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A Gazdasági és Informatikai Bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102 . § (1 )
bekezdése alapján „az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról” szóló T/10903 .
számú törvényjavaslathoz a következ ő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat a következő új 84. és 85. §-sal egészül ki és a további §-sok számozás a
értelemszerű módosul :

„84. § A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007 . évi CXXXVIII . törvény (a továbbiakban :
Bszt) 11 . §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelm i
rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapjá n
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének
időbeli ütemezéséről, lebonyolításáról és egyéb vonatkozásairól szóló 1031/2010/EU
bizottsági rendelet (a továbbiakban : 1031/2010/EU bizottsági rendelet) 18. cikk (2) és (3 )
bekezdésében hivatkozott személyek ezen cikkek alapján ajánlatot tenni kizárólaga
Felügyelet e törvény 9 .	 (1) bekezdésa)ésb)pontjában meghatározott tevékenységnek a 9 .§
(2) bekezdésb)pontjában meghatározott eszközre vonatkozó árut őzsdei szolgáltatá s
nyújtására irányuló engedélye alapján jogosultak .”

85 .	 A Bszt. 33. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki :

(Akérelmező a 9 .	 (1) bekezdésében meghatározott tevékenység végzésre jogosító engedély
iránti kérelemhez mellékeli)



„Z) a 1031/2010/EU bizottsági rendelet 59 . cikkében meghatározott feltételek teljesülésének
részletes leírását, amennyiben a kérelmez ő által a c) pont keretében megjelölt végezni kíván t
tevékenység a 11 . § (3) bekezdésében meghatározottakra vonatkozik.'

2. A törvényjavaslat 84 .§-a a következőképpen módosul :

„84. A [befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az
általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007 . évi CXXXVIII. törvény (a
továbbiakban :] Bszt.[)] 117 . (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(4) Nem jelenti az üzleti titok sérelmét a Tpt . 205 . §-ban meghatározott, valamint a
nyilvántartásba vett, vagy elismert kereskedési adattárnak való, a t őzsdén kívüli
származtatott ügyletekr ő l, a központi szerződő felekrő l és a kereskedési adattárakról szóló
Európai Parlament és Tanács 2012 . július 4-ei 648/2012/EU rendelet szerinti bejelentés i
kötelezettség teljesítése.'

Indokolás

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelm i
rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történ ő értékesítésének
időbeli ütemezésér ő l, lebonyolításáról és egyéb vonatkozásairól szóló 2010 . november 12-i
1031/2010/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban : Aukciós rendelet) kapcsán az Európa i
Unió emisszió-kereskedelmének harmadik id őszaka vonatkozásában szükséges olyan utal ó
(„láttató”) szabály elhelyezése a befektetési vállalkozásokról és az árut őzsdei szolgáltatókról ,
valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007 . évi CXXXVIII .
törvényben (a továbbiakban : Bszt .), amely egyértelművé teszi az Aukciós rendelet 18 . cikk
(3) bekezdésében írt engedélynek a Bszt . 11 . (1) bekezdésében írt engedéllyel való
megfelelését, továbbá az Aukciós rendelet 18 . cikk (2) bekezdésében írt engedélynek a Bszt .
11 . § (1) bekezdésében írt engedéllyel való megfelelését . Szükséges továbbá utalni az
egyértelműség érdekében az Aukciós rendelet 59 . cikkében meghatározott magatartási
követelményekre, amelyeknek az engedély kérőjének meg kell felelnie .

Budapest, 2013 . május 14 .

Koszorús László
alelnök
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