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Az 1993-ban elfogadott európai befektetési szolgáltatások szabályzata 

(ISD, Investment Services Directive) jelenleg átdolgozás alatt áll, és ki lesz 
terjesztve az árucikkekre, ezen belül az energiára is. Az Európai Unió tagja-
ként az Egyesült Királyságnak is végre kell hajtania az EU ezen a szakterüle-
ten hozott összes határozatát. 

Az átdolgozásra kerülő ISD megteremti a feltételeket ahhoz, hogy a feljo-
gosított beruházási szakcégek és a bankok biztosíthassanak meghatározott 
szolgáltatásokat a többi EU tagállamban az anyaország felhatalmazása és 
felügyelete mellett.  

Az ISD szerint ezek az ún. útlevéllel végezhető szolgáltatások az alábbi-
ak lehetnek: ügynöki/közvetítői munka, kereskedelmi kapcsolatok, portfólió-
kezelések, befektetői rendelések fogadása és továbbítása és tevékenységek 
jegyzése és kihelyezése. Az ISD rögzíti, hogy bármelyik, az ISD szerint feljo-
gosított cégnek joga van közvetlenül vagy közvetve részt venni a többi tagál-
lam szabályozott piacán folyó kereskedelemben. 

A piaci visszaélések kezelése 
az Egyesült Királyságban 

A korszerűsített irányelvek előírásai megfelelnek az Egyesült Királyság 
2000. évben hatályba lépett pénzügyi szolgáltatási és piaci törvénye (Fisma) 
előírásainak, amely tartalmazza többek között az értékpapír-felügyelet (FSA, 
Financial Services Authority) által kidolgozott piaci visszaélések rendszerét 
(MAR, Market Abuse Regime). Így az FSA eljárhat azon cégekkel vagy ma-
gánszemélyekkel szemben, akár feljogosítottak akár nem, az Egyesült Király-
ságban vagy a tengeren túl, amelyek olyan visszaélést követnek el az Egye-
sült Királyság szabályozott piacán vagy bármely más piacon, amely hatással 
van a szabályozott piac működésére. 

A társaságoknak szükségük van felhatalmazásra vagy mentességre az 
FSA-tól, hogy működni tudjanak a szabályozott piacon. Létezik egy átfogó, a 
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szabályozott tevékenységeket tartalmazó lista, de vannak az energiakereske-
delem szempontjából olyan kivételek, amelyek egyértelműen értelmezhetők 
az energiapiac szereplői között.  

Ki van zárva az ellenügyletekkel való foglalkozás, de sok esetben nehéz 
megválaszolni, hogy egy tevékenység ellenügylet vagy kockázati ügylet-e? A 
szabályozott piacon végzett tevékenység, mint például a Brent nemzetközi 
nyersolaj-kereskedelmi szerződés, kockázati ügyletnek tekinthető, mert fizikai 
értelemben szállításra nem kerül sor. 

Az európai rendszer 
Az új ISD bevezetésekor az Európai Bizottság úgy nyilatkozott, hogy a je-

lenlegi irányelvek már nem adnak hatékony alapot a befektetésekhez az EU 
tagországai között. Nem rögzít egyértelmű alapszabályokat, amelyek alapján 
a kereskedelmi infrastruktúrák (adásvétel és egyéb kereskedelmi ügyletek) 
versenye és konszolidációja végbe mehet. 

Ajánlatos ezért, hogy az 1993-ban elfogadott irányelveket hatályon kívül 
helyezzék, és egy új szabályzat megfogalmazására kerüljön sor, az alábbi cél-
kitűzésekkel: 

• a nemzeti előírások harmonizációja és a belső piac pénzügyi szolgálta-
tásainak teljessé tétele 

• hatékony egyedi útlevelek biztosítása befektetési szolgáltatók számá-
ra, hogy működni tudjanak az EU területén  

• a befektetési szolgáltatókat alkalmazók védelme, Európa teljes terüle-
tén 

• egy rendszerirányító kijelölése, a befektetési ügyletek végrehajtásának 
megszervezésére. 

Az ISD a befektetési szolgáltatókra és a szabályozott piacokra érvényes. 

Az energia mint árucikk és az ISD 
Az Egyesült Királyság energetikai piacának résztvevői számára a másod-

lagos árucikkek is az új ISD hatálya alá tartoznak.  
A szerződések megköthetők és teljesíthetők klíring intézetek által, napi 

haszon alapján vagy szabályozott napi árakon, standard tételeken, szállítói 
adatokon vagy standard határidőkön át – ellentétben az egyedi szerződések-
ben meghatározott árakkal. A definíció vonatkozik más szerződésekre is, mint 
például csereügyletek, amelyek készpénzben kerülnek kiegyenlítésre és az 
értékek kiszámítása referencia értékek, alapárak, ráták vagy mutatók alapján 
történik. A definíció nem tartalmazza a fizikailag teljesített, fizetés ellenében 
azonnal szállított árut vagy a határidős ügyleteket. 

A Bizottság szerint a másodlagos árucikkek kizárása a jelenlegi ISD 
pénzügyi eszközeinek definíciójából ellentmondásos, figyelembe véve az áru-
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cikkek és az energiapiac liberalizációját. A kizáráshoz a Bizottság szerint a 
következő okok vezettek: 

• a befektetési szolgáltatók az ISD-útlevél útján nem jutnak nyereség-
hez, a másodlagos árucikkek határokon keresztüli befektetési szolgál-
tatásai terén 

• a szakosodott kereskedők nem tartoznak az ISD előírásainak a hatálya 
alá 

• a másodlagos árucikkek szervezett kereskedelmét megkönnyítő cse-
reüzletek és más kereskedelmi tranzakciók nem függhetnek az ISD 
rendelkezéseitől. 

Az FSA elnöke szerint Londonban most alakult ki egy új megközelítés a 
piaci visszaélésekkel kapcsolatban, és szükségesnek tartják a szabály módo-
sítását még a hatályba lépése előtt.  

Az új ISD foglalkozik az olyan speciális piacokkal is, mint az energiapiac. 
Az irányelvek ajánlása szerint az ISD másodlagos árucikkekre történő kiter-
jesztésekor figyelembe kell venni bizonyos, a kereskedéssel, valamit a piac 
résztvevőinek „nagykereskedelmi/szakmai” jellegével kapcsolatos vonásokat. 
A javaslat felismeri a piacon az aktív és tapasztalt kereskedők jelenlétének 
szükségességét, akik kizárólag az anyavállalatuk vagy a leányvállalataik ér-
dekében cselekszenek. Ezek a kereskedők nem tartják magukat piacterem-
tőknek vagy dealereknek, és nem kell követelni, hogy ISD jogosítvánnyal ren-
delkezzenek.  

Nem zárható ki, hogy ezek a kereskedők veszteségesek, és kockázati 
forrást jelentenek más piaci szereplőkkel szemben. Nincs általános megegye-
zés arról, hogy milyen szabályok vonatkozzanak az olyan cégekre, amelyek 
a másodlagos árucikkek kereskedelmével mint fő üzletággal foglalkoznak. 
Ezt a kivételt ajánlatos felülvizsgálni két évvel az új irányelvek hatályba lépése 
után. 

A Bizottságnak nincs egyértelmű állásfoglalása arról, hogy milyen intéz-
kedések hozhatók a visszaélések ellen. De az üzenet egyértelmű: Brüsszel 
rajta tartja a szemét a kereskedelmen, és cselekedni fog, ha szükséges. 

Az új ISD rövid idő alatt nem fog változást hozni az energiapiac napi üzle-
ti életének szabályozásában. Az ISD elvei elfogadásuk esetén bekerülnek 
minden tagállam hazai törvényi rendszerébe. A tagállamok a saját nemzeti 
törvényeik alapján határozhatják meg az alkalmazásra kerülő szankciókat az 
ISD előírásainak megsértése esetén.  

A piac védelme 
Más országokban a pénzügyi rendszerirányítók, ha az országban dolgo-

zó külföldi befektetési szolgáltatók megsértik az ISD előírásait, kifogást emel-
hetnek az érintett tagállam rendszerirányítójánál. Ha a probléma nem rende-
ződik a kifogást tevő ország rendszerirányítójának a megelégedésére, az 
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utóbbi intézkedhet a befektető védelmére és a piac megfelelő működésének a 
biztosítására. A Bizottságot csak tájékoztatni kell, hogy milyen szankciók al-
kalmazását rendelték el.  

Ezek szerint, ha például egy francia olajtársaság nincs megelégedve a 21 
napos BFO (Egyesült Királyság-beli) piac működésével, a francia rendszerirá-
nyító kifogást emelhet az FSA-nál. Ha nem fogadja el az FSA intézkedését, 
lehetősége van a saját szankcióinak alkalmazására a 21 napos BFO piaccal 
szemben. Ez egy érdekes kilátás. 

 
(Regősné Knoska Judit) 
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Röviden… 

Közterületi világítás gazdaságosságának 
néhány problémája 

Az elmúlt években mind nagyobb jelentőségre tett szert a közvilágítás 
problémaköre. A megfelelő utcai világítás révén javítható a közlekedés bizton-
sága, és ez segít a tájékozódásban.  

A jelenlegi helyzet, amikor a közpénzekkel nagyon takarékoskodni kell, 
fokozott mértékben teszi indokolttá a világítási hálózat intelligens kezelését és 
gondozását. A Philips piackutatási eredményei alapján arra lehet következtet-
ni, hogy elsősorban az utcai világítás berendezéseinek karbantartására fordí-
tanak felesleges összegeket. A gazdaságossági számítások szerint ezen a 
területen 100 M euró fölötti összeget lehetne megtakarítani. Ennek érdekében 
dolgoztak ki új szervizkoncepciót a városok és települések számára. 

A számszerű értékelés szerint Németország közterületein a világítóbe-
rendezések csupán mintegy 20%-ánál valósul meg az optimális karbantartás. 
Ez annyit jelent, hogy a gazdaságossági számítás alapján meghatározott idő-
közönként csupán minden ötödik fényforrást cserélnek ki csoportosan. Minden 
öt fényforrás közül négyet csak szükség esetén, költséges egyéni akció kere-
tén belül cserélnek ki.  

Üzemgazdasági szempontból teljesen értelmetlen az a megoldás, amikor 
egyetlen lámpa cseréjéhez egy költséges haszonjárművet kell a helyszínre 
kiküldeni. 
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A közelítő számítások szerint a közvilágításban nyolc millió fényforrás van 
használatban. A lámpák élettartama a statisztika szerint átlagosan három év, 
vagyis évente 2,6 millió lámpa cseréjére van szükség. Miután nem egyidejűleg 
fog valamennyi lámpa kiégni, az egyenként végzett lámpacsere összesen 
200 M euróba kerül. Ez csupán a munkaerő- és a berendezés (emelőkosaras 
darukocsi) költségeit jelenti; ezekhez viszonyítva a lámpaköltség minimális. 

A Philips cég egy bankkal együttműködve rövidesen piacérett koncepciót 
dolgoz ki, amelynek értelmében a minőség megtartásával és valamennyi mű-
szaki előírás betartásával egyidejűleg lehetővé teszik, hogy a közületek 
100 millós nagyságrendű megtakarításokat érjenek el. Amennyiben valameny-
nyi közület a Philips ajánlásainak megfelelően, következetesen áttér a lámpák 
statisztikai élettartamának figyelembevételével meghatározott ciklus szerinti, 
periodikus, csoportos cseréjére, a megtakarítás 94 M euró lenne. Ha ugyan-
akkor hosszú élettartamú fényforrásokat, például nagynyomású nátriumgőz-
lámpákat (SON-T PIA) alkalmaznának, akkor a megtakarítás meghaladná a 
100 M eurót. 

Az átállás előnyeit a közületek járulékos beruházások nélkül élvezhetik, 
miután a világítási berendezések karbantartásának optimálásával érhetik el a 
megtakarításokat. A csereidőtartamok meghosszabbítása a nagy élettartamú 
lámpák használatával biztosítható.  

A bankkal való együttműködés lesz az alapja a közvilágítás lízingmodell-
jének. A munkatársakat külön kiképzik erre a feladatra. Az új elképzeléseket 
minél szélesebb körben fogják megvalósítani. 

 
(Strom Praxis, 2003. 1/2. sz. p. 32–33.) 

 


