
AZ EFTA-ÁLLAMOK ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGA 

A TŐKE ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD MOZGÁSÁVAL FOGLALKOZÓ, II. SZÁMÚ 
ALBIZOTTSÁG – PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKKAL FOGLALKOZÓ MUNKACSOPORT 

A szabályozott piacok magyarázatokkal ellátott jegyzéke a pénzügyi eszközök piacairól szóló 
2004/39/EK irányelv 47. cikkének megfelelően (MiFID) 

(2010/C 277/05) 

A pénzügyi eszközök piacairól szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
47. cikke valamennyi tagállamot felhatalmazza arra, hogy „szabályozott piac” státuszt adjon a területén 
kialakított azon piacoknak, amelyek megfelelnek az irányelv rendelkezéseinek. 

A 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 14. pontja szerint a „szabályozott piac” a piacműködtető 
által működtetett és/vagy irányított multilaterális rendszer, amely a rendszeren belül és annak megkülön
böztetésmentes szabályaival összhangban összehozza több harmadik fél pénzügyi eszközökben lévő vételi és 
eladási szándékát, vagy elősegíti ezt oly módon, hogy az szerződést eredményez a szabályai és/vagy rend
szerei alapján kereskedésre bevezetett pénzügyi eszköz tekintetében, és amely engedéllyel rendelkezik, és 
ezen irányelv III. címének rendelkezéseivel összhangban rendszeresen működik. 

A 2004/39/EK irányelv 47. cikke minden tagállam számára előírja, hogy a területén található, engedélyezett 
szabályozott piacokról rendszeresen frissített jegyzéket állítson össze. A jegyzéket a tagállamok tájékozta
tásul megküldik a többi tagállam és a Bizottság részére. Ugyanez a cikk előírja a Bizottság számára, hogy a 
szabályozott piacok hozzá eljuttatott jegyzékét évente egyszer közzétegye az Európai Unió Hivatalos Lapjában. 

Az EGT-megállapodás 1. jegyzőkönyve (6) bekezdésének b) pontja előírja, hogy ha egy jogi aktusban 
foglaltak szerint tényeket, eljárásokat, jelentéseket és hasonló információkat közzé kell tenni az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában, akkor az EFTA-államokra vonatkozó megfelelő információkat a Hivatalos Lapnak 
az EGT-ről szóló külön részében kell közölni. 

Ezt a jegyzéket az EFTA-államok Állandó Bizottsága állította össze az érintett EFTA-államok által rendel
kezésre bocsátott információk alapján. A jegyzék azokat az egyedi piacokat nevezi meg, amelyek az illetékes 
nemzeti hatóságok szerint 2009. december 31-én megfelelnek a „szabályozott piac” fogalommeghatározá
sának. A jegyzék ezenkívül meghatározza az ezen piacok irányításáért felelős szervet, valamint a piac 
szabályainak kibocsátásáért vagy jóváhagyásáért felelős hatóságot. 

Ország Szabályozott piac megnevezése Működtető szerv A piac kijelölésére és 
felügyeletére illetékes hatóság 

Izland 1. Kauphöll Íslands (Izlandi Értéktőzsde) 
(szabályozott piac) 
(First North (multilaterális kereskedési 
rendszer)) 

Nasdaq OMX Fjármálaeftirlitiđ (Pénzügyi 
Felügyeleti Hatóság) 

Liechtenstein N.A. (*) N.A. (*) N.A. (*) 

Norvégia 1. Oslói értéktőzsde (hivatalos jegyzés) 
— Részvénypiac 
— Származékos piac (pénzügyi) 
— Kötvénypiac 

Oslo Børs ASA Kredittilsynet (Norvég Pénz
ügyi Felügyeleti Hatóság) 

2. Oslo Axess 
— Részvénypiac 

Oslo Børs ASA 

3. Nord Pool (hivatalos jegyzés) 
— Származékos piac (áru) 

Nord Pool ASA
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Ország Szabályozott piac megnevezése Működtető szerv A piac kijelölésére és 
felügyeletére illetékes hatóság 

4. Imarex 
— Származékos piac (áru) 

Imarex ASA 

5. Fish Pool 
— Származékos piac (áru) 

Nord Pool ASA 

(*) Liechtenstein nem rendelkezik piaccal és értéktőzsdével.
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