy befektetési 
jegyei, kivéve az 583/2010/EU rendelet 36. 
cikke (1) bekezdésének második 
albekezdésében említett strukturált 
ÁÉKBV-ket.”;

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)
2014/65/EU irányelv
16 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az irányelv a következő cikkel 
egészül ki:
„16b. cikk
Kutatás
1. Az (EU) 2017/593 felhatalmazáson 
alapuló bizottsági irányelv 13. cikkének 
(1)–(8) bekezdésétől eltérve a 
portfóliókezelési vagy egyéb befektetési 
vagy kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó 
befektetési vállalkozás az alábbi esetek 
bármelyikében dönthet úgy, hogy nem tesz 
eleget az említett bekezdésekben 
meghatározott követelményeknek a 
harmadik felek által az ilyen befektetési 
vállalkozásoknak nyújtott kutatás 
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tekintetében:
a) a kutatást kizárólag olyan 
kibocsátókkal kapcsolatban végzik, 
amelyek piaci kapitalizációja a kutatást 
megelőző 36 hónapos időszakban nem 
haladta meg a 10 milliárd EUR-t;
b) a kutatást kizárólag rögzített 
kamatozású eszközökkel kapcsolatban 
végzik.
2. Az (EU) 2017/593 felhatalmazáson 
alapuló bizottsági irányelv 13. cikkének 
(9) bekezdésétől eltérve, az említett 
felhatalmazáson alapuló irányelv (10) 
bekezdésében említett lehetőséggel élő 
befektetési vállalkozás engedélyt kap arra, 
hogy a végrehajtási szolgáltatásokért és a 
kutatásért együttesen fizessen, feltéve, 
hogy az alábbi feltételek mindegyike 
teljesül:
a) a végrehajtási vagy kutatási 
szolgáltatások nyújtását megelőzően a 
befektetési vállalkozás és a kutatás 
nyújtója megállapodást kötött, amely 
meghatározza, hogy a közös kifizetés mely 
része tulajdonítható a kutatásnak;
b) a befektetési vállalkozás 
tájékoztatja ügyfelét a közös fizetésről;
c) az (EU) 2017/593 felhatalmazáson 
alapuló bizottsági irányelv 13. cikke (10) 
bekezdésének a) pontjában említett 
kutatás esetében a közös fizetés tárgyát 
képező végrehajtási szolgáltatásokat 
kizárólag olyan kibocsátók részére 
nyújtják, amelyek piaci kapitalizációja a 
kutatás nyújtását megelőző 36 hónapos 
időszakban nem haladta meg a 10 
milliárd EUR-t.

Or. en
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont
2014/65/EU irányelv
24 cikk - 2 bekezdés - 2a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a (2) bekezdés a következő 
albekezdéssel egészül ki:

törölve

„Ez a bekezdés nem alkalmazandó a 
kiegészítési záradékot tartalmazó vállalati 
kötvényekre.”;

Or. en

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont
2014/65/EU irányelv
24 cikk – 4 bekezdés – 2a albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Amennyiben a pénzügyi eszköz vételére 
vagy eladására vonatkozó megállapodást 
távközlési eszköz igénybevételével kötik 
meg, a befektetési vállalkozás a 
költségekkel és díjakkal kapcsolatos 
tájékoztatást az ügyletkötést követően 
indokolatlan késedelem nélkül, 
elektronikus formában is megadhatja, 
feltéve, hogy a következő feltételek 
mindegyike teljesül:”

„Amennyiben a pénzügyi eszköz vételére 
vagy eladására vonatkozó megállapodást 
távközlési eszköz igénybevételével kötik 
meg, a befektetési vállalkozás a 
költségekkel és díjakkal kapcsolatos 
tájékoztatást az ügyletkötést követően 
indokolatlan késedelem nélkül is 
megadhatja, feltéve, hogy a következő 
feltételek mindegyike teljesül:”

Or. en

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
2014/65/EU irányelv
25 cikk – 6 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A 25. cikk (6) bekezdése a 
következő albekezdéssel egészül ki:
„Ez a bekezdés nem alkalmazandó az ezen 
irányelv 25a. cikkében meghatározott 
veszteségjelentési küszöbértékekhez 
kapcsolódó kötelezettségekre.”

Or. en

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)
2014/65/EU irányelv
25 cikk – 8 bekezdés – bevezető rész

Hatályos szöveg Módosítás

(5b) A 25. cikk (8) bekezdésében a 
bevezető rész a következőképpen módosul:

8. A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 89. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak biztosítása érdekében, 
hogy a befektetési vállalkozások 
megfeleljenek az e cikk (2)–(6) 
bekezdésében megállapított elveknek, 
amikor ügyfeleiknek befektetési vagy 
kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak, 
ideértve azokat az információkat, 
amelyeket akkor kell beszerezni, amikor a 
szolgáltatásoknak és a pénzügyi 
eszközöknek az ügyfeleik számára való 
alkalmasságát vagy megfelelőségét 
értékelik, a nem összetett pénzügyi 
eszközöknek az e cikk (4) bekezdése a) 
pontjának vi. alpontja alkalmazásában való 
értékelésének kritériumait, az ügyfelek 
számára történő szolgáltatásnyújtáshoz 
kapcsolódó nyilvántartások és 
megállapodások tartalmát és formáját, 
valamint a nyújtott szolgáltatásokról az 
ügyfeleknek tett rendszeres beszámolók 

„8. A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 89. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak biztosítása érdekében, 
hogy a befektetési vállalkozások 
megfeleljenek az e cikk (2)–(6) 
bekezdésében megállapított elveknek, 
amikor ügyfeleiknek befektetési vagy 
kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak, 
ideértve azokat az információkat, 
amelyeket akkor kell beszerezni, amikor a 
szolgáltatásoknak és a pénzügyi 
eszközöknek az ügyfeleik számára való 
alkalmasságát vagy megfelelőségét 
értékelik, a nem összetett pénzügyi 
eszközöknek az e cikk (4) bekezdése a) 
pontjának vi. alpontja alkalmazásában való 
értékelésének kritériumait, az ügyfelek 
számára történő szolgáltatásnyújtáshoz 
kapcsolódó nyilvántartások és 
megállapodások tartalmát és formáját, 
valamint a nyújtott szolgáltatásokról az 
ügyfeleknek tett rendszeres beszámolók 
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tartalmát és formáját. Ezek a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
figyelembe veszik a következőket:

tartalmát és formáját, kivéve a 25a. 
cikkben rögzített, a veszteségjelentési 
küszöbértékekhez kapcsolódó 
kötelezettségeket. Ezek a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok figyelembe veszik a 
következőket:”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02014L0065-20200326)

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 c pont (új)
2014/65/EU irányelv
25 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5c. A szöveg a következő 25a. cikkel 
egészül ki:
„25a. cikk
Veszteségjelentési küszöbértékek
1. A portfóliókezelési szolgáltatást 
nyújtó befektetési vállalkozás tájékoztatja 
az ügyfelet arról, ha a portfólió összértéke 
a jelentési időszak eleji értékeléshez képest 
20%-kal csökken, illetve minden további 
10%-os csökkenésről, legkésőbb annak 
a munkanapnak a végéig, amikor 
a küszöbérték túllépése megvalósult, vagy 
amennyiben ez nem munkanapra esik, a 
rá következő munkanap végéig. 
2. Az áttételes pénzügyieszköz-
pozíciókat vagy függő kötelezettséggel 
járó ügyleteket tartalmazó lakossági 
ügyfélszámlát kezelő befektetési 
vállalkozás tájékoztatja az ügyfelet arról, 
ha az egyes eszközök kezdeti értéke 10%-
kal csökken, illetve minden további 10%-
os csökkenésről. Az e bekezdés szerinti 
jelentés az ügyféllel kötött ellentétes 
értelmű megállapodás hiányában 
eszközönkénti bontáson alapul, és azt 
legkésőbb annak a munkanapnak 
a végéig meg kell tenni, amikor 
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a küszöbérték túllépése megvalósult, vagy 
amennyiben ez nem munkanapra esik, 
a rákövetkező munkanap végéig.”

Or. en

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)
2014/65/EU irányelv
27 cikk – 10 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A 27. cikk (10) bekezdése a 
következő albekezdéssel egészül ki:
„Az e bekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardok azonban 
[az e módosító irányelv hatálybalépését 
követően 2 évig] nem alkalmazandók.”;

Or. en

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2014/65/EU irányelv
29a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 24. cikk (4) bekezdésének c) 
pontjában előírt követelmények kizárólag a 
szakmai ügyfelek részére nyújtott 
befektetési tanácsadásra és 
portfóliókezelési szolgáltatásra 
vonatkoznak.

(1) A 24. cikk (4) bekezdésének c) 
pontjában előírt követelmények nem 
vonatkoznak a szakmai ügyfelek részére 
nyújtott szolgáltatásokra.

Or. en
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Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)
2014/65/EU irányelv
II melléklet – II.1. azonoítási kritérium – 5 albekezdés – 1 francia bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(11a) a II. melléklet II.1. pontja ötödik 
albekezdésének első franciabekezdése a 
következőképpen módosul: 

– az ügyfél jelentős nagyságrendű 
ügyleteket hajtott végre a releváns piacon 
az előző négy negyedévben, átlagosan 
negyedévenként 10 ügylet gyakorisággal,

„– az ügyfél jelentős nagyságrendű 
ügyleteket hajtott végre a releváns piacon 
az előző négy évben átlagosan évi 15 
ügylet gyakorisággal,”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02014L0065-20200326)
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INDOKOLÁS

A költségek és díjak közzététele:

Javaslattervezetében a Bizottság mentesíti a befektetési vállalkozásokat a befektetési 
tanácsadástól és a portfóliókezeléstől eltérő bizonyos MiFID-szolgáltatások tekintetében a 
szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek számára felszámított költségek és díjak 
nyilvánosságra hozatalának kötelezettsége alól.

A befektetési tanácsadást és a portfóliókezelést szintén ki kell zárni a szakmai ügyfelekre 
vonatkozó költség- és díjközlésből (egy részvételi záradékkal), mivel ezeknek az ügyfeleknek 
általában ismerniük kell e szolgáltatások költségszerkezetét. 

Technikai megjegyzés: a befektetési tanácsadásra és a portfóliókezelésre vonatkozó 
rendelkezés nem alkalmazandó az elfogadható partnerekre.

A változtatásokat a 12. módosítás tükrözi.

A legjobb végrehajtásról szóló jelentések:

A bizottsági javaslat csak a 27. sz. szabályozástechnikai standard alkalmazását függeszti fel (a 
MiFID 27. cikkének (3) bekezdése; a legjobb végrehajtási helyszínekre vonatkozó 
jelentéstételi követelmények), de nem vonatkozik a 28. szabályozástechnikai standardra (a 
MiFID 27. cikkének (10) bekezdése; a befektetési vállalkozásoknak az ügyfelekkel szembeni, 
a legjobb végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási követelményei).

Tekintettel arra, hogy a jelentéstételi kötelezettség a befektetési vállalkozások (és nem a 
helyszínek) számára a legnehezebb, a két szabályozástechnikai standard közötti kapcsolat és a 
lakossági ügyfelek számára a legjobb végrehajtásról szóló jelentések megkérdőjelezhető 
hasznossága miatt indokoltnak tűnik mind a 27., mind a 28. szabályozástechnikai standard 
alkalmazásának felfüggesztése.

A változtatásokat a 11. módosítás tükrözi.

Termékirányítás:

A Bizottság javaslata mentesíti a kiegészítési záradékot tartalmazó kötvényeket a 
termékirányítási rendelkezések hatálya alól. 

A termékirányítási követelmények alóli mentességet ki kell terjeszteni más egyszerű 
termékekre is, például más „hagyományos kötvényekre”, ÁÉKBV-kre és szabályozott 
piacokon forgalmazott részvényekre.

A bizottsági javaslat megfelelő részeit a 2., a 3. és a 6. módosítás törli. A megfelelő szövegű 
új cikket a 4. módosítás vezeti be.

Utólagos tájékoztatás a költségekről és díjakról:

A bizottsági javaslat bevezeti annak lehetőségét, hogy az ügyfél beleegyezése esetén az ügylet 
után elektronikus formában tájékoztatást lehessen kapni a költségekről és díjakról.
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Törölni kell azt a korlátozást, hogy az információt mindig „elektronikus formátumban” kell 
továbbítani, hogy meg lehessen felelni az idősebb/a technológiát kevésbé ismerő ügyfelek 
igényeinek. Ez a kívülmaradási záradékokkal jól igazodna az elektronikus tájékoztatásra 
vonatkozó (azaz a Bizottság által bevezetett új (5a) bekezdéssel) újonnan bevezetett általános 
szabályhoz is.

A változtatásokat a 7. módosítás tükrözi.

Szakmai befektetők: 

A Bizottság elvetette a félszakmai befektető új kategóriája bevezetésének ötletét.

Ennek ellensúlyozására az ügyletszámokra vonatkozó kritériumot évi 15-re kell módosítani.

A változtatásokat a 13. módosítás tükrözi.

Veszteségjelentési küszöbérték:

Jelenleg a portfóliókezelést végző befektetési vállalkozások akkor kötelesek tájékoztatni az 
ügyfelet, ha portfóliójuk értéke több mint 10%-kal csökken (illetve minden további 10%-os 
csökkenésről).

Az ilyen figyelmeztetés arra ösztönözheti az ügyfelet, hogy átstrukturálja portfólióját, és 
pánikszerűen, veszteséggel értékesítse az eszközöket, ami esetleg nem szolgálja a legjobban 
hosszú távú érdekét, különösen, ha ideiglenes korrekcióról van szó.

Ezért ezt a küszöbértéket a tőkeáttétel nélküli termékek esetében 20%-ra emelik.

A vonatkozó rendelkezést eddig az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelet 62. cikke 
tartalmazta. Tekintettel e rendelkezés jelentőségére, azt át kell helyezni az 1. szintű szövegbe, 
azaz a MiFID II-be.

A 8. módosítás egyértelművé teszi, hogy a továbbiakban nem a MiFID 25. cikkének (6) 
bekezdése lesz a megfelelő 2. szintű szöveg kapcsolódási pontja. A 9. módosítás törli a 
MiFID vonatkozó felhatalmazását, így az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelet 62. 
cikke már nem lesz hatályban. A 10. módosítással a vonatkozó szöveg a felhatalmazáson 
alapuló rendeletből a szükséges változtatással átkerül a MiFID-be.

Kutatás:

Az (EU) 2017/593 felhatalmazáson alapuló irányelv módosítására irányuló javaslatában (a 
konzultáció 2020. szeptember 5-én zárult le) a Bizottság a kkv-kutatás eltérő kezelésének 
bevezetését javasolta.

Ezt a rendelkezést át kell helyezni az 1. szintű szövegbe annak biztosítása érdekében, hogy ez 
a jogalkotó által előírt mentesség legyen, és ne a szétválasztási rendszer kiiktatásának kezdete. 

Ez azt is jelentené, hogy a jogalkotónak nagyobb beleszólása lenne a kivétel hatálya alá 
tartozó pénzügyi eszköz típusának, valamint a mentesség alkalmazási feltételeinek 
meghatározásában.

A küszöbértékeknek jelentősen magasabbaknak kell lenniük a Bizottság által a módosított 
felhatalmazáson alapuló rendeletben javasoltnál. Annak érdekében, hogy mind a 
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kisvállalkozásokat, mind a közepes piaci tőkeértékű vállalatokat meg lehessen szólítani, 
valamint hogy létre lehessen hozni egy ökoszisztémát az ilyen típusú kutatások számára, a 
piaci korlát küszöbértékének 10 milliárd EUR-nak kell lennie (az elmúlt 36 hónap mozgó 
átlagával, a hirtelen megszakítások elkerülése érdekében).

A változtatásokat az 5. módosítás tükrözi.

A kiegészítő tevékenységek mentessége:

A Bizottság azt javasolta, hogy töröljék a mennyiségi kritériumokat, és hogy a kiegészítő teszt 
legyen csak minőségi teszt, ami nagy mozgásteret biztosíthat a nemzeti versenyhatóságok 
számára annak meghatározásához, hogy ki tartozik a mentesség hatálya alá.

Az összehangoltabb európai eredmény elérése érdekében az ESMA-nak olyan 
szabályozástechnikai standardot kell bevezetnie, amely bizonyos fokig korlátozza a nemzeti 
versenyhatóságok rugalmasságát azáltal, hogy iránymutatást ad a minőségi kritériumok 
tekintetében.

A változtatásokat az 1. módosítás tükrözi.


