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Módosítás 139
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Indokolt és szükséges tehát, hogy a 
rendelkezéseket rendelet formájában 
hirdessék ki, mivel egy részük közvetlen 
bejelentési és közzétételi kötelezettségeket 
ír elő magánszektorbeli szereplők számára 
egyes eszközökkel kapcsolatos nettó rövid 
pozíciókat és a fedezetlen short ügyleteket
illetően. Rendeletre van szükség továbbá 
ahhoz is, hogy a(z) […/…/EU] európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel16

létrehozott Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóságot (ESMA) hatáskörrel 
ruházzák fel az illetékes hatóságok által 
hozott intézkedések összehangolására, 
illetve arra, hogy saját hatáskörben járjon 
el.

(3) Indokolt és szükséges tehát, hogy a 
rendelkezéseket rendelet formájában 
hirdessék ki, mivel egy részük közvetlen 
bejelentési és közzétételi kötelezettségeket 
ír elő magánszektorbeli szereplők számára 
egyes eszközökkel kapcsolatos nettó rövid 
pozíciókat illetően. Rendeletre van szükség 
továbbá ahhoz is, hogy a(z) /EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel16

létrehozott Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóságot (ESA(ESMA) 
hatáskörrel ruházzák fel az illetékes 
hatóságok által hozott intézkedések 
összehangolására, illetve arra, hogy saját 
hatáskörben járjon el.

Or. en

Módosítás 140
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Indokolt és szükséges tehát, hogy a 
rendelkezéseket rendelet formájában 
hirdessék ki, mivel egy részük közvetlen 
bejelentési és közzétételi kötelezettségeket 
ír elő magánszektorbeli szereplők számára 
egyes eszközökkel kapcsolatos nettó rövid 
pozíciókat és a fedezetlen short ügyleteket 
illetően. Rendeletre van szükség továbbá 
ahhoz is, hogy a(z) […/…/EU] európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóságot (ESMA) hatáskörrel ruházzák 

(3) Indokolt és szükséges tehát, hogy a 
rendelkezéseket rendelet formájában 
hirdessék ki, mivel egy részük közvetlen 
bejelentési és közzétételi kötelezettségeket 
ír elő magánszektorbeli szereplők számára 
egyes eszközökkel kapcsolatos nettó rövid 
pozíciókat és a fedezetlen short ügyleteket 
illetően. A rendelet nem ír elő bejelentési 
és közzétételi kötelezettséget a hosszú 
részvénypozíciók tekintetében, mivel 
ezeket a szabályozott piacra bevezetett 
értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos 
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fel az illetékes hatóságok által hozott 
intézkedések összehangolására, illetve arra, 
hogy saját hatáskörben járjon el.

információkra vonatkozó átláthatósági 
követelmények harmonizációjáról szóló, 
2004. december 15-i 2004/109/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1

szabályozza. Rendeletre van szükség 
továbbá ahhoz is, hogy a(z) […/…/EU] 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
létrehozott Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóságot (ESMA) hatáskörrel 
ruházzák fel az illetékes hatóságok által 
hozott intézkedések összehangolására, 
illetve arra, hogy saját hatáskörben járjon 
el.
______________________

1 HL L 390., 2004.12.31., 38. o.

Or. en

Indokolás

A hosszú részvénypozíciókra vonatkozó bejelentési és közzétételi kötelezettséget a 
2004/109/EK irányelv szabályozza, ezért a rendeletben erre nem kell kitérni. A 2004/109/EK 
irányelvben előírt közzétételi kötelezettség módosítására irányuló bármilyen javaslatot az 
irányelv jelenleg folyó átdolgozása során kell benyújtani.

Módosítás 141
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Indokolt és szükséges tehát, hogy a 
rendelkezéseket rendelet formájában 
hirdessék ki, mivel egy részük közvetlen 
bejelentési és közzétételi kötelezettségeket 
ír elő magánszektorbeli szereplők számára 
egyes eszközökkel kapcsolatos nettó rövid 
pozíciókat és a fedezetlen short ügyleteket 
illetően. Rendeletre van szükség továbbá 
ahhoz is, hogy a(z) […/…/EU] európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóságot (ESMA) hatáskörrel ruházzák 

(3) Indokolt és szükséges tehát, hogy a 
rendelkezéseket rendelet formájában 
hirdessék ki, mivel egy részük közvetlen 
bejelentési és közzétételi kötelezettségeket 
ír elő magánszektorbeli szereplők számára 
egyes eszközökkel kapcsolatos nettó rövid 
pozíciókat és a fedezetlen short ügyleteket 
illetően. A rendelet nem ír elő bejelentési 
és közzétételi kötelezettséget a hosszú 
részvénypozíciók tekintetében, mivel 
ezeket a szabályozott piacra bevezetett 
értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos 
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fel az illetékes hatóságok által hozott 
intézkedések összehangolására, illetve arra, 
hogy saját hatáskörben járjon el.

információkra vonatkozó átláthatósági 
követelmények harmonizációjáról szóló, 
2004. december 15-i 2004/109/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1

szabályozza. Rendeletre van szükség 
továbbá ahhoz is, hogy a(z) /EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóságot (ESA(ESMA) hatáskörrel 
ruházzák fel az illetékes hatóságok által 
hozott intézkedések összehangolására, 
illetve arra, hogy saját hatáskörben járjon 
el.
__________________

1 HL L 390., 2004.12.31., 38. o.

Or. en

Indokolás

A bejelentési és közzétételi kötelezettséget a jelenleg átdolgozás alatt álló 2004/109/EK 
irányelv (az átláthatósági irányelv) szabályozza Ez a rendelet a short ügyletekről szól, ezért 
nem lenne helyénvaló e jogszabály keretében a hosszú részvénypozíciókra vonatkozóan is 
rendelkezni.

Módosítás 142
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ahhoz, hogy fel lehessen váltani a 
jelenlegi, nem egységes rendszert, 
amelyben a különböző tagállamok 
egymástól eltérő intézkedéseket hoznak, és 
hogy korlátozni lehessen annak 
lehetőségét, hogy az illetékes hatóságok 
eltérő intézkedéseket hozzanak, fontos, 
hogy a shortolásból és a hitel-nemteljesítési 
csereügyletekből eredő lehetséges 
kockázatokat összehangolt módon 
kezeljék. A bevezetendő előírásoknak a 
korábban meghatározott kockázatok 

(4) Ahhoz, hogy fel lehessen váltani a 
jelenlegi, nem egységes rendszert, 
amelyben a különböző tagállamok 
egymástól eltérő intézkedéseket hoznak, és 
hogy korlátozni lehessen annak 
lehetőségét, hogy az illetékes hatóságok 
eltérő intézkedéseket hozzanak, fontos, 
hogy a shortolásból és a hitel-nemteljesítési 
csereügyletekből eredő lehetséges 
kockázatokat összehangolt módon 
kezeljék. A bevezetendő előírásoknak a 
korábban meghatározott kockázatok 
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kezelésére kell irányulniuk anélkül, hogy 
túlságosan csökkentenék a shortolás által 
a piacok minőségére és hatékonyságára 
gyakorolt kedvező hatást.

kezelésére kell irányulniuk, és a piacok
működését és hatékonyságát kell 
biztosítaniuk.

Or. en

Módosítás 143
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ahhoz, hogy fel lehessen váltani a 
jelenlegi, nem egységes rendszert, 
amelyben a különböző tagállamok 
egymástól eltérő intézkedéseket hoznak, és 
hogy korlátozni lehessen annak 
lehetőségét, hogy az illetékes hatóságok 
eltérő intézkedéseket hozzanak, fontos, 
hogy a shortolásból és a hitel-nemteljesítési 
csereügyletekből eredő lehetséges 
kockázatokat összehangolt módon 
kezeljék. A bevezetendő előírásoknak a 
korábban meghatározott kockázatok 
kezelésére kell irányulniuk anélkül, hogy
túlságosan csökkentenék a shortolás által 
a piacok minőségére és hatékonyságára 
gyakorolt kedvező hatást.

(4) Ahhoz, hogy fel lehessen váltani a 
jelenlegi, nem egységes rendszert, 
amelyben a különböző tagállamok 
egymástól eltérő intézkedéseket hoznak, és 
hogy korlátozni lehessen annak 
lehetőségét, hogy az illetékes hatóságok 
eltérő intézkedéseket hozzanak, fontos, 
hogy a shortolásból és a hitel-nemteljesítési 
csereügyletekből eredő lehetséges 
kockázatokat összehangolt módon 
kezeljék. A bevezetendő előírásoknak a 
korábban meghatározott kockázatok 
kezelésére kell irányulniuk anélkül, hogy
károsan befolyásolnák az uniós pénzügyi 
piacok stabilitását, és azt a képességüket, 
hogy likviditást biztosítsanak a 
reálgazdaság számára. Mindazonáltal a 
tagállamokat nem szabad megakadályozni 
abban, hogy szigorúbb szabályokat 
vezessenek be a hitel-nemteljesítési 
csereügyletek és a short ügyletek 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 144
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ahhoz, hogy fel lehessen váltani a 
jelenlegi, nem egységes rendszert, 
amelyben a különböző tagállamok 
egymástól eltérő intézkedéseket hoznak, és 
hogy korlátozni lehessen annak 
lehetőségét, hogy az illetékes hatóságok 
eltérő intézkedéseket hozzanak, fontos, 
hogy a shortolásból és a hitel-nemteljesítési 
csereügyletekből eredő lehetséges 
kockázatokat összehangolt módon 
kezeljék. A bevezetendő előírásoknak a 
korábban meghatározott kockázatok 
kezelésére kell irányulniuk anélkül, hogy 
túlságosan csökkentenék a shortolás által 
a piacok minőségére és hatékonyságára 
gyakorolt kedvező hatást.

(4) Ahhoz, hogy fel lehessen váltani a 
jelenlegi, nem egységes rendszert, 
amelyben a különböző tagállamok 
egymástól eltérő intézkedéseket hoznak, és 
hogy korlátozni lehessen annak 
lehetőségét, hogy az illetékes hatóságok 
eltérő intézkedéseket hozzanak, fontos, 
hogy a shortolásból és a hitel-nemteljesítési 
csereügyletekből eredő lehetséges 
kockázatokat megállapodás szerinti módon 
kezeljék. Ennek során a tagállamok 
számára továbbra is lehetségesnek kell 
lennie, hogy szigorúbb előírásokat 
bocsássanak ki. Az előírandó 
követelményeknek foglalkozniuk kell a 
meghatározott kockázatokkal, különös 
figyelmet szentelve a shortolásnak a piac
minőségére és hatékonyságára gyakorolt
következményeivel kapcsolatos 
problémáknak. Tiltani kell különösen a 
fedezetlen és a nyersanyagokkal 
kapcsolatos shortolást.

Or. de

Módosítás 145
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ahhoz, hogy fel lehessen váltani a 
jelenlegi, nem egységes rendszert, 
amelyben a különböző tagállamok 
egymástól eltérő intézkedéseket hoznak, és 
hogy korlátozni lehessen annak 
lehetőségét, hogy az illetékes hatóságok 
eltérő intézkedéseket hozzanak, fontos, 
hogy a shortolásból és a hitel-nemteljesítési 
csereügyletekből eredő lehetséges 
kockázatokat összehangolt módon 
kezeljék. A bevezetendő előírásoknak a 

(4) Ahhoz, hogy fel lehessen váltani a 
jelenlegi, nem egységes rendszert, 
amelyben a különböző tagállamok 
egymástól eltérő intézkedéseket hoznak, és 
hogy korlátozni lehessen annak 
lehetőségét, hogy az illetékes hatóságok 
eltérő intézkedéseket hozzanak, fontos, 
hogy a shortolásból és a hitel-nemteljesítési 
csereügyletekből eredő lehetséges 
kockázatokat összehangolt módon 
kezeljék. A bevezetendő előírásoknak a 
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korábban meghatározott kockázatok 
kezelésére kell irányulniuk anélkül, hogy
túlságosan csökkentenék a shortolás által 
a piacok minőségére és hatékonyságára 
gyakorolt kedvező hatást.

korábban meghatározott kockázatok 
kezelésére kell irányulniuk anélkül, hogy
károsan befolyásolnák az uniós pénzügyi 
piacok működését, és figyelembe kell 
venniük a tagállamok közötti 
különbségeket, valamint az előírások 
lehetséges gazdasági hatásait.

Or. en

Módosítás 146
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A shortolás fokozza a piacok 
hatékonyságát. Fokozza a piaci likviditást 
(mivel a shortoló értékpapírokat ad el, 
majd később a shortolási ügylet fedezetéül 
visszavásárolja azokat). Mivel lehetővé 
teszi a befektetők számára, hogy 
cselekedjenek, ha úgy ítélik meg, hogy 
valamely értékpapír felülértékelt, 
hatékonyabb árképzést eredményez az 
értékpapírok piacán, s ezáltal hozzájárul 
az árfolyam-buborékok enyhítéséhez, és 
már a korai szakaszban jelezheti az egyes 
kibocsátókkal kapcsolatos rejtett 
problémákat. A shortolás a fedezeti és 
egyéb kockázatkezelési tevékenységeknél 
és árjegyzési ügyleteknél is alkalmazott 
fontos eszköz.

Or. en

Indokolás

Fontos felhívni a figyelmet a shortolásnak a kibocsátók és a befektetők számára jelentett 
gazdasági jelentőségére. Erre annak biztosítása érdekében van szükség, hogy a rendelet 
kiegyensúlyozott legyen a shortolás kereteinek a kibocsátók és a befektetők érdekében történő 
harmonizálása tekintetében.
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Módosítás 147
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A shortolás fokozza a piacok 
hatékonyságát. Fokozza a piaci likviditást 
(mivel a shortoló értékpapírokat ad el, 
majd később a shortolási ügylet fedezetéül 
visszavásárolja azokat). Mivel lehetővé 
teszi a befektetők számára, hogy 
cselekedjenek, ha úgy ítélik meg, hogy 
valamely értékpapír felülértékelt, 
hatékonyabb árképzést eredményez az 
értékpapírok piacán, s ezáltal hozzájárul 
az árfolyam-buborékok enyhítéséhez, és 
már a korai szakaszban jelezheti az egyes 
kibocsátókkal kapcsolatos rejtett 
problémákat. A shortolás a fedezeti és 
egyéb kockázatkezelési tevékenységeknél 
és árjegyzési ügyleteknél is alkalmazott 
fontos eszköz.

Or. en

Indokolás

Igen fontos felhívni a figyelmet a preambulumban a shortolásnak a kibocsátók és a befektetők 
számára jelentett gazdasági jelentőségére. Erre annak biztosítása érdekében van szükség, 
hogy a rendelet kiegyensúlyozott legyen a shortolás kereteinek a kibocsátók és a befektetők 
érdekében történő harmonizálása tekintetében.

Módosítás 148
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Bár az árutőzsdék és különösen az 
agrárpiac kockázati kitettsége hasonló, 
mint a rendeletben szabályozott egyéb 
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pénzügyi eszközöké, az árutőzsde nem 
tartozik e rendelet hatálya alá. A kizárólag 
spekulatív célú kereskedést tiltani kell, és 
az ESA-t (ESMA-t), valamint az illetékes 
hatóságokat fel kell ruházni az árutőzsde 
működési rendellenességeinek hatékony 
kiigazítására szolgáló hatáskörrel. Ebben 
a tekintetben a Bizottságnak olyan 
javaslatot kell előterjesztenie az 
árutőzsdék szabályozását illetően, amely 
figyelembe veszi sajátosságaikat. Az 
energiaágazathoz kapcsolódó árukat az 
energiapiacok integritásáról és 
átláthatóságáról szóló rendeletre irányuló 
javaslatban (COM(2010)0726) kell 
szabályozni.

Or. en

Módosítás 149
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A hitel-nemteljesítési csereügyletek, a 
fedezetlen short ügyletek és az árutőzsdei 
shortolás ellen az uniós pénzügyi 
piacokon fel kell lépni, és azokat 
jogszabályi szinten be kell tiltani. A 
fedezetlen short ügyletek, az árutőzsdei 
shortolás és a hitel-nemteljesítési 
csereügyletek nem eredményeznek 
makrogazdasági hasznot, ugyanakkor 
előre csak nagy nehézség árán 
felmérhető, jelentős rendszerkockázatot 
hordoznak magukban. A kockázatfedezeti 
ügyeleteket egyéb, kevésbé ártalmas 
eszközökkel kell felváltani.

Or. en
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Módosítás 150
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A bizonyos pénzügyi eszközöket érintő 
jelentős nettó rövid pozíciókkal 
kapcsolatos fokozott átláthatóság 
valószínűleg egyaránt szolgálja a 
szabályozó hatóságok és a piaci szereplők 
érdekeit. Azokat a részvényeket illetően, 
amelyeket bevezettek valamely uniós 
kereskedési helyszínen történő 
kereskedésre, kétlépcsős modellt kell 
bevezetni, amely a megfelelő szinten 
fokozott átláthatóságot biztosít a jelentős 
nettó rövid részvénypozíciókat illetően.
Alacsonyabb küszöbérték esetén a pozíciót 
kizárólag az érintett szabályozó 
hatóságoknak kell bejelenteni annak 
érdekében, hogy azok figyelemmel tudják 
kísérni, illetve szükség esetén ki tudják 
vizsgálni az esetlegesen rendszerszintű 
kockázatokat jelentő vagy visszaéléssel 
járó short ügyleteket; magasabb 
küszöbérték esetén a pozíciókat közzé kell 
tenni a piacon annak érdekében, hogy 
hasznos információt nyújtsanak a többi 
piaci szereplő számára a jelentős egyéni 
rövid részvénypozíciókat illetően.

(6) A bizonyos pénzügyi eszközöket érintő 
jelentős nettó rövid pozíciókkal 
kapcsolatos fokozott átláthatóság 
valószínűleg szolgálja a szabályozó 
hatóságok érdekeit. Azokat a részvényeket 
illetően, amelyeket bevezettek valamely 
uniós kereskedési helyszínen történő 
kereskedésre, kétlépcsős modellt kell 
bevezetni, amely a megfelelő szinten 
fokozott átláthatóságot biztosít a jelentős 
nettó rövid részvénypozíciókat illetően.
Meghatározott küszöbérték esetén a 
pozíciót kizárólag az érintett szabályozó 
hatóságoknak kell bejelenteni annak 
érdekében, hogy azok figyelemmel tudják 
kísérni, illetve szükség esetén ki tudják 
vizsgálni az esetlegesen rendszerszintű
kockázatokat jelentő vagy visszaéléssel 
járó short ügyleteket;

Or. en

Indokolás

Az egyéni rövid részvénypozíciók nyilvánosságra hozatala versenyellenes, negatív hatással 
lehet a kisbefektetőkre, és az értékpapírárakat csökkentő, az európai üzleti környezetnek ártó 
prociklikus magatartást eredményezhet. Ez a továbbiakban az összes piaci szereplőre – a 
lakossági befektetőkre, a nyugdíjalapokra és a részvénykibocsátókra – kiható 
likviditáscsökkenéshez és az árképződés hatékonyságának csökkenéséhez vezetne. 
Mindazonáltal biztosítani kell, hogy az illetékes hatóságok a rendszerkockázatok nyomon 
követése érdekében hozzájuthassanak a vonatkozó információkhoz.
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Módosítás 151
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A bizonyos pénzügyi eszközöket érintő 
jelentős nettó rövid pozíciókkal 
kapcsolatos fokozott átláthatóság
valószínűleg egyaránt szolgálja a 
szabályozó hatóságok és a piaci szereplők 
érdekeit. Azokat a részvényeket illetően, 
amelyeket bevezettek valamely uniós 
kereskedési helyszínen történő 
kereskedésre, kétlépcsős modellt kell 
bevezetni, amely a megfelelő szinten 
fokozott átláthatóságot biztosít a jelentős 
nettó rövid részvénypozíciókat illetően.
Alacsonyabb küszöbérték esetén a pozíciót 
kizárólag az érintett szabályozó 
hatóságoknak kell bejelenteni annak 
érdekében, hogy azok figyelemmel tudják 
kísérni, illetve szükség esetén ki tudják 
vizsgálni az esetlegesen rendszerszintű 
kockázatokat jelentő vagy visszaéléssel 
járó short ügyleteket; magasabb 
küszöbérték esetén a pozíciókat közzé kell 
tenni a piacon annak érdekében, hogy 
hasznos információt nyújtsanak a többi 
piaci szereplő számára a jelentős egyéni
rövid részvénypozíciókat illetően.

(6) A bizonyos pénzügyi eszközöket érintő 
jelentős nettó rövid pozíciókkal 
kapcsolatos fokozott átláthatóság általában 
hasznos a piacfelügyelet szempontjából.
Azokat a részvényeket illetően, amelyeket 
bevezettek valamely uniós kereskedési 
helyszínen történő kereskedésre, kétlépcsős 
modellt kell bevezetni, amely a megfelelő 
szinten fokozott átláthatóságot biztosít a 
jelentős nettó rövid részvénypozíciókat 
illetően. Egy bizonyos küszöbérték felett a 
pozíciót kizárólag az érintett szabályozó 
hatóságoknak kell bejelenteni annak 
érdekében, hogy azok figyelemmel tudják 
kísérni, illetve szükség esetén ki tudják 
vizsgálni az esetlegesen rendszerszintű 
kockázatokat jelentő vagy visszaéléssel 
járó short ügyleteket, és a küszöbérték 
feletti pozíciókat nem nevesített, összesített 
formában közzé kell tenni a piacon annak 
érdekében, hogy hasznos információt 
nyújtsanak a többi piaci szereplő számára a 
rövid részvénypozíciók volumenét illetően;

Or. en

Indokolás

Az egyéni rövid részvénypozíciók nyilvánosságra hozatala nem segíti a szabályozó 
hatóságokat a piaci visszaélések fellelésében, a rövid részvénypozíciókkal rendelkezőket 
viszont kiteszi az árfelhajtás és egyéb visszaélések kockázatának, a birkaszellem követésére 
serkent, továbbá csökkenti a likviditást, mivel a befektetők nem szeretik rövid 
részvénypozícióikat felfedni a társaságok előtt, és ezért kerülik a shortolást. Az összesített 
formában történő nyilvánosságra hozatal hasznos információval látja el a piaci szereplőket.



AM\853802HU.doc 13/128 PE456.773v01-00

HU

Módosítás 152
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A bizonyos pénzügyi eszközöket érintő 
jelentős nettó rövid pozíciókkal 
kapcsolatos fokozott átláthatóság 
valószínűleg egyaránt szolgálja a 
szabályozó hatóságok és a piaci szereplők 
érdekeit. Azokat a részvényeket illetően, 
amelyeket bevezettek valamely uniós 
kereskedési helyszínen történő 
kereskedésre, kétlépcsős modellt kell 
bevezetni, amely a megfelelő szinten 
fokozott átláthatóságot biztosít a jelentős 
nettó rövid részvénypozíciókat illetően.
Alacsonyabb küszöbérték esetén a pozíciót 
kizárólag az érintett szabályozó 
hatóságoknak kell bejelenteni annak 
érdekében, hogy azok figyelemmel tudják 
kísérni, illetve szükség esetén ki tudják 
vizsgálni az esetlegesen rendszerszintű 
kockázatokat jelentő vagy visszaéléssel 
járó short ügyleteket; magasabb 
küszöbérték esetén a pozíciókat közzé kell 
tenni a piacon annak érdekében, hogy 
hasznos információt nyújtsanak a többi 
piaci szereplő számára a jelentős egyéni 
rövid részvénypozíciókat illetően.

(6) A bizonyos pénzügyi eszközöket érintő 
jelentős nettó rövid pozíciókkal 
kapcsolatos fokozott átláthatóság 
valószínűleg egyaránt szolgálja a 
szabályozó hatóságok és a piaci szereplők 
érdekeit. Azokat a részvényeket illetően, 
amelyeket bevezettek valamely uniós 
kereskedési helyszínen történő 
kereskedésre, kétlépcsős modellt kell 
bevezetni, amely a megfelelő szinten 
fokozott átláthatóságot biztosít a jelentős 
nettó rövid részvénypozíciókat illetően.
Egy bizonyos küszöbérték felett a pozíciót 
kizárólag az érintett szabályozó 
hatóságoknak kell bejelenteni annak 
érdekében, hogy azok figyelemmel tudják 
kísérni, illetve szükség esetén ki tudják 
vizsgálni az esetlegesen rendszerszintű 
kockázatokat jelentő vagy visszaéléssel 
járó short ügyleteket; a pozíciókat nem 
nevesített, összesített formában közzé kell 
tenni továbbá a piacon annak érdekében, 
hogy hasznos információt nyújtsanak a 
többi piaci szereplő számára a jelentős 
egyéni rövid részvénypozíciókat illetően.

Or. en

Módosítás 153
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A bizonyos pénzügyi eszközöket érintő 
jelentős nettó rövid pozíciókkal 
kapcsolatos fokozott átláthatóság 

(6) A bizonyos pénzügyi eszközöket érintő 
jelentős nettó rövid pozíciókkal 
kapcsolatos fokozott átláthatóság 
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valószínűleg egyaránt szolgálja a 
szabályozó hatóságok és a piaci szereplők 
érdekeit. Azokat a részvényeket illetően, 
amelyeket bevezettek valamely uniós 
kereskedési helyszínen történő 
kereskedésre, kétlépcsős modellt kell 
bevezetni, amely a megfelelő szinten 
fokozott átláthatóságot biztosít a jelentős 
nettó rövid részvénypozíciókat illetően.
Alacsonyabb küszöbérték esetén a pozíciót 
kizárólag az érintett szabályozó 
hatóságoknak kell bejelenteni annak 
érdekében, hogy azok figyelemmel tudják 
kísérni, illetve szükség esetén ki tudják 
vizsgálni az esetlegesen rendszerszintű 
kockázatokat jelentő vagy visszaéléssel 
járó short ügyleteket; magasabb 
küszöbérték esetén a pozíciókat közzé kell 
tenni a piacon annak érdekében, hogy
hasznos információt nyújtsanak a többi 
piaci szereplő számára a jelentős egyéni 
rövid részvénypozíciókat illetően.

valószínűleg egyaránt szolgálja a 
szabályozó hatóságok és a piaci szereplők 
érdekeit. Azokat a részvényeket illetően, 
amelyeket bevezettek valamely uniós 
kereskedési helyszínen történő 
kereskedésre, kétlépcsős modellt kell 
bevezetni, amely a megfelelő szinten 
fokozott átláthatóságot biztosít a jelentős 
nettó rövid részvénypozíciókat illetően.
Egy bizonyos küszöbérték felett a pozíciót 
kizárólag az érintett szabályozó 
hatóságoknak kell bejelenteni annak 
érdekében, hogy azok figyelemmel tudják 
kísérni, illetve szükség esetén ki tudják 
vizsgálni az esetlegesen rendszerszintű 
kockázatokat jelentő vagy visszaéléssel 
járó short ügyleteket; a pozíciókat közzé 
kell tenni továbbá a piacon annak 
érdekében, hogy hasznos információt 
nyújtsanak a többi piaci szereplő számára a 
jelentős egyéni rövid részvénypozíciókat 
illetően.

Or. en

Módosítás 154
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A bizonyos pénzügyi eszközöket érintő 
jelentős nettó rövid pozíciókkal 
kapcsolatos fokozott átláthatóság 
valószínűleg egyaránt szolgálja a 
szabályozó hatóságok és a piaci szereplők 
érdekeit. Azokat a részvényeket illetően, 
amelyeket bevezettek valamely uniós 
kereskedési helyszínen történő 
kereskedésre, kétlépcsős modellt kell 
bevezetni, amely a megfelelő szinten 
fokozott átláthatóságot biztosít a jelentős 
nettó rövid részvénypozíciókat illetően.
Alacsonyabb küszöbérték esetén a pozíciót 
kizárólag az érintett szabályozó 

(6) A bizonyos pénzügyi eszközöket érintő 
jelentős nettó rövid pozíciókkal 
kapcsolatos fokozott átláthatóság 
valószínűleg egyaránt szolgálja a 
szabályozó hatóságok és a piaci szereplők 
érdekeit. Azokat a részvényeket illetően, 
amelyeket bevezettek vagy zártkörűen 
bevezettek valamely uniós kereskedési 
helyszínen történő kereskedésre, kétlépcsős 
modellt kell bevezetni, amely a megfelelő 
szinten fokozott átláthatóságot biztosít a 
jelentős nettó rövid részvénypozíciókat 
illetően. Alacsonyabb küszöbérték esetén a 
pozíciót kizárólag az érintett szabályozó 
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hatóságoknak kell bejelenteni annak 
érdekében, hogy azok figyelemmel tudják 
kísérni, illetve szükség esetén ki tudják 
vizsgálni az esetlegesen rendszerszintű 
kockázatokat jelentő vagy visszaéléssel 
járó short ügyleteket; magasabb 
küszöbérték esetén a pozíciókat közzé kell 
tenni a piacon annak érdekében, hogy 
hasznos információt nyújtsanak a többi 
piaci szereplő számára a jelentős egyéni 
rövid részvénypozíciókat illetően.

hatóságoknak kell bejelenteni annak 
érdekében, hogy azok figyelemmel tudják 
kísérni, illetve szükség esetén ki tudják 
vizsgálni az esetlegesen rendszerszintű 
kockázatokat jelentő vagy visszaéléssel 
járó short ügyleteket; magasabb 
küszöbérték esetén a pozíciókat közzé kell 
tenni a piacon annak érdekében, hogy 
hasznos információt nyújtsanak a többi 
piaci szereplő számára a jelentős egyéni 
rövid részvénypozíciókat illetően.

Or. en

Módosítás 155
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az állampapírokkal kapcsolatos 
jelentős nettó rövid pozíciókra vonatkozó, 
a szabályozók felé történő közzététel 
fontos információkat nyújthat, amelyek 
segítségével a szabályozók figyelemmel 
tudják kísérni, hogy a szóban forgó 
pozíciók nem hoznak-e létre rendszerszintű 
kockázatokat, illetve azokat nem 
használják-e ki visszaélésre. Ennek 
megfelelően rendelkezni kell az 
állampapírokkal kapcsolatos, az Unión 
belüli jelentős nettó rövid pozícióknak a 
szabályozók felé történő bejelentéséről. Az 
előírásnak kizárólag a szabályozók felé 
történő adatközlésre kell kiterjednie, mivel 
a szóban forgó eszközökre vonatkozó 
nyilvános piaci tájékoztatásnak káros 
hatása lehetne az állampapír-piacokra 
olyan esetekben, amikor a likviditás eleve 
meggyengült. Bármely előírásnak ki kell 
terjednie a hitel-nemteljesítési 
csereügyletek révén az állampapír-
kibocsátók felé fennálló jelentős pénzügyi 
kitettségek bejelentésére is.

(7) Az állampapírokkal kapcsolatos, illetve 
a tagállamok vagy az Unió pénzügyi 
piacainak indexeire épülő jelentős nettó 
rövid pozíciókra vonatkozó, a szabályozók 
felé történő közzététel fontos 
információkat nyújthat, amelyek 
segítségével a szabályozók figyelemmel 
tudják kísérni, hogy a szóban forgó 
pozíciók nem hoznak-e létre rendszerszintű 
kockázatokat, illetve azokat nem 
használják-e ki visszaélésre. Ennek 
megfelelően rendelkezni kell az 
állampapírokkal kapcsolatos, illetve a 
tagállamok vagy az Unió pénzügyi 
piacainak indexeire épülő jelentős nettó 
rövid pozícióknak a szabályozók felé 
történő bejelentéséről. Az előírásnak 
kizárólag a szabályozók felé történő 
adatközlésre kell kiterjednie, mivel a 
szóban forgó eszközökre vonatkozó 
nyilvános piaci tájékoztatásnak káros 
hatása lehetne az állampapír-piacokra 
olyan esetekben, amikor a likviditás eleve 
meggyengült, vagy ha az eszközök a 
tagállamok vagy az Unió pénzügyi 
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piacainak indexeire épülnek. Bármely 
előírásnak ki kell terjednie a hitel-
nemteljesítési csereügyletek révén az 
állampapír-kibocsátók felé fennálló 
jelentős pénzügyi kitettségek, illetve a 
tagállamok vagy az Unió pénzügyi 
piacainak indexeire épülő pénzügyi 
eszközök bejelentésére is.

Or. en

Módosítás 156
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az állampapírokra vonatkozó 
bejelentési előírásokat az Unió és a 
tagállamok által kibocsátott állampapírokra 
kell alkalmazni, beleértve a valamely 
tagállam nevében állampapír kibocsátását 
végző bármely minisztériumot, szervezeti 
egységet, jegybankot, ügynökséget vagy
közvetítőt, az adósságkibocsátást végző 
regionális és félig állami szervek 
kivételével.

(8) Az állampapírokra vonatkozó 
bejelentési előírásokat az Unió és a 
tagállamok által kibocsátott állampapírokra 
kell alkalmazni, beleértve a valamely 
tagállam nevében állampapír kibocsátását 
végző bármely minisztériumot, szervezeti 
egységet, jegybankot, ügynökséget vagy 
közvetítőt, az adósságkibocsátást végző 
regionális és félig állami szervek 
kivételével. E rendelet hatálya nem terjed 
ki az uniós részvénykibocsátók 
tulajdonában lévő, nem tagállam nevében 
kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírokra. 

Or. en

Indokolás

Nem bizonyított, hogy a vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírokhoz kapcsolódó rövid pozíciók rendszerkockázatot jelentenek. Aránytalan lenne a 
nyilvánosságra hozatali előírásokat a vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírokra kiterjeszteni.
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Módosítás 157
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az állampapírokra vonatkozó 
bejelentési előírásokat az Unió és a 
tagállamok által kibocsátott állampapírokra 
kell alkalmazni, beleértve a valamely 
tagállam nevében állampapír kibocsátását 
végző bármely minisztériumot, szervezeti 
egységet, jegybankot, ügynökséget vagy 
közvetítőt, az adósságkibocsátást végző 
regionális és félig állami szervek 
kivételével.

(8) Az állampapírokra vonatkozó 
bejelentési előírásokat az Unió és a 
tagállamok által kibocsátott állampapírokra 
kell alkalmazni, beleértve a valamely 
tagállam nevében állampapír kibocsátását 
végző bármely minisztériumot, szervezeti 
egységet, jegybankot, ügynökséget vagy 
közvetítőt, az adósságkibocsátást végző 
regionális és félig állami szervek 
kivételével. E rendelet hatálya nem terjed 
ki az uniós részvénykibocsátók 
tulajdonában lévő, nem tagállam nevében 
kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírokra.

Or. en

Indokolás

A rendelet kapcsán folyó konzultációs eljárás során nem merült fel problémaként, hogy a 
vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokhoz kapcsolódó rövid 
pozíciók rendszerkockázatot jelentenének. A rendelet hatálya kiterjed a vállalatok által az 
Unióban kibocsátott részvényekkel kapcsolatos jelentős rövid pozíciókra; aránytalan lenne a 
nyilvánosságra hozatali előírásokat a vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírokra is kiterjeszteni.

Módosítás 158
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az állampapírokra vonatkozó 
bejelentési előírásokat az Unió és a 
tagállamok által kibocsátott állampapírokra 
kell alkalmazni, beleértve a valamely 

(8) Az állampapírokra vonatkozó 
bejelentési előírásokat az Unió és a 
tagállamok által kibocsátott állampapírokra 
kell alkalmazni, beleértve a valamely 
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tagállam nevében állampapír kibocsátását 
végző bármely minisztériumot, szervezeti
egységet, jegybankot, ügynökséget vagy 
közvetítőt, az adósságkibocsátást végző 
regionális és félig állami szervek 
kivételével.

tagállam vagy az Unió nevében állampapír 
kibocsátását végző bármely 
minisztériumot, szervezeti egységet, 
jegybankot, ügynökséget vagy közvetítőt, 
az adósságkibocsátást végző regionális és 
félig állami szervek kivételével.

Or. en

Módosítás 159
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az átláthatóságra vonatkozó előírás 
átfogó jellege és hatékonysága érdekében 
fontos, hogy az előírás ne csak a 
részvények és az állampapírok kereskedési 
helyszíneken történő kereskedése révén 
kialakult rövid pozíciókra, hanem a 
kereskedési helyszíneken kívüli kereskedés 
révén kialakult rövid pozíciókra és a 
származtatott eszközök alkalmazása 
nyomán kialakult gazdasági nettó rövid 
pozíciókra is kiterjedjen.

(9) Az átláthatóságra vonatkozó előírás 
átfogó jellege és hatékonysága érdekében 
fontos, hogy az előírás ne csak a 
részvények, értékpapírok, indexre épülő 
eszközök és az állampapírok kereskedési 
helyszíneken történő kereskedése révén 
kialakult rövid pozíciókra, hanem a 
kereskedési helyszíneken kívüli kereskedés 
révén kialakult rövid pozíciókra és a 
származtatott eszközök alkalmazása 
nyomán kialakult gazdasági nettó rövid 
pozíciókra is kiterjedjen.

Or. en

Módosítás 160
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az átláthatóságra vonatkozó előírás 
átfogó jellege és hatékonysága érdekében 
fontos, hogy az előírás ne csak a 
részvények és az állampapírok kereskedési 
helyszíneken történő kereskedése révén 
kialakult rövid pozíciókra, hanem a 

(9) Az átláthatóságra vonatkozó előírás 
átfogó jellege és hatékonysága érdekében 
fontos, hogy az előírás ne csak a 
részvények és az állampapírok kereskedési 
helyszíneken (szabályozott piacokon, 
multilaterális kereskedési rendszerekben, 
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kereskedési helyszíneken kívüli kereskedés 
révén kialakult rövid pozíciókra és a 
származtatott eszközök alkalmazása 
nyomán kialakult gazdasági nettó rövid 
pozíciókra is kiterjedjen.

rendszeres internalizáló révén vagy 
tőzsdén kívül) történő kereskedése révén 
kialakult rövid pozíciókra, hanem a 
kereskedési helyszíneken kívüli kereskedés 
révén kialakult rövid pozíciókra és a 
származtatott eszközök – például a 
részvényekkel vagy állampapírokkal 
kapcsolatos opciók, határidős ügyletek, 
különbözetre vonatkozó szerződések és 
spread ügyletek – alkalmazása nyomán
kialakult gazdasági nettó rövid pozíciókra 
is kiterjedjen.

Or. en

Indokolás

A rendelet eltérő értelmezésének megelőzése érdekében részletesen meg kell határozni, hogy 
mit értünk „a kereskedési helyszíneken kívüli kereskedés” és a „származtatott eszközök” 
alatt.  

Módosítás 161
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ahhoz, hogy az átláthatósági rendszer
a szabályozók és a piac számára is hasznos 
legyen, teljes körű és pontos információkat 
kell biztosítania a természetes vagy jogi 
személyek pozícióit illetően. Különösen 
fontos, hogy a szabályozó vagy a piac felé 
közölt információk egyaránt figyelembe 
vegyék a rövid és a hosszú pozíciókat, 
hogy értelmezhető információkat adjanak a 
természetes vagy jogi személyek 
részvényekkel és állampapírokkal 
kapcsolatos nettó rövid pozícióiról és hitel-
nemteljesítési csereügyleteiről.

(10) Ahhoz, hogy az átláthatósági
előírások a szabályozók és a piac számára 
is hasznosak legyenek, teljes körű és pontos 
információkat kell biztosítaniuk a 
természetes vagy jogi személyek jelentős 
rövid pozícióit illetően. Különösen fontos, 
hogy a szabályozó vagy a piac felé nem 
nevesített, összesített formában közölt 
információk egyaránt figyelembe vegyék a 
rövid és a hosszú pozíciókat, hogy 
értelmezhető információkat adjanak a 
természetes vagy jogi személyek 
részvényekkel és állampapírokkal 
kapcsolatos nettó rövid pozícióiról és hitel-
nemteljesítési csereügyleteiről. A jelentős 
rövid pozíciók teljes és pontos közlése 
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fontos információkat hordoz a felügyeleti 
hatóságok részére a piaci kockázatokat 
illetően, és a piacfelügyelet szempontjából 
igen fontos. Ezzel ellentétben 
piacfelügyeleti szempontból nem 
szükséges előírni az egyes, rövid időn 
belül lebonyolítható short megbízások 
közlését.

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy az átláthatósági előírások a szabályozók és a piac számára is hasznosak 
legyenek, teljes körű és pontos információkat kell biztosítaniuk a természetes vagy jogi 
személyek jelentős rövid pozícióit illetően. Különösen fontos, hogy a szabályozó vagy a piac 
felé közölt információk egyaránt figyelembe vegyék a rövid és a hosszú pozíciókat, hogy 
értelmezhető információkat nyújtsanak a természetes vagy jogi személyek részvényekkel és 
állampapírokkal kapcsolatos nettó rövid pozícióiról és hitel-nemteljesítési csereügyleteiről.

Módosítás 162
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ahhoz, hogy az átláthatósági rendszer
a szabályozók és a piac számára is hasznos 
legyen, teljes körű és pontos információkat 
kell biztosítania a természetes vagy jogi 
személyek pozícióit illetően. Különösen 
fontos, hogy a szabályozó vagy a piac felé 
közölt információk egyaránt figyelembe 
vegyék a rövid és a hosszú pozíciókat, 
hogy értelmezhető információkat adjanak a 
természetes vagy jogi személyek 
részvényekkel és állampapírokkal 
kapcsolatos nettó rövid pozícióiról és hitel-
nemteljesítési csereügyleteiről.

(10) Ahhoz, hogy az átláthatósági
előírások a szabályozók és a piac számára 
is hasznosak legyenek, teljes körű és pontos 
információkat kell biztosítaniuk a 
természetes vagy jogi személyek pozícióit 
illetően. Különösen fontos, hogy a 
szabályozó vagy a piac felé egyénileg
közölt információk egyaránt figyelembe 
vegyék a rövid és a hosszú pozíciókat, 
hogy értelmezhető információkat adjanak a 
természetes vagy jogi személyek 
részvényekkel és állampapírokkal 
kapcsolatos nettó rövid pozícióiról és hitel-
nemteljesítési csereügyleteiről. Annak 
elkerülése érdekében, hogy a szabályozó 
hatóságokhoz jelentéktelen, 
rendszerszintű vagy felügyeleti értékű 
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információt nélkülöző tájékoztatás 
érkezzen, az egyéni bejelentési 
kötelezettség küszöbértékét alaposan meg 
kell fontolni, és az ESÁ-nak (ESMÁ-nak) 
részletes költség-haszon elemzést kell 
készítenie az egyes küszöbértékekről, majd 
javaslatot kell tennie a Bizottságnak a 
küszöbértékekre.

Or. en

Indokolás

Az egyéni short részvénypozíciók nyilvánosságra hozatala negatív hatással lehet a 
kisbefektetőkre, és az értékpapírárakat csökkentő, az európai üzleti környezetnek ártó, 
likviditáscsökkenéshez és az árképződés hatékonyságának csökkenéséhez vezető prociklikus 
magatartást eredményezhet. Biztosítani kell azonban, hogy az illetékes hatóságok a 
rendszerkockázatok nyomon követése érdekében megfelelő mennyiségű vonatkozó 
információkhoz jussanak hozzá, anélkül, hogy ez indokolatlan költségekhez és adminisztratív 
terhekhez vezetne, és ezáltal csökkentené az európai piacok versenyképességét. 

Módosítás 163
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ahhoz, hogy az átláthatósági rendszer
a szabályozók és a piac számára is hasznos 
legyen, teljes körű és pontos információkat 
kell biztosítania a természetes vagy jogi 
személyek pozícióit illetően. Különösen 
fontos, hogy a szabályozó vagy a piac felé 
közölt információk egyaránt figyelembe 
vegyék a rövid és a hosszú pozíciókat, 
hogy értelmezhető információkat adjanak a 
természetes vagy jogi személyek
részvényekkel és állampapírokkal 
kapcsolatos nettó rövid pozícióiról és hitel-
nemteljesítési csereügyleteiről.

(10) Ahhoz, hogy az átláthatósági
előírások a szabályozók és a piac számára 
is hasznosak legyenek, teljes körű és pontos 
információkat kell biztosítaniuk a 
természetes vagy jogi személyek pozícióit 
illetően. Különösen fontos, hogy a 
szabályozó vagy a piac felé közölt 
információk egyaránt figyelembe vegyék a 
rövid és a hosszú pozíciókat, hogy 
értelmezhető információkat adjanak a 
természetes vagy jogi személyek
értékpapírokkal, indexekkel és 
állampapírokkal kapcsolatos nettó rövid 
pozícióiról és hitel-nemteljesítési 
csereügyleteiről.
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Or. en

Módosítás 164
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A rövid, illetve hosszú pozíciók 
számításakor figyelembe kell venni a 
természetes vagy jogi személy valamely 
vállalat kibocsátott részvénytőkéjével, 
illetve valamely tagállam vagy az Unió 
által kibocsátott állampapírokkal 
kapcsolatos gazdasági érdekeltségeinek 
minden formáját. Figyelembe kell venni 
különösen a közvetlenül vagy közvetve a 
részvényekkel vagy állampapírokkal
kapcsolatos származtatott eszközök, 
például opciók, határidős ügyletek, 
különbözetre vonatkozó szerződések és 
spread ügyletek alkalmazása révén 
megszerzett érdekeltségeket. Az 
állampapírokkal kapcsolatos pozíciók 
esetében figyelembe kell venni továbbá az 
állampapír-kibocsátókkal összefüggő hitel-
nemteljesítési csereügyleteket is.

(11) A rövid, illetve hosszú pozíciók 
számításakor figyelembe kell venni a 
természetes vagy jogi személy valamely 
vállalat kibocsátott részvénytőkéjével, 
illetve valamely tagállam vagy az Unió 
által kibocsátott állampapírokkal, illetve 
egy tagállam vagy az Unió pénzügyi 
piacainak indexeivel kapcsolatos 
gazdasági érdekeltségeinek minden 
formáját. Figyelembe kell venni különösen 
a közvetlenül vagy közvetve az 
értékpapírokkal, állampapírokkal vagy
indexekkel kapcsolatos származtatott 
eszközök, például opciók, határidős 
ügyletek, különbözetre vonatkozó 
szerződések és spread ügyletek 
alkalmazása révén megszerzett 
érdekeltségeket. Az állampapírokkal 
kapcsolatos pozíciók esetében figyelembe 
kell venni továbbá az állampapír-
kibocsátókkal összefüggő hitel-
nemteljesítési csereügyleteket is.

Or. en

Módosítás 165
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A nettó rövid részvénypozíciókra 
vonatkozó adatszolgáltatással kapcsolatos 
átláthatósági előírásokon kívül előírást 

törölve
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kell bevezetni a kereskedési helyszíneken 
shortolási megbízásként bonyolított 
eladási megbízások megjelölésére is 
annak érdekében, hogy kiegészítő 
információkat nyújtsanak a kereskedési 
helyszíneken bonyolított short 
részvényügyletek nagyságrendjét illetően. 
A short megbízásokra vonatkozó 
információkat a kereskedési helyszínnek 
össze kell gyűjtenie és legalább naponta 
kivonatos formában közzé kell tennie, 
hogy ezzel is elősegítse, hogy az illetékes 
hatóságok és a piaci szereplők 
figyelemmel tudják kísérni a short 
ügyletek nagyságrendjét.

Or. en

Indokolás

Míg a rövid pozíciók ismerete segíti a piacfelügyeletet, a shortolási megbízásként bonyolított 
eladási megbízások megjelölésének haszna kétséges, tekintettel többek között arra is, hogy a 
pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv jelentési kötelezettséget ír elő a piaci szereplők 
számára az összes lebonyolított ügylet tekintetében.

Módosítás 166
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A nettó rövid részvénypozíciókra 
vonatkozó adatszolgáltatással kapcsolatos 
átláthatósági előírásokon kívül előírást 
kell bevezetni a kereskedési helyszíneken 
shortolási megbízásként bonyolított 
eladási megbízások megjelölésére is 
annak érdekében, hogy kiegészítő 
információkat nyújtsanak a kereskedési 
helyszíneken bonyolított short 
részvényügyletek nagyságrendjét illetően. 
A short megbízásokra vonatkozó 
információkat a kereskedési helyszínnek 

törölve
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össze kell gyűjtenie és legalább naponta 
kivonatos formában közzé kell tennie, 
hogy ezzel is elősegítse, hogy az illetékes 
hatóságok és a piaci szereplők 
figyelemmel tudják kísérni a short 
ügyletek nagyságrendjét.

Or. en

Módosítás 167
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A nettó rövid részvénypozíciókra 
vonatkozó adatszolgáltatással kapcsolatos 
átláthatósági előírásokon kívül előírást
kell bevezetni a kereskedési helyszíneken
shortolási megbízásként bonyolított eladási 
megbízások megjelölésére is annak 
érdekében, hogy kiegészítő információkat 
nyújtsanak a kereskedési helyszíneken 
bonyolított short részvényügyletek 
nagyságrendjét illetően. A short 
megbízásokra vonatkozó információkat a 
kereskedési helyszínnek össze kell 
gyűjtenie és legalább naponta kivonatos 
formában közzé kell tennie, hogy ezzel is 
elősegítse, hogy az illetékes hatóságok és a 
piaci szereplők figyelemmel tudják kísérni 
a short ügyletek nagyságrendjét.

(12) A Bizottságnak mindenre kiterjedő és 
átfogó költség-haszon elemzést kell
készítenie a shortolási megbízásként 
bonyolított eladási megbízások 
megjelölésére vonatkozó előírás 
bevezetését illetően. A megjelölési 
kötelezettség bevezetésére vonatkozó 
bármilyen döntést megfelelően indokolni 
kell, és abban a Bizottság elemzésének 
eredményeit nem lehet figyelmen kívül 
hagyni. Az elemzést nyilvánosságra kell 
hozni.

Or. en

Módosítás 168
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A nettó rövid részvénypozíciókra (12) A nettó rövid részvénypozíciókra 
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vonatkozó adatszolgáltatással kapcsolatos 
átláthatósági előírásokon kívül előírást kell
bevezetni a kereskedési helyszíneken 
shortolási megbízásként bonyolított eladási 
megbízások megjelölésére is annak 
érdekében, hogy kiegészítő információkat 
nyújtsanak a kereskedési helyszíneken 
bonyolított short részvényügyletek 
nagyságrendjét illetően. A short 
megbízásokra vonatkozó információkat a 
kereskedési helyszínnek össze kell 
gyűjtenie és legalább naponta kivonatos 
formában közzé kell tennie, hogy ezzel is 
elősegítse, hogy az illetékes hatóságok és a 
piaci szereplők figyelemmel tudják kísérni 
a short ügyletek nagyságrendjét.

vonatkozó adatszolgáltatással kapcsolatos 
átláthatósági előírásokon kívül az ESÁ-nak 
(ESMÁ-nak) költség-haszon elemzést kell
készítenie a kereskedési helyszíneken 
shortolási megbízásként bonyolított eladási 
megbízások megjelölésére vonatkozó 
előírást illetően, továbbá meg kell 
határoznia, hogy a célkitűzést a nettó 
rövid részvénypozíciókra vonatkozó
adatszolgáltatással kapcsolatos 
átláthatósági előírásokon keresztül lehet-e 
jobban megvalósítani.

Or. en

Módosítás 169
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A nettó rövid részvénypozíciókra 
vonatkozó adatszolgáltatással kapcsolatos 
átláthatósági előírásokon kívül előírást kell
bevezetni a kereskedési helyszíneken 
shortolási megbízásként bonyolított eladási 
megbízások megjelölésére is annak 
érdekében, hogy kiegészítő információkat 
nyújtsanak a kereskedési helyszíneken 
bonyolított short részvényügyletek 
nagyságrendjét illetően. A short 
megbízásokra vonatkozó információkat a 
kereskedési helyszínnek össze kell 
gyűjtenie és legalább naponta kivonatos 
formában közzé kell tennie, hogy ezzel is 
elősegítse, hogy az illetékes hatóságok és a 
piaci szereplők figyelemmel tudják kísérni 
a short ügyletek nagyságrendjét.

(12) A nettó rövid részvénypozíciókra 
vonatkozó adatszolgáltatással kapcsolatos 
átláthatósági előírásokon kívül az ESÁ-nak 
(ESMÁ-nak) költség-haszon elemzést kell
készítenie a kereskedési helyszíneken 
shortolási megbízásként bonyolított eladási 
megbízások megjelölésére vonatkozó 
előírást illetően, továbbá meg kell 
határoznia, hogy a célkitűzést a nettó 
rövid részvénypozíciókra vonatkozó
adatszolgáltatással kapcsolatos 
átláthatósági előírásokon keresztül lehet-e 
jobban megvalósítani.

Or. en
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Módosítás 170
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A nettó rövid részvénypozíciókra 
vonatkozó adatszolgáltatással kapcsolatos 
átláthatósági előírásokon kívül előírást kell
bevezetni a kereskedési helyszíneken 
shortolási megbízásként bonyolított eladási 
megbízások megjelölésére is annak 
érdekében, hogy kiegészítő információkat 
nyújtsanak a kereskedési helyszíneken 
bonyolított short részvényügyletek 
nagyságrendjét illetően. A short 
megbízásokra vonatkozó információkat a 
kereskedési helyszínnek össze kell 
gyűjtenie és legalább naponta kivonatos 
formában közzé kell tennie, hogy ezzel is 
elősegítse, hogy az illetékes hatóságok és a 
piaci szereplők figyelemmel tudják kísérni 
a short ügyletek nagyságrendjét.

(12) A nettó rövid részvénypozíciókra 
vonatkozó adatszolgáltatással kapcsolatos 
átláthatósági előírásokon kívül az ESÁ-nak 
(ESMÁ-nak) mennyiségi és minőségi 
hatásvizsgálaton alapuló költség-haszon 
elemzést kell készítenie a kereskedési 
helyszíneken shortolási megbízásként 
bonyolított eladási megbízások 
megjelölésére vonatkozó előírást illetően,
továbbá meg kell határoznia, hogy a 
célkitűzést a nettó rövid 
részvénypozíciókra vonatkozó
adatszolgáltatással kapcsolatos 
átláthatósági előírásokon keresztül lehet-e 
jobban megvalósítani.

Or. en

Indokolás

A megbízások megjelölése nem nyújt pontos információt, és jelentős, elsősorban a kisebb 
kereskedési helyszínek által viselendő – végső soron a befektetőkre és a kibocsátókra átháruló 
– végrehajtási költségek mellett lehetne csak megvalósítani. Az előírás bevezetése előtt 
hatáselemzést kell készíteni a befektetett költségek megtérüléséről.

Módosítás 171
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A nettó rövid részvénypozíciókra 
vonatkozó adatszolgáltatással kapcsolatos 
átláthatósági előírásokon kívül előírást kell 

(12) A nettó rövid részvénypozíciókra 
vonatkozó bejelentési kötelezettséggel
kapcsolatos átláthatósági előírásokon kívül 
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bevezetni a kereskedési helyszíneken
shortolási megbízásként bonyolított eladási 
megbízások megjelölésére is annak 
érdekében, hogy kiegészítő információkat 
nyújtsanak a kereskedési helyszíneken 
bonyolított short részvényügyletek 
nagyságrendjét illetően. A short
megbízásokra vonatkozó információkat a
kereskedési helyszínnek össze kell 
gyűjtenie és legalább naponta kivonatos 
formában közzé kell tennie, hogy ezzel is 
elősegítse, hogy az illetékes hatóságok és a 
piaci szereplők figyelemmel tudják kísérni 
a short ügyletek nagyságrendjét.

előírást kell bevezetni a shortolási 
megbízásként az adott nap végéig
bonyolított eladási megbízások 
megjelölésére is annak érdekében, hogy 
kiegészítő információkat nyújtsanak a short 
részvényügyletek nagyságrendjét illetően.
Az adott nap végén rövid pozíciót 
eredményező eladási megbízásokra 
vonatkozó információkat a befektetési 
vállalkozásnak össze kell gyűjtenie és 
legalább naponta az illetékes hatóság 
rendelkezésére kell bocsátania, hogy ezzel 
is elősegítse, hogy az illetékes hatóságok 
figyelemmel tudják kísérni a short ügyletek 
nagyságrendjét.

Or. en

Indokolás

A kereskedési helyszíneknek nem áll rendelkezésükre arra vonatkozó pontos információ, hogy 
valaki rövid pozíciót eredményező részvényeladást tervez-e. A kereskedésre bevezetett 
részvényekre vonatkozó megbízások hatékony azonosítását a gyakorlatban csak az ügyfelek 
személyazonosságát és számlapozícióit ismerő befektetési vállalkozások tudják megvalósítani. 
Ezen túlmenően, az eladási megbízások megjelölését csak a nap végén lehet elvégezni. Rá kell 
mutatni, hogy az engedélyezett short ügyletek valós idejű jelölése félrevezető és abszurd képet 
alakít ki.

Módosítás 172
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A nettó rövid részvénypozíciókra
vonatkozó adatszolgáltatással kapcsolatos 
átláthatósági előírásokon kívül előírást kell 
bevezetni a kereskedési helyszíneken
shortolási megbízásként bonyolított eladási 
megbízások megjelölésére is annak 
érdekében, hogy kiegészítő információkat 
nyújtsanak a kereskedési helyszíneken
bonyolított short részvényügyletek

(12) A nettó rövid értékpapír-pozíciókra
vonatkozó adatszolgáltatással kapcsolatos 
átláthatósági előírásokon kívül előírást kell 
bevezetni a shortolási megbízásként 
bonyolított eladási megbízások 
megjelölésére is annak érdekében, hogy 
kiegészítő információkat nyújtsanak a 
bonyolított short értékpapír-ügyletek
nagyságrendjét illetően. A short eladási
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nagyságrendjét illetően. A short 
megbízásokra vonatkozó információkat a 
kereskedési helyszínnek össze kell 
gyűjtenie és legalább naponta kivonatos 
formában közzé kell tennie, hogy ezzel is 
elősegítse, hogy az illetékes hatóságok és a 
piaci szereplők figyelemmel tudják kísérni 
a short ügyletek nagyságrendjét.

megbízásokra vonatkozó információkat a 
kereskedési helyszínnek, illetve 
kereskedési helyszínen kívüli megbízás 
esetén az ügyfelek vagy a saját nevében 
eljáró befektetési vállalkozásnak össze 
kell gyűjtenie és legalább naponta 
kivonatos formában közzé kell tennie, 
hogy ezzel is elősegítse, hogy az illetékes 
hatóságok és a piaci szereplők figyelemmel 
tudják kísérni a short ügyletek 
nagyságrendjét.

Or. en

Módosítás 173
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Ha valamely piaci szereplő anélkül lép 
fel vásárlóként egy hitel-nemteljesítési 
csereügyletben, hogy a tranzakció tárgyát 
képező állampapírt illetően hosszú 
pozíciókkal rendelkezne, az gazdasági 
szempontból ugyanazt jelentheti, mintha a 
szóban forgó adósságinstrumentumot
illetően rövid pozíciót szerezne. Az 
állampapírokkal kapcsolatos nettó rövid 
pozíció számításakor tehát az állampapír-
kibocsátók kötelezettségeivel kapcsolatos 
hitel-nemteljesítési csereügyleteket is 
figyelembe kell venni. A hitel-
nemteljesítési csereügyletben szerzett 
pozíciót figyelembe kell venni annak 
elbírálásához, hogy a természetes vagy jogi 
személy rendelkezik-e állampapírral 
kapcsolatos olyan jelentős nettó rövid 
pozícióval, amelyet be kell jelentenie az 
illetékes hatóságnak, illetve valamely 
állampapír-kibocsátóval kapcsolatos hitel-
nemteljesítési csereügyletben szerzett 
jelentős fedezetlen pozícióval, amelyet be 
kell jelentenie a hatóságnak.

(13) Ha valamely piaci szereplő anélkül lép 
fel vásárlóként egy hitel-nemteljesítési 
csereügyletben, hogy a tranzakció tárgyát 
képező állampapírt illetően hosszú 
pozíciókkal, vagy az adott állampapír 
hitelminősítésének romlása által 
várhatóan negatívan érintett pozícióval
rendelkezne, az gazdasági szempontból 
ugyanazt jelentheti, mintha a szóban forgó, 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt
illetően rövid pozíciót szerezne. Az 
állampapírokkal kapcsolatos nettó rövid 
pozíció számításakor tehát az állampapír-
kibocsátók kötelezettségeivel kapcsolatos 
hitel-nemteljesítési csereügyleteket is 
figyelembe kell venni. A hitel-
nemteljesítési csereügyletben szerzett 
pozíciót figyelembe kell venni annak 
elbírálásához, hogy a természetes vagy jogi 
személy rendelkezik-e állampapírral 
kapcsolatos olyan jelentős nettó rövid 
pozícióval, amelyet be kell jelentenie az 
illetékes hatóságnak, illetve valamely 
állampapír-kibocsátóval kapcsolatos hitel-
nemteljesítési csereügyletben szerzett 
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jelentős fedezetlen pozícióval, amelyet be 
kell jelentenie a hatóságnak.

Or. en

Módosítás 174
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Ha valamely piaci szereplő anélkül lép 
fel vásárlóként egy hitel-nemteljesítési 
csereügyletben, hogy a tranzakció tárgyát 
képező állampapírt illetően hosszú 
pozíciókkal rendelkezne, az gazdasági 
szempontból ugyanazt jelentheti, mintha a 
szóban forgó adósságinstrumentumot
illetően rövid pozíciót szerezne. Az 
állampapírokkal kapcsolatos nettó rövid 
pozíció számításakor tehát az állampapír-
kibocsátók kötelezettségeivel kapcsolatos 
hitel-nemteljesítési csereügyleteket is 
figyelembe kell venni. A hitel-
nemteljesítési csereügyletben szerzett 
pozíciót figyelembe kell venni annak 
elbírálásához, hogy a természetes vagy jogi 
személy rendelkezik-e állampapírral 
kapcsolatos olyan jelentős nettó rövid 
pozícióval, amelyet be kell jelentenie az 
illetékes hatóságnak, illetve valamely 
állampapír-kibocsátóval kapcsolatos hitel-
nemteljesítési csereügyletben szerzett 
jelentős fedezetlen pozícióval, amelyet be 
kell jelentenie a hatóságnak.

(13) Ha valamely piaci szereplő anélkül lép 
fel vásárlóként egy hitel-nemteljesítési 
csereügyletben, hogy a tranzakció tárgyát 
képező állampapírt illetően hosszú 
pozíciókkal, vagy az adott állampapír 
hitelminősítésének romlása által 
várhatóan negatívan érintett pozícióval
rendelkezne, az gazdasági szempontból 
ugyanazt jelentheti, mintha a szóban forgó, 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt
illetően rövid pozíciót szerezne. Az 
állampapírokkal kapcsolatos nettó rövid 
pozíció számításakor tehát az állampapír-
kibocsátók kötelezettségeivel kapcsolatos 
hitel-nemteljesítési csereügyleteket is 
figyelembe kell venni. A hitel-
nemteljesítési csereügyletben szerzett 
pozíciót figyelembe kell venni annak 
elbírálásához, hogy a természetes vagy jogi 
személy rendelkezik-e állampapírral 
kapcsolatos olyan jelentős nettó rövid 
pozícióval, amelyet be kell jelentenie az 
illetékes hatóságnak, illetve valamely 
állampapír-kibocsátóval kapcsolatos hitel-
nemteljesítési csereügyletben szerzett 
jelentős fedezetlen pozícióval, amelyet be 
kell jelentenie a hatóságnak.

Or. en

Indokolás

A hitel-nemteljesítési csereügyletek az állampapírokat illetően – a tranzakció tárgyát képező 
állampapír kivételével – hatékony kockázatkezelési funkciót tölthetnek be az eszközök egész 
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sorát illetően, például olyan társaságok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok esetén, amelyek hitelminősítése szorosan összefügg az adott állampapírétól. 
Korlátozások vagy a bejelentési kötelezettség bevezetése elrettenti a piaci szereplőket a 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba történő befektetéstől, ami azután nehezíti a 
társaságok tőkenövelési kísérleteit.

Módosítás 175
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Ha valamely piaci szereplő anélkül lép 
fel vásárlóként egy hitel-nemteljesítési 
csereügyletben, hogy a tranzakció tárgyát 
képező állampapírt illetően hosszú 
pozíciókkal rendelkezne, az gazdasági 
szempontból ugyanazt jelentheti, mintha a 
szóban forgó adósságinstrumentumot
illetően rövid pozíciót szerezne. Az 
állampapírokkal kapcsolatos nettó rövid 
pozíció számításakor tehát az állampapír-
kibocsátók kötelezettségeivel kapcsolatos 
hitel-nemteljesítési csereügyleteket is 
figyelembe kell venni. A hitel-
nemteljesítési csereügyletben szerzett 
pozíciót figyelembe kell venni annak 
elbírálásához, hogy a természetes vagy jogi 
személy rendelkezik-e állampapírral 
kapcsolatos olyan jelentős nettó rövid 
pozícióval, amelyet be kell jelentenie az 
illetékes hatóságnak, illetve valamely 
állampapír-kibocsátóval kapcsolatos hitel-
nemteljesítési csereügyletben szerzett 
jelentős fedezetlen pozícióval, amelyet be 
kell jelentenie a hatóságnak.

(13) Ha valamely piaci szereplő anélkül lép 
fel vásárlóként egy hitel-nemteljesítési 
csereügyletben, hogy a tranzakció tárgyát 
képező állampapírt illetően hosszú 
pozíciókkal, vagy egyéb, az állampapír 
hitelminősítésének romlása által 
várhatóan negatívan érintett, az adott 
területen elhelyezkedő ingatlannal vagy 
ott kibocsátott értékpapírral rendelkezne,
az gazdasági szempontból ugyanazt 
jelentheti, mintha a szóban forgó, 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt
illetően rövid pozíciót szerezne. Az 
állampapírokkal kapcsolatos nettó rövid 
pozíció számításakor tehát az állampapír-
kibocsátók kötelezettségeivel kapcsolatos 
hitel-nemteljesítési csereügyleteket is 
figyelembe kell venni. A hitel-
nemteljesítési csereügyletben szerzett 
pozíciót figyelembe kell venni annak 
elbírálásához, hogy a természetes vagy jogi 
személy rendelkezik-e állampapírral 
kapcsolatos olyan jelentős nettó rövid 
pozícióval, amelyet be kell jelentenie az 
illetékes hatóságnak, illetve valamely 
állampapír-kibocsátóval kapcsolatos hitel-
nemteljesítési csereügyletben szerzett 
jelentős fedezetlen pozícióval, amelyet be 
kell jelentenie a hatóságnak.

Or. en
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Indokolás

Az állampapírok hitel-nemteljesítési csereügyleteit többféleképpen lehet az államháztartás 
kockázatfedezésére használni, nem pusztán hitelviszonyt megtestesítő pozíciókon keresztül 
(például olyan ingatlanokkal, amelyek az adott országban helyezkednek el). Ennek 
megfelelően az Unió egyik tagállamának adósságára vonatkozó hitel-nemteljesítési 
csereügyletet nem lehet fedezetlennek tekinteni, ha azt egy portfolió kockázati fedezésére 
használják.

Módosítás 176
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Ha valamely piaci szereplő anélkül lép 
fel vásárlóként egy hitel-nemteljesítési 
csereügyletben, hogy a tranzakció tárgyát 
képező állampapírt illetően hosszú 
pozíciókkal rendelkezne, az gazdasági 
szempontból ugyanazt jelentheti, mintha a 
szóban forgó adósságinstrumentumot
illetően rövid pozíciót szerezne. Az 
állampapírokkal kapcsolatos nettó rövid 
pozíció számításakor tehát az állampapír-
kibocsátók kötelezettségeivel kapcsolatos 
hitel-nemteljesítési csereügyleteket is 
figyelembe kell venni. A hitel-
nemteljesítési csereügyletben szerzett 
pozíciót figyelembe kell venni annak 
elbírálásához, hogy a természetes vagy jogi 
személy rendelkezik-e állampapírral 
kapcsolatos olyan jelentős nettó rövid 
pozícióval, amelyet be kell jelentenie az 
illetékes hatóságnak, illetve valamely 
állampapír-kibocsátóval kapcsolatos hitel-
nemteljesítési csereügyletben szerzett 
jelentős fedezetlen pozícióval, amelyet be 
kell jelentenie a hatóságnak.

(13) Ha valamely piaci szereplő anélkül lép 
fel vásárlóként egy hitel-nemteljesítési 
csereügyletben, hogy a tranzakció tárgyát 
képező állampapírt illetően hosszú 
pozíciókkal rendelkezne, az gazdasági 
szempontból ugyanazt jelentheti, mintha a 
szóban forgó, hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírt illetően rövid pozíciót szerezne.
Az állampapírokkal kapcsolatos nettó rövid 
pozíció számításakor tehát az állampapír-
kibocsátók kötelezettségeivel kapcsolatos 
hitel-nemteljesítési csereügyleteket is 
figyelembe kell venni. A hitel-
nemteljesítési csereügyletben szerzett 
pozíciót figyelembe kell venni annak 
elbírálásához, hogy a természetes vagy jogi 
személy rendelkezik-e állampapírral 
kapcsolatos olyan jelentős nettó rövid 
pozícióval, amelyet be kell jelentenie az 
illetékes hatóságnak, illetve olyan hitel-
nemteljesítési csereügyletben szerzett 
jelentős fedezetlen pozícióval, amelyet ez a 
rendelet tilt.

Or. en
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Módosítás 177
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Ha valamely piaci szereplő anélkül lép 
fel vásárlóként egy hitel-nemteljesítési 
csereügyletben, hogy a tranzakció tárgyát 
képező állampapírt illetően hosszú 
pozíciókkal rendelkezne, az gazdasági 
szempontból ugyanazt jelentheti, mintha a 
szóban forgó adósságinstrumentumot
illetően rövid pozíciót szerezne. Az 
állampapírokkal kapcsolatos nettó rövid 
pozíció számításakor tehát az állampapír-
kibocsátók kötelezettségeivel kapcsolatos 
hitel-nemteljesítési csereügyleteket is 
figyelembe kell venni. A hitel-
nemteljesítési csereügyletben szerzett 
pozíciót figyelembe kell venni annak 
elbírálásához, hogy a természetes vagy jogi 
személy rendelkezik-e állampapírral 
kapcsolatos olyan jelentős nettó rövid 
pozícióval, amelyet be kell jelentenie az 
illetékes hatóságnak, illetve valamely 
állampapír-kibocsátóval kapcsolatos hitel-
nemteljesítési csereügyletben szerzett 
jelentős fedezetlen pozícióval, amelyet be 
kell jelentenie a hatóságnak.

(13) Ha valamely piaci szereplő anélkül lép 
fel vásárlóként egy hitel-nemteljesítési 
csereügyletben, hogy a tranzakció tárgyát 
képező állampapírt illetően hosszú 
pozíciókkal rendelkezne, az gazdasági 
szempontból ugyanazt jelentheti, mintha a 
szóban forgó, hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírt illetően fedezetlen rövid 
pozíciót szerezne. Az állampapírokkal 
kapcsolatos nettó rövid pozíció 
számításakor tehát az állampapír-
kibocsátók kötelezettségeivel kapcsolatos 
hitel-nemteljesítési csereügyleteket is 
figyelembe kell venni. A hitel-
nemteljesítési csereügyletben szerzett 
pozíciót figyelembe kell venni annak 
elbírálásához, hogy a természetes vagy jogi 
személy rendelkezik-e állampapírral 
kapcsolatos olyan jelentős nettó rövid 
pozícióval, amelyet be kell jelentenie az 
illetékes hatóságnak, illetve valamely 
állampapír-kibocsátóval kapcsolatos hitel-
nemteljesítési csereügyletben szerzett 
jelentős fedezetlen pozícióval, amelyet be 
kell jelentenie a hatóságnak.

Or. en

Módosítás 178
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az átláthatósági kötelezettségek 
hatékony alkalmazása szempontjából 
fontos, hogy a természetes vagy jogi 

(15) Az átláthatósági kötelezettségek 
hatékony alkalmazása szempontjából 
fontos, hogy a természetes vagy jogi 
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személy (akár az Európai Unión kívüli) 
székhelyétől vagy letelepedési helyétől 
függetlenül alkalmazhatók legyenek, ha a 
természetes vagy jogi személy jelentős 
nettó rövid pozícióval rendelkezik
valamely olyan vállalatban, amelynek a 
részvényeit bevezették az Unión belüli 
kereskedési helyszínen történő 
kereskedésre, illetve ha nettó rövid 
pozícióval rendelkezik valamely tagállam 
vagy az Unió által kibocsátott állampapírt 
illetően.

személy (akár az Európai Unión kívüli) 
székhelyétől vagy letelepedési helyétől 
függetlenül alkalmazhatók legyenek, ha a 
természetes vagy jogi személy jelentős 
nettó rövid pozícióval rendelkezik egy e 
rendelet hatálya alá tartozó pénzügyi 
eszközben.

Or. en

Módosítás 179
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A részvényekkel és állampapírokkal 
kapcsolatos fedezetlen short ügyletekkel 
kapcsolatban gyakran felmerül, hogy azok 
fokozottan magukban hordozzák a 
nemteljesítés és a volatilitás kockázatát.
Ezeknek a kockázatoknak a csökkentése 
érdekében indokolt a fedezetlen short 
ügyleteket arányos mértékben korlátozni. 
A részletes korlátozásoknak figyelembe 
kell venniük a fedezett short ügyletek 
esetén jelenleg alkalmazott különféle 
megoldásokat. Indokolt továbbá 
előírásokat hozni a kereskedési 
helyszíneket illetően a fedezeti vételi
eljárásokkal és az érintett eszközökkel 
kapcsolatos ügyletekben a teljesítés 
meghiúsulása miatti bírságokkal 
kapcsolatban. A fedezeti vételi eljárásokra 
és a késedelmes teljesítésre vonatkozó 
előírásoknak alapvető szabályokat kell
megállapítaniuk a teljesítési fegyelmet 
illetően.

(16) A részvényekkel és állampapírokkal 
kapcsolatos fedezetlen shortolás is egy 
lehet a nemteljesítés és a volatilitás számos 
működési oka között. A teljesítési 
fegyelemre vonatkozó, készülőben lévő 
bizottsági javaslatokban a kockázatok 
csökkentésére, valamint a fedezeti vételi
eljárások és az érintett eszközökkel 
kapcsolatos ügyletekben a teljesítés 
meghiúsulása miatti bírságok 
megállapítására irányuló intézkedéseket
kell előterjeszteni.

Or. en
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Módosítás 180
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A részvényekkel és állampapírokkal 
kapcsolatos fedezetlen short ügyletekkel 
kapcsolatban gyakran felmerül, hogy azok 
fokozottan magukban hordozzák a 
nemteljesítés és a volatilitás kockázatát.
Ezeknek a kockázatoknak a csökkentése 
érdekében indokolt a fedezetlen short 
ügyleteket arányos mértékben korlátozni. A 
részletes korlátozásoknak figyelembe kell 
venniük a fedezett short ügyletek esetén 
jelenleg alkalmazott különféle 
megoldásokat. Indokolt továbbá 
előírásokat hozni a kereskedési 
helyszíneket illetően a fedezeti vételi 
eljárásokkal és az érintett eszközökkel 
kapcsolatos ügyletekben a teljesítés 
meghiúsulása miatti bírságokkal 
kapcsolatban. A fedezeti vételi eljárásokra 
és a késedelmes teljesítésre vonatkozó 
előírásoknak alapvető szabályokat kell 
megállapítaniuk a teljesítési fegyelmet 
illetően.

(16) A részvényekkel és állampapírokkal 
kapcsolatos fedezetlen short ügyletekkel 
kapcsolatban gyakran felmerül, hogy azok 
fokozottan magukban hordozzák a 
nemteljesítés, a volatilitás és a piaci 
visszaélések kockázatát. Ezeknek a 
kockázatoknak a csökkentése érdekében 
indokolt a fedezetlen short ügyleteket 
arányos mértékben korlátozni.

Or. en

Indokolás

A régebben gyakorolt értékpapír-kölcsönzés bonyolítja a kereskedési folyamatot, mivel a 
megbízás leadásakor nem egyértelmű, hogy az mikor lesz végrehajtva, és végrehajtva lesz-e. 
Amennyiben előzetesen meg kellene állapodni a kölcsönről, sok felesleges kölcsön-
megállapodás jönne létre, ami a hitelpiac torzulásához vezetne. Ez alapvetően korlátozná az 
értékpapír-kereskedés hatékonyságát és növelné a kereskedési költségeket.
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Módosítás 181
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A részvényekkel és állampapírokkal 
kapcsolatos fedezetlen short ügyletekkel 
kapcsolatban gyakran felmerül, hogy azok 
fokozottan magukban hordozzák a 
nemteljesítés és a volatilitás kockázatát.
Ezeknek a kockázatoknak a csökkentése 
érdekében indokolt a fedezetlen short 
ügyleteket arányos mértékben korlátozni. 
A részletes korlátozásoknak figyelembe 
kell venniük a fedezett short ügyletek 
esetén jelenleg alkalmazott különféle 
megoldásokat. Indokolt továbbá 
előírásokat hozni a kereskedési 
helyszíneket illetően a fedezeti vételi
eljárásokkal és az érintett eszközökkel 
kapcsolatos ügyletekben a teljesítés 
meghiúsulása miatti bírságokkal 
kapcsolatban. A fedezeti vételi eljárásokra 
és a késedelmes teljesítésre vonatkozó 
előírásoknak alapvető szabályokat kell
megállapítaniuk a teljesítési fegyelmet 
illetően.

(16) A részvényekkel és állampapírokkal 
kapcsolatos fedezetlen shortolás is egy 
lehet a nemteljesítés és a volatilitás számos 
működési oka között.. A teljesítési 
fegyelemre vonatkozó, készülőben lévő 
bizottsági javaslatokban a kockázatok 
csökkentésére, valamint a fedezeti vételi
eljárások és az érintett eszközökkel 
kapcsolatos ügyletekben a teljesítés 
meghiúsulása miatti bírságok 
megállapítására irányuló intézkedéseket
kell előterjeszteni, és azokban figyelembe 
kell venni az elszámolási ciklusok 
harmonizációjával foglalkozó 
munkacsoport (bizottsági alcsoport) 
munkáját.

Or. en

Módosítás 182
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A részvényekkel és állampapírokkal 
kapcsolatos fedezetlen short ügyletekkel 
kapcsolatban gyakran felmerül, hogy azok 
fokozottan magukban hordozzák a 
nemteljesítés és a volatilitás kockázatát.
Ezeknek a kockázatoknak a csökkentése 

(16) A fedezetlen shortolás növeli a piaci 
manipuláció, a nemteljesítés és a 
volatilitás kockázatát. Ezért a fedezetlen 
shortolás és a hitel-nemteljesítési 
csereügylet fedezetlenül hagyása tilos. 
Short ügyleteket csak korábban kölcsön 
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érdekében indokolt a fedezetlen short 
ügyleteket arányos mértékben korlátozni.
A részletes korlátozásoknak figyelembe 
kell venniük a fedezett short ügyletek 
esetén jelenleg alkalmazott különféle 
megoldásokat. Indokolt továbbá
előírásokat hozni a kereskedési 
helyszíneket illetően a fedezeti vételi 
eljárásokkal és az érintett eszközökkel 
kapcsolatos ügyletekben a teljesítés 
meghiúsulása miatti bírságokkal 
kapcsolatban. A fedezeti vételi eljárásokra 
és a késedelmes teljesítésre vonatkozó 
előírásoknak alapvető szabályokat kell 
megállapítaniuk a teljesítési fegyelmet 
illetően.

vett értékpapírok vagy hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok, illetve garantált 
kölcsönalapú értékpapírok vagy 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
alapján lehet engedélyezni. Indokolt 
továbbá rendelkezéseket hozni a fedezeti 
vételi eljárásokkal és az érintett 
eszközökkel kapcsolatos ügyletekben a 
teljesítés meghiúsulása miatti bírságokkal 
kapcsolatban. A fedezeti vételi eljárásokra 
és a késedelmes teljesítésre vonatkozó 
előírásoknak alapvető szabályokat kell 
megállapítaniuk a teljesítési fegyelmet 
illetően.

Or. en

Módosítás 183
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A részvényekkel és állampapírokkal 
kapcsolatos fedezetlen short ügyletekkel 
kapcsolatban gyakran felmerül, hogy azok 
fokozottan magukban hordozzák a 
nemteljesítés és a volatilitás kockázatát. 
Ezeknek a kockázatoknak a csökkentése 
érdekében indokolt a fedezetlen short 
ügyleteket arányos mértékben korlátozni. 
A részletes korlátozásoknak figyelembe 
kell venniük a fedezett short ügyletek 
esetén jelenleg alkalmazott különféle 
megoldásokat. Indokolt továbbá 
előírásokat hozni a kereskedési 
helyszíneket illetően a fedezeti vételi 
eljárásokkal és az érintett eszközökkel 
kapcsolatos ügyletekben a teljesítés 
meghiúsulása miatti bírságokkal 
kapcsolatban. A fedezeti vételi eljárásokra 
és a késedelmes teljesítésre vonatkozó 
előírásoknak alapvető szabályokat kell 

(16) A részvényekkel és állampapírokkal 
kapcsolatos fedezetlen short ügyletekkel 
kapcsolatban gyakran felmerül, hogy azok 
fokozottan magukban hordozzák a 
nemteljesítés és a volatilitás kockázatát. 
Ezeknek a kockázatoknak a csökkentése 
érdekében indokolt a fedezetlen short 
ügyleteket arányos mértékben korlátozni. 
A részletes korlátozásoknak figyelembe 
kell venniük a fedezett short ügyletek 
esetén jelenleg alkalmazott különféle 
megoldásokat. Indokolt továbbá 
rendelkezéseket hozni a kereskedési 
helyszíneket illetően a fedezeti vételi 
eljárásokkal és az érintett eszközökkel 
kapcsolatos ügyletekben a teljesítés 
meghiúsulása miatti bírságokkal 
kapcsolatban. A fedezeti vételi eljárásokra 
és a késedelmes teljesítésre vonatkozó 
előírásoknak alapvető szabályokat kell 
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megállapítaniuk a teljesítési fegyelmet 
illetően.

megállapítaniuk a teljesítési fegyelmet 
illetően. Ez a rendelet nem korlátozhatja 
vagy tilthatja a fedezetlen pozíciókat az 
állampapírokra vonatkozó hitel-
nemteljesítési csereügyletekben.

Or. en

Indokolás

Az állampapírokra vonatkozó hitel-nemteljesítési csereügyletekben jelentkező fedezetlen 
pozíciók tiltása káros hatást váltana ki az államkötvény-piacok likviditása tekintetében, és 
aránytalan lenne az ilyen pozíciók jelentette rendszerkockázatokkal.

Módosítás 184
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A részvényekkel és állampapírokkal 
kapcsolatos fedezetlen short ügyletekkel 
kapcsolatban gyakran felmerül, hogy azok 
fokozottan magukban hordozzák a 
nemteljesítés és a volatilitás kockázatát. 
Ezeknek a kockázatoknak a csökkentése 
érdekében indokolt a fedezetlen short 
ügyleteket arányos mértékben korlátozni. 
A részletes korlátozásoknak figyelembe 
kell venniük a fedezett short ügyletek 
esetén jelenleg alkalmazott különféle 
megoldásokat. Indokolt továbbá 
előírásokat hozni a kereskedési 
helyszíneket illetően a fedezeti vételi 
eljárásokkal és az érintett eszközökkel 
kapcsolatos ügyletekben a teljesítés 
meghiúsulása miatti bírságokkal 
kapcsolatban. A fedezeti vételi eljárásokra 
és a késedelmes teljesítésre vonatkozó 
előírásoknak alapvető szabályokat kell 
megállapítaniuk a teljesítési fegyelmet 
illetően.

(16) A részvényekkel és állampapírokkal 
kapcsolatos fedezetlen short ügyletekkel 
kapcsolatban gyakran felmerül, hogy azok 
fokozottan magukban hordozzák a 
nemteljesítés és a volatilitás kockázatát. 
Ezeknek a kockázatoknak a csökkentése 
érdekében indokolt a fedezetlen short 
ügyleteket arányos mértékben korlátozni. 
A Bizottságnak figyelembe kell vennie a 
fedezett short ügyletek esetén jelenleg 
alkalmazott különféle megoldásokat. 
Indokolt továbbá rendelkezéseket hozni a 
kereskedési helyszíneket illetően a fedezeti 
vételi eljárásokkal és az érintett 
eszközökkel kapcsolatos ügyletekben a 
teljesítés meghiúsulása miatti bírságokkal 
kapcsolatban. A fedezeti vételi eljárásokra 
és a késedelmes teljesítésre vonatkozó 
előírásoknak alapvető szabályokat kell 
megállapítaniuk a teljesítési fegyelmet 
illetően. A teljesítésre és a fedezeti vételre 
vonatkozó intézkedésekről azonban egy 
másik uniós jogi aktusban kell 
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rendelkezni, nem a shortolás 
összefüggésében, mivel ezek nem 
kizárólag shortolás esetén fordulnak elő.

Or. en

Indokolás

A nemteljesítés fontos kérdéskör, de azt inkább horizontálisan, mint vertikálisan kell kezelni. 
Számos működési oka van annak, hogy a nemteljesítés nem köthető a shortoláshoz. A központi 
értékpapírletét-kezelőknek nincs eszközük arra, hogy megállapíthassák, hogy az adott 
nemteljesítés fedezetlen shortolás következménye-e. A teljesítési fegyelemre vonatkozó 
erőfeszítéseket bele kell foglalni az értékpapír-elszámolásról szóló jogszabályokba vagy a 
központi értékpapírletét-kezelőkről szóló rendeletbe.

Módosítás 185
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A részvényekkel és állampapírokkal 
kapcsolatos fedezetlen short ügyletekkel 
kapcsolatban gyakran felmerül, hogy azok 
fokozottan magukban hordozzák a 
nemteljesítés és a volatilitás kockázatát.
Ezeknek a kockázatoknak a csökkentése 
érdekében indokolt a fedezetlen short 
ügyleteket arányos mértékben korlátozni. 
A részletes korlátozásoknak figyelembe 
kell venniük a fedezett short ügyletek 
esetén jelenleg alkalmazott különféle
megoldásokat. Indokolt továbbá
előírásokat hozni a kereskedési 
helyszíneket illetően a fedezeti vételi 
eljárásokkal és az érintett eszközökkel 
kapcsolatos ügyletekben a teljesítés 
meghiúsulása miatti bírságokkal 
kapcsolatban. A fedezeti vételi eljárásokra 
és a késedelmes teljesítésre vonatkozó 
előírásoknak alapvető szabályokat kell 
megállapítaniuk a teljesítési fegyelmet 
illetően.

(16) A részvényekkel és állampapírokkal 
kapcsolatos fedezetlen short ügyletek 
növelhetik a nemteljesítés és a volatilitás 
kockázatát. Az aggályok eloszlatása és egy 
következetes nemzetközi szemléletmód 
fenntartása érdekében indokolt a
shortolást korábban kölcsön vett 
értékpapírokra vagy olyan értékpapírokra 
alapozni, amelyek esetén a fedezett short 
ügyletek esetén jelenleg alkalmazott 
különféle megoldások alapján joggal 
feltételezhető a kölcsönözhetőség. Indokolt 
továbbá rendelkezéseket hozni a fedezeti 
vételi eljárásokkal és az érintett 
eszközökkel kapcsolatos ügyletekben a 
teljesítés meghiúsulása miatti bírságokkal 
kapcsolatban. A fedezeti vételi eljárásokra 
és a késedelmes teljesítésre vonatkozó 
előírásoknak alapvető szabályokat kell 
megállapítaniuk a teljesítési fegyelmet 
illetően.
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Or. en

Módosítás 186
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A részvényekkel és állampapírokkal 
kapcsolatos fedezetlen short ügyletekkel 
kapcsolatban gyakran felmerül, hogy azok 
fokozottan magukban hordozzák a 
nemteljesítés és a volatilitás kockázatát.
Ezeknek a kockázatoknak a csökkentése 
érdekében indokolt a fedezetlen short 
ügyleteket arányos mértékben korlátozni.
A részletes korlátozásoknak figyelembe 
kell venniük a fedezett short ügyletek 
esetén jelenleg alkalmazott különféle 
megoldásokat. Indokolt továbbá 
előírásokat hozni a kereskedési 
helyszíneket illetően a fedezeti vételi 
eljárásokkal és az érintett eszközökkel 
kapcsolatos ügyletekben a teljesítés 
meghiúsulása miatti bírságokkal 
kapcsolatban. A fedezeti vételi eljárásokra 
és a késedelmes teljesítésre vonatkozó 
előírásoknak alapvető szabályokat kell 
megállapítaniuk a teljesítési fegyelmet 
illetően.

(16) A részvényekkel és állampapírokkal 
kapcsolatos fedezetlen short ügyletekkel 
kapcsolatban gyakran felmerül, hogy azok 
fokozottan magukban hordozzák a 
nemteljesítés és a volatilitás kockázatát.
Ezeknek a kockázatoknak a csökkentése 
érdekében indokolt a fedezetlen short 
ügyleteket arányos mértékben korlátozni.
A részletes korlátozásoknak figyelembe 
kell venniük a fedezett short ügyletek 
esetén jelenleg alkalmazott különféle 
megoldásokat. A fedezetlen short 
ügyleteket, valamint a nyersanyagokkal 
kapcsolatos short ügyleteket be kell tiltani, 
mivel ezek semmilyen gazdasági előnnyel 
nem bírnak, valamint előre nem belátható 
és felismerhető rendszerszintű 
kockázatokat jelentenek, amelyekért a 
shortolók kiesése esetén a jövőben egy 
központi szerződő fél, végül is azonban 
megint csak az adófizetők tartoznak 
felelősséggel. Amennyiben szükséges a 
nyersanyagokkal kapcsolatos kockázati 
biztosítás, erre olyan más 
instrumentumokkal kerülhet sor, mint a 
határidős ügyletek és opciók. Indokolt 
továbbá előírásokat hozni a kereskedési 
helyszíneket illetően a fedezeti vételi 
eljárásokkal és az érintett eszközökkel 
kapcsolatos ügyletekben a teljesítés 
meghiúsulása miatti bírságokkal 
kapcsolatban. A fedezeti vételi eljárásokra 
és a késedelmes teljesítésre vonatkozó 
előírásoknak alapvető szabályokat kell 
megállapítaniuk a teljesítési fegyelmet 
illetően.
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Módosítás 187
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az elszámolási fegyelmet szabályozó 
rendszerek (fedezeti vételek és 
pénzbírságok) évek óta léteznek az 
Unióban. E rendszerek, valamint az 
elszámolási ciklusokra alkalmazott 
szélesebb körű rendszerek 
összehangolásának igénye vezetett az 
elszámolási ciklusok harmonizációjával 
foglalkozó, a Bizottság és az ágazat 
képviselőiből álló munkacsoport 
felállításához 2009-ben. Az elszámolási 
ciklusok harmonizációjával foglalkozó 
munkacsoport egyik alcsoportja 
foglalkozik jelenleg a fedezeti vételi és 
szankciórendszerek uniós szintű 
összehangolásával. Az alcsoport 
valószínűleg időben befejezi munkáját 
ahhoz, hogy abból a Bizottság meríteni 
tudjon az ilyen rendszerek működését 
részletesen szabályozó, a központi 
értékpapírletét-kezelőkről szóló rendeletre 
irányuló jogalkotási javaslat 
elkészítésekor.

Or. en

Módosítás 188
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Bár a teljesítési fegyelem fontos 
összetevője a jól működő pénzügyi 
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piacoknak, elismert tény, hogy a 
teljesítéselmaradás okai többsíkúak, és 
nem csak a shortolásra vezethetők vissza. 
Jóllehet a teljesítési fegyelemnek –
ideértve a késedelmes teljesítésért kivetett 
bírságokat és egyéb intézkedéseket – nem 
kellene e rendelet hatálya alá tartozni, a 
Bizottságnak a központi értékpapírletét-
kezelőkre vonatkozó harmonizált jogi 
keret kidolgozására irányuló javaslattal 
párhuzamosan 2011 végére konkrét 
javaslatokat kellene benyújtania e téren.

Or. en

Indokolás

A nemteljesítés fontos kérdéskör, de azt inkább horizontálisan, mint vertikálisan kell kezelni. 
Számos működési oka van annak, hogy a nemteljesítés nem köthető a shortoláshoz. A központi 
értékpapírletét-kezelőknek nincs eszközük arra, hogy megállapíthassák, hogy az adott 
nemteljesítés fedezetlen shortolás következménye-e. A teljesítési fegyelemre vonatkozó 
erőfeszítéseket bele kell foglalni az értékpapír-elszámolásról szóló jogszabályokba vagy a 
központi értékpapírletét-kezelőkről szóló rendeletbe.

Módosítás 189
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A jól működő uniós pénzpiacok 
számára fontos a közös uniós elszámolási 
fegyelem. A Bizottság által 2011 során 
javaslandó másik, az elszámolásról szóló, 
kiterjedtebb hatályú jogszabálynak kell 
foglalkoznia az uniós elszámolási 
fegyelemmel, ideértve a készpénzben 
történő kártérítés harmonizált szabályait, 
a szankcionálás rendszerét, valamint az 
olyan harmonizált végrehajtási 
szabályokat, mint a fedezeti vételek.

Or. en
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Indokolás

A nemteljesítések tekintetében a jövőbeli uniós jogszabálynak tartalmaznia kell a szankciók 
harmonizált rendszerét és a harmonizált végrehajtási szabályokat, például a fedezeti vételeket 
és a készpénzben történő kártérítés szabályait. A Bizottság jogalkotási megközelítésének a 13. 
cikkre kell épülnie, de ki kell terjesztenie a 13. cikk alkalmazási körét mind a pénzügyi 
eszközök, mind az érintett kereskedési helyszínek tekintetében.

Módosítás 190
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az állampapírokkal kapcsolatos 
hitel-nemteljesítési csereügyleteknek a 
biztosítható érdek elvén kell alapulniuk. 
Az állampapírokkal bonyolított hitel-
nemteljesítési csereügyletek fedezetlen 
pozícióit államkötvényekre bonyolított 
fedezetlen rövid pozíciók kötésére 
használják, ami kivonja a likviditást az 
adott kötvénypiacról és mesterségesen 
megemeli a tagállamok hitelköltségeit, 
ami az államadósságok válság idején 
történő refinanszírozásának 
megnehezítését eredményezi. Ezért az 
állampapírokkal kapcsolatos hitel-
nemteljesítési csereügyletekben meg kell 
tiltani a fedezetlen pozíciókat.

Or. en

Módosítás 191
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az állampapírokkal kapcsolatos 
hitel-nemteljesítési csereügyleteknek a 
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biztosítható érdek elvén kell alapulniuk, 
elismerve egyszersmind azt, hogy a 
kötvényvásárláson túlmenően más érdek 
is fűződhet az állampapírszerzéshez.

Or. en

Módosítás 192
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az állampapírokra és az 
állampapírokkal kapcsolatos hitel-
nemteljesítési csereügyletekre vonatkozó 
intézkedéseknek – beleértve az 
átláthatóságra vonatkozó szigorúbb 
előírásokat és a fedezetlen shortolásra 
vonatkozó korlátozásokat – olyan 
követelményeket kell támasztaniuk, 
amelyek arányosak, de ugyanakkor nem 
gyakorolnak káros hatást az államkötvény-
piacok és az államkötvények 
visszavásárlási (repo) piacainak
likviditására.

(17) Az állampapírokra és az 
állampapírokkal kapcsolatos hitel-
nemteljesítési csereügyletekre vonatkozó 
intézkedéseknek – beleértve az 
átláthatóságra vonatkozó szigorúbb 
előírásokat – olyan követelményeket kell 
támasztaniuk, amelyek arányosak, de 
ugyanakkor nem gyakorolnak káros hatást 
az államkötvény-piacok és az 
államkötvények visszavásárlási (repo) 
piacainak hatékonyságára.

Or. en

Módosítás 193
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az állampapírokra és az 
állampapírokkal kapcsolatos hitel-
nemteljesítési csereügyletekre vonatkozó 
intézkedéseknek – beleértve az 
átláthatóságra vonatkozó szigorúbb 
előírásokat és a fedezetlen shortolásra 
vonatkozó korlátozásokat – olyan 

(17) Az állampapírokra és az 
állampapírokkal kapcsolatos hitel-
nemteljesítési csereügyletekre vonatkozó 
intézkedéseknek – beleértve az 
átláthatóságra vonatkozó szigorúbb 
előírásokat és a fedezetlen shortolásra 
vonatkozó korlátozásokat – olyan 



PE456.773v01-00 44/128 AM\853802HU.doc

HU

követelményeket kell támasztaniuk, 
amelyek arányosak, de ugyanakkor nem 
gyakorolnak káros hatást az államkötvény-
piacok és az államkötvények 
visszavásárlási (repo) piacainak 
likviditására.

követelményeket kell támasztaniuk, 
amelyek arányosak, de ugyanakkor nem 
gyakorolnak káros hatást az államkötvény-
piacok és az államkötvények 
visszavásárlási (repo) piacainak 
likviditására. Az állampapírokkal 
kapcsolatos hitel-nemteljesítési 
csereügyleteket indokoltan használják 
kockázatfedezésre, az állampapíroknak 
való közvetlen kitettség esetének 
kivételével. Ez a rendelet ezért nem 
korlátozhatja vagy tilthatja a fedezetlen 
pozíciókat az állampapírokra vonatkozó 
hitel-nemteljesítési csereügyletekben.

Or. en

Indokolás

Az állampapírokra vonatkozó hitel-nemteljesítési csereügyletekben jelentkező fedezetlen 
pozíciók tiltása káros hatást váltana ki az államkötvény-piacok likviditása tekintetében, és 
aránytalan lenne az ilyen pozíciók jelentette rendszerkockázatokkal.  A tagállamoknak emiatt 
sokkal többe kerülne a közszolgáltatásokhoz, például az egészségügyhöz, a nyugdíjakhoz és a 
szociális jóléthez szükséges források biztosítása.

Módosítás 194
Gay Mitchell

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az állampapírokra és az 
állampapírokkal kapcsolatos hitel-
nemteljesítési csereügyletekre vonatkozó 
intézkedéseknek – beleértve az 
átláthatóságra vonatkozó szigorúbb 
előírásokat és a fedezetlen shortolásra 
vonatkozó korlátozásokat – olyan 
követelményeket kell támasztaniuk, 
amelyek arányosak, de ugyanakkor nem 
gyakorolnak káros hatást az államkötvény-
piacok és az államkötvények 
visszavásárlási (repo) piacainak 

(17) Az állampapírokra és az 
állampapírokkal kapcsolatos hitel-
nemteljesítési csereügyletekre vonatkozó 
intézkedéseknek – beleértve az 
átláthatóságra vonatkozó szigorúbb 
előírásokat és a fedezetlen shortolásra 
vonatkozó korlátozásokat – olyan 
követelményeket kell támasztaniuk, 
amelyek arányosak, de ugyanakkor nem 
gyakorolnak káros hatást az államkötvény-
piacok és az államkötvények 
visszavásárlási (repo) piacainak 
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likviditására. likviditására. A gyakorlatban az 
állampapírokkal kapcsolatos hitel-
nemteljesítési csereügyleteket gyakran és 
indokoltan használják kockázatfedezésre, 
az államkötvényeknek való közvetlen 
kitettség esetének kivételével. Ez a 
rendelet ezért nem tilthatja a fedezetlen 
pozíciók használatát az állampapírokra 
vonatkozó hitel-nemteljesítési 
csereügyletekben.

Or. en

Indokolás

Az állampapírokra vonatkozó hitel-nemteljesítési csereügyletekben jelentkező fedezetlen 
pozíciók tiltása vagy korlátozása negatív hatást váltana ki az államkötvény-piacok likviditása 
tekintetében, így a tagállamoknak sokkal többe kerülne a közszolgáltatásokhoz szükséges 
források biztosítása, ami az uniós adófizetőkre gyakorolna nyomást.

Módosítás 195
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A részvényeket egyre nagyobb 
mértékben bevezetik különböző, az Unión 
belüli és kívüli kereskedési helyszíneken 
történő kereskedésre. Számos, az Európai 
Unión kívüli nagyvállalat részvényeit 
szintén elfogadják uniós kereskedési 
helyszíneken történő kereskedésre.
Hatékonysági szempontból indokolt az
értékpapírok számára mentességet 
biztosítani bizonyos bejelentési és 
közzétételi előírások alól olyan esetekben, 
ha az adott eszköz kereskedésének fő 
helyszíne az Unión kívül található.

(18) A részvényeket egyre nagyobb 
mértékben bevezetik különböző, az Unión 
belüli és kívüli kereskedési helyszíneken 
történő kereskedésre. Számos, az Európai 
Unión kívüli nagyvállalat részvényeit 
szintén elfogadják uniós kereskedési 
helyszíneken történő kereskedésre.
Hatékonysági szempontból indokolt az 
olyan értékpapírokat is a rendelet hatálya 
alá vonni, amelyeknél az adott eszköz 
kereskedésének fő helyszíne az Unión 
kívül található.

Or. en
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Indokolás

A bejelentési és közzétételi kötelezettséget azokra az értékpapírokra is ki lehet terjeszteni, 
amelyeknél az adott eszköz kereskedésének fő helyszíne az Unión kívül található. A mentesség 
szabályozási arbitrázskérdést eredményezhet, mivel a rendelkezés következtében a 
vállalkozásoknak előnyösebb lehet az Unión kívülre helyezni át székhelyüket. 

Módosítás 196
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az árjegyzési tevékenységek kritikus
szerepet játszanak az uniós piacok 
likviditásának biztosításában, amihez az
árjegyzőknek rövid pozíciót kell
szerezniük. Ha ezeket a tevékenységeket 
az új előírásokkal szabályoznák, az
súlyosan korlátozná a likviditásteremtő 
képességüket és jelentősen csökkentené az 
uniós piacok hatékonyságát. Az 
árjegyzőknek továbbá kizárólag nagyon 
rövid időre kellene jelentős rövid 
pozíciókat szerezniük. Ennélfogva indokolt 
az ilyen tevékenységekkel foglalkozó 
természetes vagy jogi személyek számára 
mentességet biztosítani az olyan előírások 
alól, amelyek korlátoznák a szóban forgó 
feladatok ellátására való képességüket és 
így hátrányosan érintenék az uniós 
piacokat. Harmadik országok megfelelő 
entitásainak az azonosítása érdekében 
értékelni kell a harmadik országok 
piacainak egyenértékűségét. A mentességet 
alkalmazni kell a különféle árjegyzési
tevékenységekre, de a saját számlás 
kereskedésre nem terjedhet ki. Szintén 
helyénvaló mentességet biztosítani 
bizonyos elsődleges piaci 
tevékenységeknek, például az 
állampapírokkal és a stabilizációs 
programokkal kapcsolatos 

(19) Az árjegyzési tevékenységek egyfajta
szerepet játszanak az uniós piacok 
likviditásának biztosításában. Az 
árjegyzőknek folyamatos eladási- és 
vételárjegyzés útján kell biztosítani az 
értékpapírok forgalomképességét (piaci 
likviditását). Az eladás működő piac 
esetén csak az árjegyzők által 
meghatározott feltételekkel lehetséges. A 
tőzsdei előírások az árjegyzőktől általában 
csak azt követelik meg, hogy az általuk 
lehívandó részvények minimális 
mennyiségét megnevezzék. Emellett nem 
léphetők át az előzetesen megállapított 
maximális spreadek (ársávok), azonban 
nem kell megadni méltányos, 
pénzügymatematikailag kiszámított 
értéket. Az árjegyzők sokkal inkább 
maguk határozhatják meg az árképzés 
kritériumait. Ha az árjegyző beszünteti 
tevékenységét és részesedését nem veszi 
vissza, a másodlagos piac ezáltal elveszíti 
likviditását, illetve kereskedelem esetén 
központi szerződő fél útján kell azokat 
pótolni Ennélfogva indokolt, hogy az
előírások az árjegyzői tevékenységekkel 
foglalkozó természetes vagy jogi
személyekre is vonatkozzanak. Harmadik 
országok megfelelő entitásainak az 
azonosítása érdekében értékelni kell a 
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tevékenységeknek, mivel ezek fontosak a 
piacok hatékony működése szempontjából.
Az illetékes hatóságokat értesíteni kell a 
mentességek alkalmazásáról, és azoknak 
hatáskörrel kell rendelkezniük arra, hogy 
megtiltsák, hogy valamely természetes 
vagy jogi személy az adott mentességet 
igénybe vegye, ha nem felel meg a 
mentességre vonatkozó kritériumoknak. Az 
illetékes hatóságokat továbbá a mentesség 
alkalmazásának figyelemmel kísérése 
érdekében fel kell jogosítani arra, hogy a 
természetes vagy jogi személytől 
tájékoztatást kérjenek.

harmadik országok piacainak 
egyenértékűségét. A mentességet 
alkalmazni kell a különféle árjegyzési 
tevékenységekre, de a saját számlás 
kereskedésre nem terjedhet ki. Szintén 
helyénvaló mentességet biztosítani 
bizonyos elsődleges piaci 
tevékenységeknek, például az 
állampapírokkal és a stabilizációs 
programokkal kapcsolatos 
tevékenységeknek, mivel ezek fontosak a 
piacok hatékony működése szempontjából.
Az illetékes hatóságokat értesíteni kell a 
mentességek alkalmazásáról, és azoknak 
hatáskörrel kell rendelkezniük arra, hogy 
megtiltsák, hogy valamely természetes 
vagy jogi személy az adott mentességet 
igénybe vegye, ha nem felel meg a 
mentességre vonatkozó kritériumoknak. Az 
illetékes hatóságokat továbbá a mentesség 
alkalmazásának figyelemmel kísérése 
érdekében fel kell jogosítani arra, hogy a 
természetes vagy jogi személytől 
tájékoztatást kérjenek.

Or. de

Módosítás 197
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az árjegyzési tevékenységek kritikus 
szerepet játszanak az uniós piacok 
likviditásának biztosításában, amihez az 
árjegyzőknek rövid pozíciót kell 
szerezniük. Ha ezeket a tevékenységeket az 
új előírásokkal szabályoznák, az súlyosan 
korlátozná a likviditásteremtő 
képességüket és jelentősen csökkentené az 
uniós piacok hatékonyságát. Az 
árjegyzőknek továbbá kizárólag nagyon 
rövid időre kellene jelentős rövid 
pozíciókat szerezniük. Ennélfogva indokolt 

(19) Az árjegyzési tevékenységek kritikus 
szerepet játszanak az uniós piacok 
likviditásának biztosításában, amihez az 
árjegyzőknek rövid pozíciót kell 
szerezniük. Ha ezeket a tevékenységeket az 
új előírásokkal szabályoznák, az súlyosan 
korlátozná a likviditásteremtő 
képességüket és jelentősen csökkentené az 
uniós piacok hatékonyságát. Az 
árjegyzőknek továbbá kizárólag nagyon 
rövid időre kellene jelentős rövid 
pozíciókat szerezniük. Ennélfogva indokolt 
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az ilyen tevékenységekkel foglalkozó 
természetes vagy jogi személyek számára 
mentességet biztosítani az olyan előírások 
alól, amelyek korlátoznák a szóban forgó 
feladatok ellátására való képességüket és 
így hátrányosan érintenék az uniós 
piacokat. Harmadik országok megfelelő 
entitásainak az azonosítása érdekében 
értékelni kell a harmadik országok 
piacainak egyenértékűségét. A mentességet 
alkalmazni kell a különféle árjegyzési 
tevékenységekre, de a saját számlás 
kereskedésre nem terjedhet ki. Szintén 
helyénvaló mentességet biztosítani 
bizonyos elsődleges piaci 
tevékenységeknek, például az 
állampapírokkal és a stabilizációs 
programokkal kapcsolatos
tevékenységeknek, mivel ezek fontosak a 
piacok hatékony működése szempontjából. 
Az illetékes hatóságokat értesíteni kell a 
mentességek alkalmazásáról, és azoknak 
hatáskörrel kell rendelkezniük arra, hogy 
megtiltsák, hogy valamely természetes 
vagy jogi személy az adott mentességet 
igénybe vegye, ha nem felel meg a 
mentességre vonatkozó kritériumoknak. Az 
illetékes hatóságokat továbbá a mentesség 
alkalmazásának figyelemmel kísérése 
érdekében fel kell jogosítani arra, hogy a 
természetes vagy jogi személytől 
tájékoztatást kérjenek.

az ilyen tevékenységekkel foglalkozó 
természetes vagy jogi személyek számára 
mentességet biztosítani az olyan előírások 
alól, amelyek korlátoznák a szóban forgó 
feladatok ellátására való képességüket és 
így hátrányosan érintenék az uniós 
piacokat. Harmadik országok megfelelő 
entitásainak az azonosítása érdekében 
értékelni kell a harmadik országok 
piacainak egyenértékűségét. A mentességet 
alkalmazni kell a különféle árjegyzési 
tevékenységekre, amelyek a figyelembe 
vehető likviditáshoz járulnak hozzá.
Szintén helyénvaló mentességet biztosítani 
elsődleges piaci tevékenységeknek, például 
az állampapírokkal és a stabilizációs 
programokkal kapcsolatos 
tevékenységeknek, mivel ezek fontosak a 
piacok hatékony működése szempontjából. 
Az illetékes hatóságokat értesíteni kell a 
mentességek alkalmazásáról, és azoknak 
hatáskörrel kell rendelkezniük arra, hogy 
megtiltsák, hogy valamely természetes 
vagy jogi személy az adott mentességet 
igénybe vegye, ha nem felel meg a 
mentességre vonatkozó kritériumoknak. Az 
illetékes hatóságokat továbbá a mentesség 
alkalmazásának figyelemmel kísérése 
érdekében fel kell jogosítani arra, hogy a 
természetes vagy jogi személytől 
tájékoztatást kérjenek.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy ezt a rendeletet összehangolják a MiFID szabályozással, minden 
olyan kereskedés, amely árjegyző tevékenységnek tekinthető, ide kell, hogy tartozzon, például 
amelyek esetében nincs nyilvánosságra hozott jegyzés, vagy az árjegyzők közötti kölcsönös 
kereskedésnél, amikor az egyik fél elfogadja a másik igényét arra, hogy ügyfele nevében vagy 
„give-up” alapon kereskedjen.



AM\853802HU.doc 49/128 PE456.773v01-00

HU

Módosítás 198
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Abban az esetben, ha egy pénzügyi 
eszköz árfolyama jelentős mértékben esik 
valamely kereskedési helyszínen, az 
illetékes hatóságnak képesnek kell lennie 
arra is, hogy átmeneti jelleggel korlátozza 
az adott pénzügyi eszközzel történő 
shortolást a szóban forgó kereskedési 
helyszínen annak érdekében, hogy indokolt 
esetben gyorsan be tudjon avatkozni, és 24 
órán keresztül megakadályozza az érintett 
eszköz árfolyamának rendellenes 
csökkenését.

(22) Abban az esetben, ha egy pénzügyi 
eszköz árfolyama jelentős mértékben esik, 
az illetékes hatóságnak képesnek kell 
lennie arra is, hogy átmeneti jelleggel 
korlátozza az adott pénzügyi eszközzel 
történő shortolást annak érdekében, hogy 
indokolt esetben gyorsan be tudjon 
avatkozni, megakadályozza az érintett 
eszköz árfolyamának rendellenes 
csökkenését.

Or. en

Módosítás 199
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Abban az esetben, ha egy pénzügyi 
eszköz árfolyama jelentős mértékben esik 
valamely kereskedési helyszínen, az 
illetékes hatóságnak képesnek kell lennie 
arra is, hogy átmeneti jelleggel korlátozza 
az adott pénzügyi eszközzel történő 
shortolást a szóban forgó kereskedési 
helyszínen annak érdekében, hogy indokolt 
esetben gyorsan be tudjon avatkozni, és 24 
órán keresztül megakadályozza az érintett 
eszköz árfolyamának rendellenes 
csökkenését.

(22) Abban az esetben, ha egy pénzügyi 
eszköz árfolyama jelentős mértékben esik 
valamely kereskedési helyszínen, az 
illetékes hatóságnak képesnek kell lennie 
arra is, hogy átmeneti jelleggel korlátozza 
az adott pénzügyi eszközzel történő 
shortolást annak érdekében, hogy indokolt 
esetben gyorsan be tudjon avatkozni, 
megakadályozza az érintett eszköz 
árfolyamának rendellenes csökkenését. A 
kereskedelem korlátozásának 
megállapításakor figyelembe kell venni, 
hogy mennyire súlyos a pénzügyi piac 
zavara.

Or. en
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Módosítás 200
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Abban az esetben, ha egy pénzügyi 
eszköz árfolyama jelentős mértékben esik 
valamely kereskedési helyszínen, az 
illetékes hatóságnak képesnek kell lennie 
arra is, hogy átmeneti jelleggel korlátozza 
az adott pénzügyi eszközzel történő 
shortolást a szóban forgó kereskedési 
helyszínen annak érdekében, hogy indokolt 
esetben gyorsan be tudjon avatkozni, és 24 
órán keresztül megakadályozza az érintett 
eszköz árfolyamának rendellenes 
csökkenését.

(22) Abban az esetben, ha egy pénzügyi 
eszköz árfolyama jelentős mértékben esik 
valamely kereskedési helyszínen, és 
megalapozott aggodalom merül fel egy 
helyi vagy uniós szintű rendszerszerű 
probléma fennállása tekintetében, az 
illetékes hatóságnak képesnek kell lennie 
arra is, hogy saját hatáskörében átmeneti 
jelleggel korlátozza az adott pénzügyi 
eszközzel történő shortolást, vagy más 
joghatóságnál kérjen ilyen korlátozást
annak érdekében, hogy indokolt esetben 
gyorsan be tudjon avatkozni, és 24 órán 
keresztül megakadályozza az érintett 
eszköz árfolyamának rendellenes 
csökkenését.

Or. en

Módosítás 201
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Abban az esetben, ha egy pénzügyi 
eszköz árfolyama jelentős mértékben esik 
valamely kereskedési helyszínen, az 
illetékes hatóságnak képesnek kell lennie 
arra is, hogy átmeneti jelleggel korlátozza 
az adott pénzügyi eszközzel történő 
shortolást a szóban forgó kereskedési 
helyszínen annak érdekében, hogy indokolt 
esetben gyorsan be tudjon avatkozni, és 24 
órán keresztül megakadályozza az érintett 

(22) Abban az esetben, ha egy pénzügyi 
eszköz árfolyama jelentős mértékben esik 
valamely kereskedési helyszínen, az 
illetékes hatóságnak képesnek kell lennie 
arra is, hogy átmeneti jelleggel korlátozza 
az adott pénzügyi eszközzel történő 
shortolást a szóban forgó kereskedési 
helyszínen annak érdekében, hogy igény 
szerint gyorsan be tudjon avatkozni, és a 
pénzügyi piac zavara súlyosságának 



AM\853802HU.doc 51/128 PE456.773v01-00

HU

eszköz árfolyamának rendellenes 
csökkenését.

megfelelő időszakra megakadályozza az 
érintett eszköz árfolyamának rendellenes 
csökkenését.

Or. de

Módosítás 202
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Abban az esetben, ha a káros hatással 
járó esemény vagy fejlemény nem 
korlátozódik egyetlen tagállamra, vagy 
határokon átnyúló következményekkel jár, 
az illetékes hatóságok között folyó 
egyeztetés és szoros együttműködés 
alapvető fontosságú. Az ESMA-nak ilyen 
helyzetekben alapvető koordinációs 
szerepet kell betöltenie, és meg kell 
próbálnia összehangolni az illetékes 
hatóságok tevékenységét. Az illetékes 
hatóságok képviselőit is tartalmazó ESMA 
összetétele elősegíti, hogy a szervezet 
képes legyen betölteni ezt a szerepet.

(23) Abban az esetben, ha a káros hatással 
járó esemény vagy fejlemény nem 
korlátozódik egyetlen tagállamra, vagy 
határokon átnyúló következményekkel jár, 
az illetékes hatóságok között folyó 
egyeztetés és szoros együttműködés 
alapvető fontosságú. Az ESA-nak (ESMA) 
ilyen helyzetekben alapvető koordinációs 
szerepet kell betöltenie, és össze kell 
hangolnia az illetékes hatóságok 
tevékenységét. Az illetékes hatóságok 
képviselőit is tartalmazó ESA (ESMA) 
összetétele elősegíti, hogy a szervezet 
képes legyen betölteni ezt a szerepet.

Or. en

Módosítás 203
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az illetékes hatóságoknak és az 
ESMA-nak a short, hitel-nemteljesítési 
csereügyletek és egyéb ügyletek 
korlátozására irányuló beavatkozási 
hatásköre kizárólag átmeneti jellegű lehet, 
és azt kizárólag annyi ideig és olyan 
mértékig szabad gyakorolni, amely a 

(27) Az illetékes hatóságoknak a short, 
hitel-nemteljesítési csereügyletek és egyéb 
ügyletek korlátozására irányuló 
beavatkozási hatásköre kizárólag átmeneti 
jellegű lehet, és azt kizárólag annyi ideig és 
olyan mértékig szabad gyakorolni, amely a 
pénzügyi stabilitást vagy a piaci bizalmat 
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pénzügyi stabilitást vagy a piaci bizalmat 
fenyegető konkrét kockázat kezeléséhez 
szükséges.

fenyegető konkrét kockázat kezeléséhez 
szükséges.

Or. en

Indokolás

Egy tagállam piacába való beavatkozás hatáskörét arra az illetékes hatóságra kell korlátozni, 
amely a helyi piacot a legjobban érti, ezért összhangban az ESMA-rendelettel (1095/2010), az 
ESMA-nak nem szabad, hogy legyen ilyen beavatkozási hatásköre.

Módosítás 204
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az ESMA-t általános hatáskörrel kell 
felruházni arra, hogy vizsgálatot folytasson 
a shortolással vagy a hitel-nemteljesítési 
csereügyletek alkalmazásával kapcsolatos 
kérdéseket vagy gyakorlatokat illetően
annak elbírálására, hogy a szóban forgó 
kérdés vagy gyakorlat lehetséges veszélyt 
jelent-e a pénzügyi stabilitásra vagy a piaci 
bizalomra. Az ESMA-nak jelentést kell 
kiadnia minden elvégzett vizsgálat 
eredményeiről.

(29) Az ESA-t (ESMA) általános 
hatáskörrel kell felruházni arra, hogy 
vizsgálatot folytasson a shortolással vagy a 
hitel-nemteljesítési csereügyletek 
alkalmazásával kapcsolatos kérdéseket 
vagy gyakorlatokat illetően annak 
elbírálására, hogy a szóban forgó kérdés 
vagy gyakorlat lehetséges veszélyt jelent-e 
a pénzügyi stabilitásra vagy a piaci 
bizalomra. Az ESA-nak (ESMA) jelentést 
kell kiadnia minden elvégzett vizsgálat 
eredményeiről, és amennyiben az ESA 
(ESMA) úgy ítéli meg, hogy egy ilyen 
intézkedést uniós szinten be kell vezetni, 
ezirányú döntése az illetékes hatóságokra 
nézve kötelező erejű kell, hogy legyen.

Or. en

Módosítás 205
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A rendelet tiszteletben tartja és 
figyelembe veszi a különösen az Európai 
Unió működéséről szóló szerződésben és 
az Európai Unió Alapjogi Chartájában 
elismert alapvető jogokat és elveket, 
különösen a Szerződés 16. cikkében és a 
Charta 8. cikkében elismert, a személyes 
adatok védelméhez való jogot. A pénzügyi 
piac stabilitása és a befektetők védelme 
érdekében különösen nagy szükség van a 
jelentős nettó rövid pozíciókkal 
kapcsolatos átláthatóságra, beleértve az 
ebben a rendeletben meghatározott 
esetekben előírt közzétételt. Ez az 
átláthatóság lehetővé teszi a 
szabályozóknak, hogy figyelemmel 
kísérjék a short ügyletek alkalmazását a 
visszaélésre épülő stratégiákkal 
összefüggésben és a tranzakcióknak a piac 
megfelelő működésére kifejtett hatásait. 
Emellett az átláthatóság hozzájárulhat az 
információs aszimmetria elkerüléséhez, 
biztosítva, hogy valamennyi piaci szereplő 
megfelelő információkhoz jusson a 
shortolásnak az árakra gyakorolt hatásait
illetően. Az információknak az illetékes 
hatóságok általi cseréjét vagy továbbadását 
a személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 
1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben a 
személyes adatok átadásával kapcsolatban 
meghatározott szabályoknak megfelelően 
kell végezni. Az információknak az ESMA 
általi cseréjét vagy továbbadását a 
személyes adatok közösségi intézmények 
és szervek által történő feldolgozása 
tekintetében az egyének védelméről, 
valamint az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 
45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben a személyes adatok átadásával 
kapcsolatban meghatározott szabályoknak 
megfelelően kell végezni, amelyek teljes 

(31) A rendelet tiszteletben tartja és 
figyelembe veszi a különösen az Európai 
Unió működéséről szóló szerződésben és 
az Európai Unió Alapjogi Chartájában 
elismert alapvető jogokat és elveket, 
különösen a Szerződés 16. cikkében és a 
Charta 8. cikkében elismert, a személyes 
adatok védelméhez való jogot. A pénzügyi 
piac stabilitása és a befektetők védelme 
érdekében különösen nagy szükség van a 
jelentős nettó rövid pozíciókkal 
kapcsolatos átláthatóságra, beleértve egy 
bizonyos küszöbérték fölötti, az ebben a 
rendeletben meghatározott esetekben előírt 
közzétételt. Ez az átláthatóság lehetővé 
teszi a szabályozóknak, hogy figyelemmel 
kísérjék a short ügyletek alkalmazását a 
visszaélésre épülő stratégiákkal 
összefüggésben és a tranzakcióknak a piac 
megfelelő működésére kifejtett hatásait. 
Emellett az átláthatóság hozzájárulhat az 
információs aszimmetria elkerüléséhez, 
biztosítva, hogy valamennyi piaci szereplő 
megfelelő információkhoz jusson a 
shortolásnak az árakra gyakorolt hatásait 
illetően. Az információknak az illetékes 
hatóságok általi cseréjét vagy továbbadását 
a személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 
1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben17 a 
személyes adatok átadásával kapcsolatban 
meghatározott szabályoknak megfelelően 
kell végezni. Az információknak az ESA 
(ESMA) általi cseréjét vagy továbbadását a 
személyes adatok közösségi intézmények 
és szervek által történő feldolgozása 
tekintetében az egyének védelméről, 
valamint az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 
45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben18 a személyes adatok 
átadásával kapcsolatban meghatározott 
szabályoknak megfelelően kell végezni, 
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mértékben alkalmazandók a személyes 
adatoknak e rendelet alkalmazásában 
történő feldolgozására..

amelyek teljes mértékben alkalmazandók a 
személyes adatoknak e rendelet 
alkalmazásában történő feldolgozására.

Or. en

Módosítás 206
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A tagállamoknak szabályokat kell 
hozniuk az ebben a rendeletben foglalt 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókról, és 
biztosítaniuk kell azok végrehajtását. A 
szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és elrettentő erejűeknek
kell lenniük.

(32) Az ESA (ESMA) által elfogadott 
iránymutatások alapján, és figyelembe 
véve a pénzügyi szolgáltatások ágazatában 
a szankciórendszerek megerősítéséről 
szóló bizottsági közleményt, a
tagállamoknak szabályokat kell hozniuk az 
ebben a rendeletben foglalt rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókról, és biztosítaniuk kell azok 
végrehajtását. A szankcióknak
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük. Végső soron, az 
Unióban a szankciók összehangolt 
rendszerét kell létrehozni.

Or. en

Módosítás 207
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Mivel egyes tagállamok már korábban 
korlátozásokat vezettek be a shortolást 
illetően, és mivel felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok és kötelező erejű technikai 
jellegű standardok kerülnek 
meghatározásra, amelyeket azt 
megelőzően kell elfogadni, hogy a

(37) mivel egyes tagállamok már korábban 
korlátozásokat vezettek be a shortolást 
illetően, egy hatékony, az egész Unióra 
érvényes rendeletet kell mielőbb elfogadni
és végrehajtani. A piacok állandó 
instabilitása, és az uniós integráció 
gazdasági és politikai alapjára leselkedő 
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bevezetni kívánt kereteket hasznosan 
alkalmazni tudnák, megfelelő hosszúságú 
határidőt kell előírni,

veszély, amelyet a hitel-nemteljesítési 
csereügyletekkel kapcsolatos gyakorlatok 
jelentenek, hozzájárulnak ahhoz, hogy
szigorú szabályozásra legyen szükség a
shortolással és a hitel-nemteljesítési 
csereügyletekkel kapcsolatosan.

Or. en

Módosítás 208
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Mivel egyes tagállamok már korábban 
korlátozásokat vezettek be a shortolást 
illetően, és mivel felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok és kötelező erejű technikai 
jellegű standardok kerülnek 
meghatározásra, amelyeket azt 
megelőzően kell elfogadni, hogy a 
bevezetni kívánt kereteket hasznosan 
alkalmazni tudnák, megfelelő hosszúságú 
határidőt kell előírni,

(37) Mivel egyes tagállamok már korábban 
korlátozásokat vezettek be a shortolást 
illetően, az egész Unióra területi hatállyal 
bíró rendeletnek a lehető leggyorsabban 
hatályba kellene lépnie. Ez az eddigieknek 
megfelelően a piacok magas fokú 
instabilitását, valamint az államadósságra 
felvett hitel-nemteljesítési 
csereügyletekkel kapcsolatos problémákat 
veti fel, így rendkívül sürgős 
megvalósítani a rendelet által a teljes 
Unióra vonatkozó stabilizációt.

Or. de

Módosítás 209
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) azok a pénzügyi eszközök, amelyeket 
bevezettek valamely uniós kereskedési 
helyszínen történő kereskedésre, beleértve 
azokat az eseteket is, amikor a szóban 
forgó eszközökkel a kereskedési 
helyszíneken kívül kereskednek;

(1) azok a pénzügyi eszközök, amelyeket 
bevezettek vagy zártkörűen bevezettek
valamely uniós kereskedési helyszínen 
történő kereskedésre, beleértve azokat az 
eseteket is, amikor a szóban forgó 
eszközökkel a kereskedési helyszíneken 
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kívül kereskednek;

Or. en

Indokolás

Valamennyi, a kereskedelmi forgalomban értékesíthető pénzügyi eszközt, amely kereskedési 
helyszínen vagy zártkörűen forgalomba hozható, fel kell tüntetni. Ennek elmulasztása 
szabályozási arbitrázst eredményezne, amely egyenlőtlen versenyfeltételekhez vezetne.

Módosítás 210
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) valamely tagállam vagy az Unió által 
kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok és a 2004/39/EK irányelv I.
melléklete C. szakaszának 4–10. pontjában 
meghatározott, valamely tagállam vagy az 
Unió által kibocsátott 
adósságinstrumentumhoz vagy valamely 
tagállam vagy az Unió valamely 
kötelezettségéhez kapcsolódó származtatott 
eszközök.

(3) valamely tagállam vagy maga az Unió
vagy egy, az Unióban illetékességgel 
rendelkező vagy ott létrehozott, 
rendszerszinten fontos intézmény által 
kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok és a 2004/39/EK irányelv I.
melléklete C. szakaszának 4–10. pontjában 
meghatározott, valamely tagállam vagy az 
Unió által kibocsátott 
adósságinstrumentumhoz vagy valamely 
tagállam vagy az Unió valamely 
kötelezettségéhez kapcsolódó származtatott 
eszközök.

Or. de

Módosítás 211
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) valamely tagállam vagy az Unió által 
kibocsátott adósságinstrumentumok és a 

törölve
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2004/39/EK irányelv I. melléklete C. 
szakaszának 4–10. pontjában 
meghatározott, valamely tagállam vagy az 
Unió által kibocsátott 
adósságinstrumentumhoz vagy valamely 
tagállam vagy az Unió valamely 
kötelezettségéhez kapcsolódó 
származtatott eszközök.

Or. en

Indokolás

A rendelet hatályának ki kell terjednie az EU vagy a tagállamok által kibocsátott 
állampapírokra mindaddig, amíg 1) a 12. cikket az ilyen eszközökre nem alkalmazzák, 2) az 
ESMA valamelyik sürgősségi hatásköre ki nem terjed az ilyen eszközökre és 3) az illetékes 
hatóság más tagállamok állampapírjainak korlátozásáról csak azzal a céllal határozhat, hogy 
támogassa a szóban forgó tagállam által elfogadott azonos korlátozást.

Módosítás 212
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) valamely tagállam vagy az Unió által 
kibocsátott adósságinstrumentumok és a 
2004/39/EK irányelv I. melléklete C. 
szakaszának 4–10. pontjában 
meghatározott, valamely tagállam vagy az 
Unió által kibocsátott
adósságinstrumentumhoz vagy valamely 
tagállam vagy az Unió valamely 
kötelezettségéhez kapcsolódó származtatott 
eszközök.

(3) valamely tagállam vagy az Unió által 
kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok és a 2004/39/EK irányelv I. 
melléklete C. szakaszának 4–10. pontjában 
meghatározott, valamely tagállam vagy az 
Unió által kibocsátott hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok vagy 
származtatott eszközök.

Or. en

Indokolás

Rávilágít arra, mi értendő a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír derivatívája alatt, és 
eltüntet egy félreérthető utalást olyan, valamely tagállamra vagy az Unióra vonatkozó 
kötelezettségre, amely bármely kötelezettségre vonatkozhat, és nem korlátozódik pénzügyi 
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eszközökre.

Módosítás 213
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) valamely tagállam vagy az Unió által 
kibocsátott adósságinstrumentumok és a 
2004/39/EK irányelv I. melléklete C. 
szakaszának 4–10. pontjában 
meghatározott, valamely tagállam vagy az 
Unió által kibocsátott 
adósságinstrumentumhoz vagy valamely 
tagállam vagy az Unió valamely 
kötelezettségéhez kapcsolódó származtatott 
eszközök.

(3) valamely tagállam vagy az Unió által 
kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok és a 2004/39/EK irányelv I. 
melléklete C. szakaszának 4–10. pontjában 
meghatározott, valamely tagállam vagy az 
Unió által kibocsátott hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírokhoz vagy 
valamely tagállam, az Unió, vagy egy, az 
Unióban illetékességgel rendelkező vagy 
ott létrehozott, rendszerszinten fontos 
intézmény valamely kötelezettségéhez 
kapcsolódó származtatott eszközök.

Or. en

Módosítás 214
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „hitel-nemteljesítési csereügylet”: olyan, 
származtatott ügyletre vonatkozó 
szerződés, amelyben az egyik fél díjat fizet 
egy másik félnek azért, hogy az 
kártalanítsa vagy fizessen neki abban az 
esetben, ha egy referenciakibocsátó nem 
teljesíti kötelezettségét, illetve a szóban 
forgó referenciakibocsátóval kapcsolatos 
hitelesemény esetén, valamint bármely 
más, hasonló gazdasági hatással bíró, 
származtatott ügyletre vonatkozó 

c) „hitel-nemteljesítési csereügylet”: olyan, 
származtatott ügyletre vonatkozó 
szerződés, amelyben az egyik fél díjat fizet 
egy másik félnek azért, hogy az 
kártalanítsa vagy fizessen neki abban az 
esetben, ha egy referenciakibocsátó nem 
teljesíti kötelezettségét, illetve a szóban 
forgó referenciakibocsátóval kapcsolatos 
hitelesemény esetén;



AM\853802HU.doc 59/128 PE456.773v01-00

HU

szerződés;

Or. en

Indokolás

A „bármely más, hasonló gazdasági hatással bíró, származtatott ügyletre vonatkozó 
szerződés” kifejezés nem világos, és tartalmilag nem jelent többet.  Ezért el kell hagyni.

Módosítás 215
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – k pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) „árjegyzői tevékenység”: a 15. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott tevékenység;

k) „árjegyzői tevékenység”: az olyan 
befektetési vállalkozások, harmadik 
országbeli entitás vagy olyan helyi 
vállalkozások tevékenysége, amelyek 
valamely harmadik ország kereskedési 
helyszínének vagy piacának tagjai, és 
amelyeknek a jogi és felügyeleti kereteit a 
15. cikk (2) bekezdésben foglaltakkal 
egyenértékű előírásoknak megfelelően a 
Bizottság bejelentette, ha azok 
megbízóként kereskednek valamely 
kereskedési helyszínen vagy azon kívül 
forgalmazott pénzügyi eszközzel az alábbi 
minőségek valamelyikében:

Or. en

Indokolás

A jelenlegi szövegnek jobban rá kell világítania arra, mi értendő a különböző árjegyzői piaci 
tevékenységek alatt.
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Módosítás 216
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – k pont – i pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. összehasonlítható nagyságú és árban 
versenyképes kötelező egyidejű kétirányú 
árajánlattétellel, amelynek 
eredményeképpen rendszeresen és 
folyamatosan likviditást biztosítanak a 
piacon,

Or. en

Indokolás

A jelenlegi szövegnek jobban rá kell világítania arra, mi értendő a különböző árjegyzői piaci 
tevékenységek alatt.

Módosítás 217
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – k pont – ii pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. szokásos üzleti tevékenységük részeként 
ügyfeleik által kezdeményezett megbízások 
teljesítésével vagy ügyfeleik kereskedési 
megbízásai alapján eljárva,

Or. en

Indokolás

A jelenlegi szövegnek jobban rá kell világítania arra, mi értendő a különböző árjegyzői piaci 
tevékenységek alatt.
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Módosítás 218
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – k pont – iii pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a ii. pont alatti megrendelések 
teljesítéséből eredő pozíciók fedezése 
révén,

Or. en

Indokolás

A jelenlegi szövegnek jobban rá kell világítania arra, mi értendő a különböző árjegyzői piaci 
tevékenységek alatt.

Módosítás 219
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – m pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) „fő helyszín”: valamely részvény
tekintetében az a kereskedési helyszín, ahol 
az adott részvény a legmagasabb forgalmat 
éri el;

m) „fő helyszín”: valamely értékpapír
tekintetében az a kereskedési helyszín, ahol 
az adott értékpapír a legmagasabb 
forgalmat éri el;

Or. en

Indokolás

Kereskedési helyszíneken nem csak részvényekkel kereskednek.

Módosítás 220
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – p pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) „shortolás” vagy „short ügylet”:
részvényekkel vagy adóssággal
összefüggésben az eladó által az eladásról 
szóló megállapodás időpontjában nem 
birtokolt részvény vagy adósság eladása,
beleértve az olyan tranzakciókat is, 
amelyek során az eladó az eladásról szóló 
megállapodás időpontjában a részvényt
vagy adósságot kölcsönvette, illetve 
megállapodott annak kölcsönvételéről az 
ügylet elszámolásakor történő szállítás 
érdekében;

p) „shortolás” vagy „short ügylet”:
pénzügyi eszközzel összefüggésben az 
eladó által nem birtokolt pénzügyi eszköz
eladása, és minden olyan eladás, amelyet
az eladó által vagy annak számlájára 
kölcsönzött pénzügyi eszköz leszállításával 
teljesítenek;

Or. en

Módosítás 221
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – p pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) „shortolás” vagy „short ügylet”:
részvényekkel vagy adóssággal 
összefüggésben az eladó által az eladásról 
szóló megállapodás időpontjában nem 
birtokolt részvény vagy adósság eladása, 
beleértve az olyan tranzakciókat is, 
amelyek során az eladó az eladásról szóló 
megállapodás időpontjában a részvényt 
vagy adósságot kölcsönvette, illetve 
megállapodott annak kölcsönvételéről az 
ügylet elszámolásakor történő szállítás 
érdekében;

p) „shortolás” vagy „short ügylet”:
részvényekkel vagy adóssággal 
összefüggésben az eladó által az eladásról 
szóló megállapodás időpontjában nem 
birtokolt részvény vagy adósság eladása, 
beleértve az olyan tranzakciókat is, 
amelyek során az eladó az eladásról szóló 
megállapodás időpontjában a részvényt 
vagy adósságot kölcsönvette; A fedezetlen 
shortolás tilos.

Or. de

Módosítás 222
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – p pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) „shortolás” vagy „short ügylet”: 
részvényekkel vagy adóssággal 
összefüggésben az eladó által az eladásról 
szóló megállapodás időpontjában nem 
birtokolt részvény vagy adósság eladása, 
beleértve az olyan tranzakciókat is, 
amelyek során az eladó az eladásról szóló 
megállapodás időpontjában a részvényt 
vagy adósságot kölcsönvette, illetve 
megállapodott annak kölcsönvételéről az 
ügylet elszámolásakor történő szállítás 
érdekében;

p) „shortolás” vagy „short ügylet”: 
részvényekkel vagy adóssággal 
összefüggésben az eladó által az eladásról 
szóló megállapodás időpontjában nem 
birtokolt részvény vagy adósság eladása, 
beleértve az olyan tranzakciókat is, 
amelyek során az eladó az eladásról szóló 
megállapodás időpontjában a részvényt 
vagy adósságot kölcsönvette az ügylet 
elszámolásakor történő szállítás érdekében;

Or. en

Módosítás 223
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – r pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

r) „kereskedési helyszín”: az Unión belüli 
szabályozott piac vagy MTF;

r) "kereskedési helyszín": szabályozott 
piac, MTF vagy ilyen minőségében 
tevékenykedő rendszeres internalizáló, és 
adott esetben Közösségen kívüli, 
szabályozott piachoz vagy MTF-hez 
hasonló funkciókkal rendelkező rendszer;

Or. en

Indokolás

A javasolt meghatározás túl korlátozó. Ebben a rendeletben a „kereskedési helyszín” 
meghatározásának összhangban kell lennie a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelvben 
lévő meghatározással (az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK irányelve). A 
meghatározást a MiFID közelgő felülvizsgálata tükrében kell majd módosítani.
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Módosítás 224
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – s a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

sa) „jogos tulajdonos”: 
részvénytulajdonos, kötvénytulajdonos, 
vagy más pénzügyi eszköz tulajdonosa, 
annak az országnak a nemzeti joga 
szerint, amelyek alá az érintett 
értékpapírok tartoznak.

Or. en

Indokolás

Különféle jogi fogalmakat kell figyelembe venni a pénzügyi eszköz tartását illetően. A 3. cikk 
(2) bekezdése csak a nemzeti jog viszonylatában kap megfelelő értelmet.

Módosítás 225
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – s a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

sa) „fedezetlen shortolás” egy pénzügyi 
eszköz vonatkozásában egy pénzügyi 
eszköz short ügylete, amikor az eladó – a 
short ügyletre vonatkozó rendelkezés 
benyújtása idején vagy az előtt – nem 
kölcsönözte a vásárlónak leszállítandó 
pénzügyi eszközt vagy nem állapodott meg 
ezen pénzügyi eszköz kölcsönzéséről.

Or. en
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Módosítás 226
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
az alábbiak következtében létrejövő 
pozíció valamely vállalkozás kibocsátott 
részvénytőkéjét, illetve valamely tagállam 
vagy az Unió által kibocsátott állampapírt 
illetően rövid pozíciónak minősül:

1. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
az alábbiak következtében létrejövő 
pozíció valamely vállalkozás kibocsátott 
részvénytőkéjét, illetve valamely tagállam 
vagy az Unió által kibocsátott állampapírt 
illetően, vagy egy tagállam vagy az Unió 
pénzpiacainak indexeit illetően rövid 
pozíciónak minősül:

Or. en

Indokolás

A javasolt rendeletnek más olyan eszközöket is figyelembe kellene vennie, amelyek 
megengedik egy tagállam (például a tőzsdei indexeken alapuló indexalapok, és az ezeken az 
alapokon alapuló derivativák), vagy az európai terület (például Európa első osztályú, 
legtőkeerősebb vállalatainak teljesítményén alapuló indexalapok, és ezeken az alapokon 
alapuló derivatívák) pénzpiacának teljesítményében való pozíciót.

Módosítás 227
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
az alábbiak következtében létrejövő 
pozíció valamely vállalkozás kibocsátott 
részvénytőkéjét, illetve valamely tagállam 
vagy az Unió által kibocsátott állampapírt 
illetően rövid pozíciónak minősül:

1. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
az alábbiak következtében (a (b) pont 
esetében delta tényezővel kiigazított 
alapon) létrejövő pozíció valamely 
vállalkozás kibocsátott részvénytőkéjét, 
illetve valamely tagállam vagy az Unió 
által kibocsátott állampapírt illetően rövid 
pozíciónak minősül:

Or. en
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Indokolás

Összhangban számos uniós szabályozó hatóság pozíciójával a shortolás közzétételére 
vonatkozó érvényben levő szabályokat illetően, a nettó pozíciók számítását delta tényezővel 
kiigazított (és nem nominális) alapon kell végezni annak érdekében, hogy pontosabban 
tükrözze a derivatívákban tartott érdekeltségek gazdasági pozícióját.  Ezt az információt a 
szabályozók jobban tudják majd használni. 

Módosítás 228
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
az alábbiak következtében létrejövő 
pozíció valamely vállalkozás kibocsátott 
részvénytőkéjét, illetve valamely tagállam 
vagy az Unió által kibocsátott állampapírt 
illetően rövid pozíciónak minősül:

1. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
az alábbiak következtében létrejövő 
pozíció valamely vállalkozás kibocsátott 
részvénytőkéjét, illetve valamely tagállam 
vagy az Unió által kibocsátott
állampapírokat illetően rövid pozíciónak 
minősül:

Or. de

Módosítás 229
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vállalkozás által kibocsátott valamely 
részvénnyel, illetve a tagállam vagy az 
Unió által kibocsátott 
adósságinstrumentummal kapcsolatos short 
ügylet;

a) a vállalkozás által kibocsátott valamely 
értékpapírral, illetve a tagállam vagy az 
Unió által kibocsátott 
adósságinstrumentummal kapcsolatos short 
ügylet;

Or. en
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Módosítás 230
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vállalkozás által kibocsátott valamely 
részvénnyel, illetve a tagállam vagy az 
Unió által kibocsátott 
adósságinstrumentummal kapcsolatos short 
ügylet;

a) a vállalkozás által kibocsátott valamely 
részvénnyel, illetve a tagállam, az Unió, 
vagy egy rendszerszinten fontos 
intézmény által kibocsátott 
adósságinstrumentummal kapcsolatos short 
ügylet;

Or. en

Módosítás 231
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vállalkozás által kibocsátott valamely
részvénnyel, illetve a tagállam vagy az 
Unió által kibocsátott 
adósságinstrumentummal kapcsolatos short 
ügylet;

a) a vállalkozás által kibocsátott valamely
részvénnyel, illetve a tagállam vagy az 
Unió vagy egy rendszerszinten fontos 
intézmény által kibocsátott
adósságinstrumentummal kapcsolatos short 
ügylet;

Or. de

Módosítás 232
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) valamely természetes vagy jogi személy 
olyan ügyletet bonyolít, amely az a) 
pontban említettektől eltérő pénzügyi
eszközt hoz létre vagy azzal kapcsolatos, és 

b) valamely természetes vagy jogi személy 
olyan ügyletet bonyolít, amely az a) 
pontban említettektől eltérő pénzügyi
eszközzel kapcsolatos, és a tranzakció
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a tranzakció eredményeképpen a 
természetes vagy jogi személy akkor jut 
anyagi előnyhöz, ha a részvény vagy az 
adósságinstrumentum árfolyama vagy 
értéke csökken.

közvetlen eredményeképpen, vagy egyik 
közvetlen eredményeképpen a természetes 
vagy jogi személy akkor jut anyagi 
előnyhöz, ha a részvény vagy az 
adósságinstrumentum árfolyama vagy 
értéke csökken.

Or. en

Indokolás

Összhangban számos uniós szabályozó hatóság pozíciójával a shortolás közzétételére 
vonatkozó érvényben levő szabályokat illetően, a nettó pozíciók számítását delta tényezővel 
kiigazított (és nem nominális) alapon kell végezni annak érdekében, hogy pontosabban 
tükrözze a derivatívákban tartott érdekeltségek gazdasági pozícióját.  Ezt az információt a 
szabályozók jobban tudják majd használni. 

Módosítás 233
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) valamely természetes vagy jogi személy 
olyan ügyletet bonyolít, amely az a) 
pontban említettektől eltérő pénzügyi 
eszközt hoz létre vagy azzal kapcsolatos, és 
a tranzakció eredményeképpen a 
természetes vagy jogi személy akkor jut 
anyagi előnyhöz, ha a részvény vagy az 
adósságinstrumentum árfolyama vagy 
értéke csökken.

b) valamely természetes vagy jogi személy 
olyan ügyletet bonyolít, amely az a) 
pontban említettektől eltérő pénzügyi 
eszközt hoz létre vagy azzal kapcsolatos, és 
a tranzakció eredményeképpen a 
természetes vagy jogi személy akkor jut 
anyagi előnyhöz, ha az értékpapír, a 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy 
az index árfolyama vagy értéke csökken.

Or. en

Módosítás 234
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) valamely természetes vagy jogi személy 
olyan ügyletet bonyolít, amely az a) 
pontban említettektől eltérő pénzügyi
eszközt hoz létre vagy azzal kapcsolatos, és 
a tranzakció eredményeképpen a 
természetes vagy jogi személy akkor jut 
anyagi előnyhöz, ha a részvény vagy az 
adósságinstrumentum árfolyama vagy 
értéke csökken.

b) valamely természetes vagy jogi személy 
olyan ügyletet bonyolít, amely az a) 
pontban említettektől eltérő pénzügyi
eszközzel kapcsolatos, és a tranzakció 
eredményeképpen, vagy egyik 
eredményeképpen a természetes vagy jogi 
személy akkor jut anyagi előnyhöz, ha a 
részvény vagy az adósságinstrumentum 
árfolyama vagy értéke csökken.

Or. en

Indokolás

Nem világos, hogy mi értendő a következők alatt: „amely ... pénzügyi eszközt hoz létre vagy 
azzal kapcsolatos”.

Módosítás 235
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
az alábbiak következtében létrejövő 
pozíció valamely vállalkozás kibocsátott 
részvénytőkéjét, illetve valamely tagállam 
vagy az Unió által kibocsátott állampapírt 
illetően hosszú pozíciónak minősül:

2. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
az alábbiak következtében létrejövő 
pozíció valamely vállalkozás kibocsátott 
részvénytőkéjét, illetve valamely tagállam 
vagy az Unió által kibocsátott állampapírt 
illetően, vagy egy tagállam vagy az Unió 
pénzpiacainak indexeit illetően hosszú 
pozíciónak minősül:

Or. en

Módosítás 236
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
az alábbiak következtében létrejövő 
pozíció valamely vállalkozás kibocsátott 
részvénytőkéjét, illetve valamely tagállam 
vagy az Unió által kibocsátott állampapírt 
illetően hosszú pozíciónak minősül:

2. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
az alábbiak következtében (a (b) pont 
esetében delta tényezővel kigazított 
alapon) létrejövő pozíció valamely 
vállalkozás kibocsátott részvénytőkéjét, 
illetve valamely tagállam vagy az Unió 
által kibocsátott állampapírt illetően hosszú 
pozíciónak minősül:

Or. en

Indokolás

Összhangban számos uniós szabályozó hatóság pozíciójával a shortolás közzétételére 
vonatkozó érvényben levő szabályokat illetően, a nettó pozíciók számítását delta tényezővel 
kiigazított (és nem nominális) alapon kell végezni annak érdekében, hogy pontosabban 
tükrözze a derivatívákban tartott érdekeltségek gazdasági pozícióját.  Ezt az információt a 
szabályozók jobban tudják majd használni. 

Módosítás 237
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
az alábbiak következtében létrejövő 
pozíció valamely vállalkozás kibocsátott 
részvénytőkéjét, illetve valamely tagállam 
vagy az Unió által kibocsátott állampapírt 
illetően hosszú pozíciónak minősül:

2. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
az alábbiak következtében létrejövő 
pozíció valamely vállalkozás kibocsátott 
részvénytőkéjét, illetve valamely tagállam 
vagy az Unió által kibocsátott hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírokat illetően hosszú 
pozíciónak minősül:

Or. en
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Módosítás 238
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
az alábbiak következtében létrejövő 
pozíció valamely vállalkozás kibocsátott 
részvénytőkéjét, illetve valamely tagállam 
vagy az Unió által kibocsátott állampapírt 
illetően hosszú pozíciónak minősül:

2. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
az alábbiak következtében létrejövő 
pozíció valamely vállalkozás kibocsátott 
részvénytőkéjét, illetve valamely tagállam 
vagy az Unió által kibocsátott
állampapírokat illetően hosszú pozíciónak 
minősül:

Or. de

Módosítás 239
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vállalkozás által kibocsátott valamely 
részvény, illetve a tagállam vagy az Unió 
által kibocsátott adósságinstrumentum 
birtoklása;

a) a vállalkozás által kibocsátott valamely 
értékpapír, illetve a tagállam vagy az Unió 
által kibocsátott adósságinstrumentum 
birtoklása;

Or. en

Módosítás 240
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vállalkozás által kibocsátott valamely 
részvény, illetve a tagállam vagy az Unió 
által kibocsátott adósságinstrumentum 
birtoklása;

a) a vállalkozás által kibocsátott valamely 
részvény, illetve a tagállam vagy az Unió
vagy egy rendszerszinten fontos intézmény
által kibocsátott adósságinstrumentum 
birtoklása;
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Or. de

Módosítás 241
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) valamely természetes vagy jogi személy 
olyan ügyletet bonyolít, amely az a) 
pontban említettektől eltérő pénzügyi 
eszközt hoz létre vagy azzal kapcsolatos, és 
a tranzakció eredményeképpen a 
természetes vagy jogi személy akkor jut 
anyagi előnyhöz, ha a részvény vagy
adósságinstrumentum árfolyama vagy 
értéke nő.

b) valamely természetes vagy jogi személy 
olyan ügyletet bonyolít, amely az a) 
pontban említettektől eltérő pénzügyi 
eszközt hoz létre vagy azzal kapcsolatos, és 
a tranzakció eredményeképpen a 
természetes vagy jogi személy akkor jut 
anyagi előnyhöz, ha az értékpapír, a
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy
az indexre épülő eszközök árfolyama vagy 
értéke nő.

Or. en

Módosítás 242
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) valamely természetes vagy jogi személy 
olyan ügyletet bonyolít, amely az a) 
pontban említettektől eltérő pénzügyi
eszközt hoz létre vagy azzal kapcsolatos, és 
a tranzakció eredményeképpen a 
természetes vagy jogi személy akkor jut 
anyagi előnyhöz, ha a részvény vagy 
adósságinstrumentum árfolyama vagy 
értéke nő.

b) valamely természetes vagy jogi személy 
olyan ügyletet bonyolít, amely az a) 
pontban említettektől eltérő pénzügyi
eszközzel kapcsolatos, és a tranzakció 
eredményeképpen, vagy egyik 
eredményeképpen a természetes vagy jogi 
személy akkor jut anyagi előnyhöz, ha a 
részvény vagy az adósságinstrumentum 
árfolyama vagy értéke nő.

Or. en

Indokolás

Nem világos, hogy mi értendő a következők alatt: „amely ... pénzügyi eszközt hoz létre vagy 
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azzal kapcsolatos”.

Módosítás 243
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az (1) és a (2) bekezdés alkalmazásában 
az állampapírokkal kapcsolatos rövid és 
hosszú pozíciók számításánál figyelembe 
vesznek az egyes tagállamokkal vagy az 
Unióval kapcsolatos kötelezettséggel vagy 
hiteleseménnyel összefüggő minden hitel-
nemteljesítési csereügyletet is.

3. Az (1) bekezdés alkalmazásában a rövid 
pozíció kiszámítása az érintett személy 
által bármely közvetetten – ideértve 
indexen, értékpapírkosáron, illetve 
tőzsdén forgalmazott alapok vagy hasonló 
jogalany által birtokolt érdekeltségen 
keresztül vagy ezek által – tartott rövid 
pozíciót illetően az adott természetes vagy 
jogi személy rendelkezésre álló, a kérdéses 
index vagy értékpapírkosár, vagy a 
tőzsdén forgalmazott alapok vagy hasonló 
jogalany által birtokolt érdekeltség 
összetételére vonatkozó információ 
elvárható ismeretében történő fellépésétől  
függ (az egyértelműség kedvéért az ilyen 
rövid pozíciók kiszámításakor az 
összetételt illetően nem lehet megkövetelni 
a valós idejű információszerzést).
A (2) bekezdés alkalmazásában a hosszú 
pozíciók számításába beletartozik (hosszú 
pozícióként) az érintett személy bármely 
érdekeltsége bármely olyan kötvényben 
vagy hitelpapírban, amely az érintett 
vállalat által kibocsátott részvényre 
váltható.
Az (1) és a (2) bekezdés alkalmazásában az 
állampapírokkal kapcsolatos rövid és 
hosszú pozíciók számításánál figyelembe 
vesznek az egyes tagállamokkal vagy az 
Unióval kapcsolatos kötelezettséggel vagy 
hiteleseménnyel összefüggő minden hitel-
nemteljesítési csereügyletet is.

Or. en
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Indokolás

Annak előírása, hogy a vállalatok valós időre lebontsák a tőzsdén kereskedett alapokat (ETF) 
és az általános tőzsdeindexeket annak kiszámításához, hogy egy adott pozíció short pozíció 
volt-e, a felügyeletek és a piac számára egyaránt csekély vagy jelentéktelen adatokat 
szolgáltatna, és végrehajtása aránytalanul drága.  A hosszú pozíciókat kellőképpen 
figyelembe kell venni ahhoz, hogy valós képet kapjunk a nettó rövid pozícióról. A számítások 
során a kapcsolatos hosszú pozíció figyelmen kívül hagyása csökkentett likviditáshoz vezet a 
kötvénypiacon. 

Módosítás 244
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában
a valamely tagállam vagy az Unió által 
kibocsátott állampapírokkal kapcsolatban a 
természetes vagy jogi személy birtokában 
lévő összes hosszú pozíciónak az adott 
természetes vagy jogi személy által
ugyanezen adóssággal kapcsolatban felvett 
összes rövid pozícióból történő levonását 
követően fennmaradó pozíció jelenti a
valamely tagállam vagy az Unió által 
kibocsátott szóban forgó államadóssággal 
kapcsolatos nettó rövid pozíciót.

5. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában
az állampapírokkal kapcsolatban a 
természetes vagy jogi személy birtokában
lévő összes hosszú pozíciónak az adott 
természetes vagy jogi személy által
ugyanezen adóssággal kapcsolatban felvett
összes rövid pozícióból történő levonását 
követően fennmaradó pozíció jelenti a
szóban forgó államadóssággal kapcsolatos 
nettó rövid pozíciót.

Or. de

Módosítás 245
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az (1)–(5) bekezdés értelmében az
állampapírokkal kapcsolatos számítások 
az egyes tagállamokra, illetve az Unióra 
vonatkoznak, még abban az esetben is, ha a 
tagállamon vagy az Unión belül több 

6. Az (1)–(5) bekezdés értelmében az
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal
kapcsolatos számítások az egyes 
tagállamokra, illetve az Unióra 
vonatkoznak, vagy az Unióban 
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entitás is bocsát ki állampapírt az adott 
tagállam vagy az Unió nevében.

illetékességgel rendelkező vagy ott 
létrehozott, rendszerszinten fontos 
intézményre, még abban az esetben is, ha a 
tagállamon vagy az Unión belül több 
entitás is bocsát ki állampapírt az adott 
tagállam vagy az Unió nevében.

Or. en

Módosítás 246
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az (1)–(5) bekezdés értelmében az 
állampapírokkal kapcsolatos számítások az 
egyes tagállamokra, illetve az Unióra 
vonatkoznak, még abban az esetben is, ha a 
tagállamon vagy az Unión belül több 
entitás is bocsát ki állampapírt az adott 
tagállam vagy az Unió nevében.

6. Az (1)–(5) bekezdés értelmében az 
állampapírokkal kapcsolatos számítások az 
egyes tagállamokra, illetve az Unióra vagy 
egy, az Unióban illetékességgel rendelkező 
vagy ott létrehozott, rendszerszinten fontos 
intézményre vonatkoznak, még abban az 
esetben is, ha a tagállamon vagy az Unión 
belül több entitás is bocsát ki állampapírt 
az adott tagállam vagy az Unió nevében.

Or. de

Módosítás 247
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Alapkezelő tevékenységek esetén 
amennyiben egy alapkezelő által kezelt 
különálló alapok révén eltérő befektetési 
stratégiákat követnek egy bizonyos 
kibocsátó kapcsán, a nettó rövid és a nettó 
hosszú pozíciók (3), (4), (5) és (5a) 
bekezdés alkalmazásában történő 
kiszámítására az egyes alapok szintjén 
kerül sor. Amennyiben egy bizonyos 
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kibocsátó több alapon keresztül ugyanazt 
a befektetési stratégiát követi, az egyes 
alapokhoz kapcsolódó nettó rövid és a 
nettó hosszú pozíciókat összesíteni kell. 
Amennyiben ugyanazon entitáson belül 
két vagy több portfóliót is szabad 
felhatalmazás alapján kezelnek és egy 
adott kibocsátó ugyanazt a befektetési 
stratégiát követi, a nettó rövid és a nettó 
hosszú pozíciók kiszámítása érdekében e 
pozíciókat összesíteni kell.

Or. en

Indokolás

Az alapkezelők gyakran járnak el ügyfeleik helyett, a befektetési stratégiák széles skáláját 
képviselve; fontos, hogy az ilyen ügyfelek nettó rövid pozícióit egyenként vegyék figyelembe, 
mivel félrevezető lehet egy ügyfél érdekeltségeinek összesítése vagy nettósítása más ügyfelek 
érdekeltségeivel.

Módosítás 248
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – 1 b albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (3), (4) és (5) bekezdés alkalmazásában 
a nettó rövid és a nettó hosszú pozíciók 
kiszámítása magában foglal bármely 
olyan pénzügyi eszközt, amely akár 
közvetlen, akár közvetett gazdasági 
kitettséget eredményezhet valamely 
vállalkozás kibocsátott részvénytőkéjére, 
illetve valamely tagállam vagy az Unió 
által kibocsátott állampapírra, 
amennyiben: 
a) az értékpapírkosár, index vagy tőzsdén 
forgalmazott alap részeként birtokolt 
gazdasági érdek az adott index, 
értékpapírkosár vagy a tőzsdén 
forgalmazott alap holdingjainak a 
számítások elvégzésének időpontjában 
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rendelkezésre álló összetétele alapján 
kerül meghatározásra, és a számítást 
végző természetes vagy jogi személytől 
nem lehet megkövetelni az összetételre 
vonatkozó valós idejű információszerzést; 
valamint
b) a hosszú pozíció kiszámításába 
beletartoznak az érintett kibocsátó által 
részvényekre átváltható hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok.

Or. en

Indokolás

A nettó pozíciók számítását delta tényezővel kiigazított alapon kell végezni annak érdekében, 
hogy a valós gazdasági pozíciót tükrözze. A nettó rövid pozíciók kiszámításának ezt a módját 
számos uniós szabályozó hatóság vette át (például az egyesült királysági FSA és a holland 
AFM) a közzétételre vonatkozó érvényben lévő szabályokról szóló iránymutatásaikban. A 
delta tényező azt méri, hogy egy derivatív pénzügyi eszköz milyen mértékben van kitéve a 
részvényárak mozgásának.  Az 1(b) pontot illetően a rendelkezés egyértelműsítése érdekében 
már megtörtént a változtatás.

Módosítás 249
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A (3), (4) és (5) bekezdés 
alkalmazásában a nettó rövid és a nettó 
hosszú pozíciók kiszámítása magában 
foglal bármely olyan pénzügyi eszközt, 
amely akár közvetlen, akár közvetett 
gazdasági kitettséget eredményezhet 
valamely vállalkozás kibocsátott 
részvénytőkéjére, illetve valamely 
tagállam vagy az Unió által kibocsátott 
állampapírra, amennyiben: 
a) az értékpapírkosár, index vagy tőzsdén 
forgalmazott alap részeként birtokolt 
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gazdasági érdeket az adott index, 
értékpapírkosár vagy a tőzsdén 
forgalmazott alap holdingjainak a 
számítások elvégzésének időpontjában 
rendelkezésre álló összetétele alapján kell 
meghatározni, és a számítást végző 
természetes vagy jogi személytől nem lehet 
megkövetelni az összetételre vonatkozó 
valós idejű információszerzést; valamint
b) a hosszú pozíció kiszámításába 
beletartoznak az érintett kibocsátó által 
részvényekre átváltható hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok.

Or. en

Indokolás

A short ügyletekre vonatkozó páneurópai tájékoztató rendszer modelljéhez való összhang 
érdekében.

Módosítás 250
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) mikor minősül valamely természetes 
vagy jogi személy valamely részvény vagy 
adósságinstrumentum birtokosának a (2) 
bekezdés alkalmazásában;

a) mikor minősül valamely természetes 
vagy jogi személy valamely értékpapír
vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
birtokosának a (2) bekezdés 
alkalmazásában;

Or. en

Módosítás 251
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés – c a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Az indexhez kapcsolódó eszközök 
nettó rövid pozícióinak kiszámításához 
szükséges módszer

Or. en

Módosítás 252
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ennek a rendeletnek az 
alkalmazásában valamely természetes 
vagy jogi személy akkor rendelkezik 
fedezetlen pozícióval valamely tagállam 
vagy az Unió kötelezettségéhez kapcsolódó
hitel-nemteljesítési csereügyletben, ha a 
szóban forgó hitel-nemteljesítési
csereügylet nem a kibocsátó 
nemteljesítésének kockázatát hivatott 
fedezni a természetes vagy jogi személy 
által a szóban forgó kibocsátó 
állampapírjával kapcsolatban szerzett 
hosszú pozíció, illetve valamely kibocsátó 
adósságával kapcsolatos bármely olyan 
hosszú pozíció tekintetében, amelyet 
illetően az adósság árfolyama szorosan 
összefügg valamely tagállam vagy az Unió
kötelezettségének árfolyamával. A hitel-
nemteljesítési csereügyletben a 
referenciakibocsátó nemteljesítése vagy a 
vele kapcsolatos hitelesemény esetén 
fizetésre vagy kártérítésre kötelezett fél 
ennek a bekezdésnek az alkalmazásában 
pusztán az említett kötelezettség okán nem 
rendelkezik fedezetlen pozícióval.

1. Az olyan hitel-nemteljesítési
csereügyletekkel és más eszközökkel való 
kereskedés, amely a hitel-nemteljesítési
csereügylet kockázatát hivatott fedezni, az 
Unió pénzpiacain be lesz tiltva.

Or. en
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Módosítás 253
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
valamely természetes vagy jogi személy 
akkor rendelkezik fedezetlen pozícióval 
valamely tagállam vagy az Unió 
kötelezettségéhez kapcsolódó hitel-
nemteljesítési csereügyletben, ha a szóban 
forgó hitel-nemteljesítési csereügylet nem 
a kibocsátó nemteljesítésének kockázatát 
hivatott fedezni a természetes vagy jogi 
személy által a szóban forgó kibocsátó 
állampapírjával kapcsolatban szerzett
hosszú pozíció, illetve valamely kibocsátó 
adósságával kapcsolatos bármely olyan 
hosszú pozíció tekintetében, amelyet 
illetően az adósság árfolyama szorosan 
összefügg valamely tagállam vagy az Unió 
kötelezettségének árfolyamával. A hitel-
nemteljesítési csereügyletben a 
referenciakibocsátó nemteljesítése vagy a 
vele kapcsolatos hitelesemény esetén 
fizetésre vagy kártérítésre kötelezett fél 
ennek a bekezdésnek az alkalmazásában 
pusztán az említett kötelezettség okán nem 
rendelkezik fedezetlen pozícióval.

1. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
valamely természetes vagy jogi személy 
akkor rendelkezik fedezetlen pozícióval 
valamely tagállam vagy az Unió 
kötelezettségéhez kapcsolódó hitel-
nemteljesítési csereügyletben, ha a szóban 
forgó hitel-nemteljesítési csereügylet nem 
a kibocsátó hitelminősítésének romlása
kockázatát hivatott fedezni a természetes 
vagy jogi személy által, aki más pozíciót
szerzett, amelynek értékére valószínűleg 
negatív hatással lenne egy ilyen 
csökkenés. A hitel-nemteljesítési 
csereügyletben a referenciakibocsátó 
nemteljesítése vagy a vele kapcsolatos 
hitelesemény esetén fizetésre vagy 
kártérítésre kötelezett fél ennek a 
bekezdésnek az alkalmazásában pusztán az 
említett kötelezettség okán nem 
rendelkezik fedezetlen pozícióval.

Or. en

Módosítás 254
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
valamely természetes vagy jogi személy 
akkor rendelkezik fedezetlen pozícióval 
valamely tagállam vagy az Unió 

1. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
valamely természetes vagy jogi személy 
akkor rendelkezik fedezetlen pozícióval 
valamely tagállam vagy az Unió 



AM\853802HU.doc 81/128 PE456.773v01-00

HU

kötelezettségéhez kapcsolódó hitel-
nemteljesítési csereügyletben, ha a szóban 
forgó hitel-nemteljesítési csereügylet nem 
a kibocsátó nemteljesítésének kockázatát 
hivatott fedezni a természetes vagy jogi 
személy által a szóban forgó kibocsátó 
állampapírjával kapcsolatban szerzett
hosszú pozíció, illetve valamely kibocsátó 
adósságával kapcsolatos bármely olyan 
hosszú pozíció tekintetében, amelyet 
illetően az adósság árfolyama szorosan 
összefügg valamely tagállam vagy az Unió 
kötelezettségének árfolyamával. A hitel-
nemteljesítési csereügyletben a 
referenciakibocsátó nemteljesítése vagy a 
vele kapcsolatos hitelesemény esetén 
fizetésre vagy kártérítésre kötelezett fél 
ennek a bekezdésnek az alkalmazásában 
pusztán az említett kötelezettség okán nem 
rendelkezik fedezetlen pozícióval.

kötelezettségéhez kapcsolódó hitel-
nemteljesítési csereügyletben, ha a szóban 
forgó hitel-nemteljesítési csereügylet nem 
a kibocsátó hitelminősítésének romlása
kockázatát hivatott fedezni a természetes 
vagy jogi személy által, aki más pozíciót
szerzett, amelynek értékére valószínűleg 
negatív hatással lenne egy ilyen 
csökkenés. A hitel-nemteljesítési 
csereügyletben a referenciakibocsátó 
nemteljesítése vagy a vele kapcsolatos 
hitelesemény esetén fizetésre vagy 
kártérítésre kötelezett fél ennek a 
bekezdésnek az alkalmazásában pusztán az 
említett kötelezettség okán nem 
rendelkezik fedezetlen pozícióval.

Or. en

Indokolás

A hitel-nemteljesítési csereügyletek az állampapírokat illetően - a tranzakció tárgyát képező 
állampapír kivételével - hatékony kockázatkezelési funkciót láthatnak el az eszközök egész 
sorát érintően. Korlátozások vagy a bejelentési kötelezettség bevezetése elrettenti azokat a 
piaci szereplőket a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba történő befektetéstől, akik a 
hitel-nemteljesítési csereügyleteket a vállalati adósság kockázatának fedezésére használják, 
ami azután nehezíti a társaságok tőkenövelési kísérleteit.

Módosítás 255
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
valamely természetes vagy jogi személy 
akkor rendelkezik fedezetlen pozícióval 
valamely tagállam vagy az Unió 
kötelezettségéhez kapcsolódó hitel-

1. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
valamely természetes vagy jogi személy 
akkor rendelkezik fedezetlen pozícióval 
valamely tagállam vagy az Unió 
kötelezettségéhez kapcsolódó hitel-
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nemteljesítési csereügyletben, ha a szóban 
forgó hitel-nemteljesítési csereügylet nem 
a kibocsátó nemteljesítésének kockázatát 
hivatott fedezni a természetes vagy jogi 
személy által a szóban forgó kibocsátó 
állampapírjával kapcsolatban szerzett 
hosszú pozíció, illetve valamely kibocsátó 
adósságával kapcsolatos bármely olyan 
hosszú pozíció tekintetében, amelyet 
illetően az adósság árfolyama szorosan 
összefügg valamely tagállam vagy az Unió 
kötelezettségének árfolyamával. A hitel-
nemteljesítési csereügyletben a 
referenciakibocsátó nemteljesítése vagy a 
vele kapcsolatos hitelesemény esetén 
fizetésre vagy kártérítésre kötelezett fél 
ennek a bekezdésnek az alkalmazásában 
pusztán az említett kötelezettség okán nem 
rendelkezik fedezetlen pozícióval.

nemteljesítési csereügyletben, ha a szóban 
forgó hitel-nemteljesítési csereügylet nem
az érintett tagállammal vagy az Unióval 
kapcsolatos kockázatokat, vagy a 
természetes vagy jogi személy
portfóliójában lévő, az adott területen 
elhelyezkedő ingatlannal vagy ott 
kibocsátott értékpapírral kapcsolatos
kockázatokat hivatott fedezni. A hitel-
nemteljesítési csereügyletben a 
referenciakibocsátó nemteljesítése vagy a 
vele kapcsolatos hitelesemény esetén 
fizetésre vagy kártérítésre kötelezett fél 
ennek a bekezdésnek az alkalmazásában 
pusztán az említett kötelezettség okán nem 
rendelkezik fedezetlen pozícióval.

Or. en

Indokolás

Az állampapírok hitel-nemteljesítési csereügyleteit többféleképpen lehet az államháztartás 
kockázatfedezésére használni, nem pusztán hitelviszonyt megtestesítő pozíciókon keresztül 
(például olyan ingatlanokkal, amelyek az adott országban helyezkednek el).  Ennek 
megfelelően az Unió egyik tagállamának adósságára vonatkozó hitel-nemteljesítési 
csereügyletet nem feltétlenül kell fedezetlennek tekinteni, ha azt az adott portfolió kockázati 
fedezésére használják.

Módosítás 256
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
valamely természetes vagy jogi személy 
akkor rendelkezik fedezetlen pozícióval 
valamely tagállam vagy az Unió 
kötelezettségéhez kapcsolódó hitel-
nemteljesítési csereügyletben, ha a szóban 

1. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
valamely természetes vagy jogi személy 
akkor rendelkezik fedezetlen pozícióval 
valamely tagállam vagy az Unió 
kötelezettségéhez kapcsolódó hitel-
nemteljesítési csereügyletben, ha a szóban 



AM\853802HU.doc 83/128 PE456.773v01-00

HU

forgó hitel-nemteljesítési csereügylet nem 
a kibocsátó nemteljesítésének kockázatát 
hivatott fedezni a természetes vagy jogi 
személy által a szóban forgó kibocsátó 
állampapírjával kapcsolatban szerzett 
hosszú pozíció, illetve valamely kibocsátó 
adósságával kapcsolatos bármely olyan 
hosszú pozíció tekintetében, amelyet 
illetően az adósság árfolyama szorosan 
összefügg valamely tagállam vagy az Unió 
kötelezettségének árfolyamával. A hitel-
nemteljesítési csereügyletben a 
referenciakibocsátó nemteljesítése vagy a 
vele kapcsolatos hitelesemény esetén 
fizetésre vagy kártérítésre kötelezett fél 
ennek a bekezdésnek az alkalmazásában 
pusztán az említett kötelezettség okán nem 
rendelkezik fedezetlen pozícióval.

forgó hitel-nemteljesítési csereügylet nem 
a kibocsátó nemteljesítésének kockázatát 
hivatott fedezni a természetes vagy jogi 
személy által a szóban forgó kibocsátó 
állampapírjával kapcsolatban szerzett 
hosszú pozíció, illetve a természetes vagy 
jogi személy eszközei értékcsökkenésének 
kockázata, ha az eszköz értéke pozitív 
korrelációban áll valamely tagállam vagy 
az Unió kötelezettségének árfolyamával. A 
hitel-nemteljesítési csereügyletben a 
referenciakibocsátó nemteljesítése vagy a 
vele kapcsolatos hitelesemény esetén 
fizetésre vagy kártérítésre kötelezett fél 
ennek a bekezdésnek az alkalmazásában 
pusztán az említett kötelezettség okán nem 
rendelkezik fedezetlen pozícióval.

Or. en

Módosítás 257
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
valamely természetes vagy jogi személy 
akkor rendelkezik fedezetlen pozícióval 
valamely tagállam vagy az Unió 
kötelezettségéhez kapcsolódó hitel-
nemteljesítési csereügyletben, ha a szóban 
forgó hitel-nemteljesítési csereügylet nem 
a kibocsátó nemteljesítésének kockázatát 
hivatott fedezni a természetes vagy jogi 
személy által a szóban forgó kibocsátó
állampapírjával kapcsolatban szerzett 
hosszú pozíció, illetve valamely kibocsátó 
adósságával kapcsolatos bármely olyan 
hosszú pozíció tekintetében, amelyet 
illetően az adósság árfolyama szorosan 
összefügg valamely tagállam vagy az Unió 
kötelezettségének árfolyamával. A hitel-
nemteljesítési csereügyletben a 

1. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
valamely természetes vagy jogi személy 
akkor rendelkezik fedezetlen pozícióval
valamely tagállam, az Unió vagy egy, az 
Unióban illetékességgel rendelkező vagy 
ott létrehozott, rendszerszinten fontos 
intézmény kötelezettségéhez kapcsolódó 
hitel-nemteljesítési csereügyletben, ha a 
szóban forgó hitel-nemteljesítési 
csereügylet nem a kibocsátó 
nemteljesítésének kockázatát hivatott 
fedezni a természetes vagy jogi személy 
által a szóban forgó kibocsátó
adósságinstrumentummal kapcsolatban 
szerzett hosszú pozíció, illetve valamely 
kibocsátó adósságával kapcsolatos bármely 
olyan hosszú pozíció tekintetében, amelyet 
illetően az adósság árfolyama szorosan 
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referenciakibocsátó nemteljesítése vagy a 
vele kapcsolatos hitelesemény esetén 
fizetésre vagy kártérítésre kötelezett fél 
ennek a bekezdésnek az alkalmazásában 
pusztán az említett kötelezettség okán nem 
rendelkezik fedezetlen pozícióval.

összefügg valamely tagállam vagy az Unió 
kötelezettségének árfolyamával. A hitel-
nemteljesítési csereügyletben a 
referenciakibocsátó nemteljesítése vagy a 
vele kapcsolatos hitelesemény esetén 
fizetésre vagy kártérítésre kötelezett fél 
ennek a bekezdésnek az alkalmazásában 
pusztán az említett kötelezettség okán nem 
rendelkezik fedezetlen pozícióval.

Or. de

Módosítás 258
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
valamely természetes vagy jogi személy 
akkor rendelkezik fedezetlen pozícióval 
valamely tagállam vagy az Unió 
kötelezettségéhez kapcsolódó hitel-
nemteljesítési csereügyletben, ha a szóban 
forgó hitel-nemteljesítési csereügylet nem 
a kibocsátó nemteljesítésének kockázatát 
hivatott fedezni a természetes vagy jogi 
személy által a szóban forgó kibocsátó 
állampapírjával kapcsolatban szerzett 
hosszú pozíció, illetve valamely kibocsátó 
adósságával kapcsolatos bármely olyan 
hosszú pozíció tekintetében, amelyet 
illetően az adósság árfolyama szorosan 
összefügg valamely tagállam vagy az Unió 
kötelezettségének árfolyamával. A hitel-
nemteljesítési csereügyletben a 
referenciakibocsátó nemteljesítése vagy a 
vele kapcsolatos hitelesemény esetén 
fizetésre vagy kártérítésre kötelezett fél 
ennek a bekezdésnek az alkalmazásában 
pusztán az említett kötelezettség okán nem 
rendelkezik fedezetlen pozícióval.

1. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
valamely természetes vagy jogi személy 
akkor rendelkezik fedezetlen pozícióval 
valamely tagállam vagy az Unió 
kötelezettségéhez kapcsolódó hitel-
nemteljesítési csereügyletben, ha a szóban 
forgó hitel-nemteljesítési csereügylet nem 
a kibocsátó nemteljesítésének kockázatát 
hivatott fedezni a természetes vagy jogi 
személy által a szóban forgó kibocsátó 
állampapírjával kapcsolatban fennálló 
pozitív kockázati kitettség, illetve valamely 
kibocsátó adósságával kapcsolatos pozitív 
kockázati kitettség, amelyet illetően az 
adósság árfolyama szorosan összefügg 
valamely tagállam vagy az Unió 
kötelezettségének árfolyamával. A hitel-
nemteljesítési csereügyletben a 
referenciakibocsátó nemteljesítése vagy a 
vele kapcsolatos hitelesemény esetén 
fizetésre vagy kártérítésre kötelezett fél 
ennek a bekezdésnek az alkalmazásában 
pusztán az említett kötelezettség okán nem 
rendelkezik fedezetlen pozícióval.

Or. en
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Indokolás

A fedezett hitel-nemteljesítési csereügyleti pozíciók meghatározását ki kell terjeszteni arra az 
esetre, amikor a hosszú pozíciót állampapírok közvetlen birtoklása helyett derivatívákkal érik 
el. Árfolyam-kockázat fedezésére gyakran alkalmaznak csereügyleteket.

Módosítás 259
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A valamely kereskedési helyszínen 
kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező valamely vállalkozás 
kibocsátott részvénytőkéjét illetően nettó 
rövid pozícióval rendelkező természetes 
vagy jogi személy értesíti az érintett 
illetékes hatóságot minden olyan esetben, 
amikor a pozíció eléri a (2) bekezdésben 
meghatározott bejelentési küszöbértéket, 
illetve ha a vonatkozó küszöbérték alá 
csökken.

1. A valamely kereskedési helyszínen 
kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező valamely vállalkozás 
kibocsátott részvénytőkéjét illetően nettó 
rövid pozícióval rendelkező természetes 
vagy jogi személy a pozícióra vonatkozó 
adatokat bejelenti az ESA-nak (ESMA-
nak) minden olyan esetben, amikor a 
pozíció eléri a (2) bekezdésben 
meghatározott bejelentési küszöbértéket, 
illetve ha a vonatkozó küszöbérték alá 
csökken.

Or. en

Módosítás 260
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A valamely kereskedési helyszínen 
kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező valamely vállalkozás 
kibocsátott részvénytőkéjét illetően nettó 
rövid pozícióval rendelkező természetes 
vagy jogi személy értesíti az érintett 
illetékes hatóságot minden olyan esetben, 
amikor a pozíció eléri a (2) bekezdésben 

1. A valamely kereskedési helyszínen 
kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező valamely vállalkozás 
kibocsátott részvénytőkéjét illetően nettó 
rövid pozícióval rendelkező természetes 
vagy jogi személy értesíti az ESA-t 
(ESMA-t) minden olyan esetben, amikor a 
pozíció eléri a (2) bekezdésben 
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meghatározott bejelentési küszöbértéket, 
illetve ha a vonatkozó küszöbérték alá 
csökken.

meghatározott bejelentési küszöbértéket, 
illetve ha a vonatkozó küszöbérték alá 
csökken.

Or. en

Indokolás

A központosított értesítés sokkal kényelmesebb azon befektetők számára, akiknek tájékoztatási 
kötelezettségük van. Létre kell hozni egy olyan adatbázist, amelyhez az illetékes hatóságoknak 
hozzáférésük nyílik.

Módosítás 261
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A valamely kereskedési helyszínen 
kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező valamely vállalkozás 
kibocsátott részvénytőkéjét illetően nettó 
rövid pozícióval rendelkező természetes 
vagy jogi személy értesíti az érintett 
illetékes hatóságot minden olyan esetben, 
amikor a pozíció eléri a (2) bekezdésben 
meghatározott bejelentési küszöbértéket, 
illetve ha a vonatkozó küszöbérték alá 
csökken.

1. A valamely vállalkozás kibocsátott 
részvénytőkéjét illetően nettó rövid 
pozícióval rendelkező természetes vagy 
jogi személy értesíti az érintett illetékes 
hatóságot minden olyan esetben, amikor a 
pozíció eléri a (2) bekezdésben 
meghatározott bejelentési küszöbértéket, 
illetve ha a vonatkozó küszöbérték alá 
csökken.

Or. en

Indokolás

Valamely vállalkozás kibocsátott részvénytőkéje zártkörűen is forgalomba hozható.  A 
rendeletnek erre a lehetőségre is ki kell terjednie.
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Módosítás 262
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A valamely kereskedési helyszínen 
kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező valamely vállalkozás 
kibocsátott részvénytőkéjét illetően nettó 
rövid pozícióval rendelkező természetes 
vagy jogi személy értesíti az érintett 
illetékes hatóságot minden olyan esetben, 
amikor a pozíció eléri a (2) bekezdésben 
meghatározott bejelentési küszöbértéket, 
illetve ha a vonatkozó küszöbérték alá 
csökken.

1. A valamely kereskedési helyszínen 
kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező valamely vállalkozás 
kibocsátott részvénytőkéjét illetően nettó 
rövid pozícióval rendelkező természetes 
vagy jogi személy az érintett illetékes 
hatóság kérésére értesíti a tényről az 
érintett illetékes hatóságot.

Or. en

Módosítás 263
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A bejelentési küszöbérték az érintett 
vállalkozás kibocsátott részvénytőkéje 
értékének 0,2%-a és az ezt az értéket 
meghaladó minden további 0,1%.

törölve

Or. en

Módosítás 264
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A bejelentési küszöbérték az érintett törölve
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vállalkozás kibocsátott részvénytőkéje 
értékének 0,2%-a és az ezt az értéket 
meghaladó minden további 0,1%.

Or. en

Indokolás

Ilyen alacsony küszöbértéknél a rövid pozíciókra vonatkozó értesítési kötelezettség 
valamennyi pénzügyi eszköz tekintetében valószínűleg jelentős közzétételt generálna, napi 
szinten. Ez a szint adminisztratív szempontból komoly kihívást jelenthet a szabályozó 
hatóságok és az egyedi cégek számára, és valószínűleg szükségtelen zajt is okozna, amely 
akár a lényeges adatok elnyomásához vezethet.  Az értesítési küszöbértékek tekintetében 
rugalmasságra van szükség.

Módosítás 265
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság a 36. cikknek megfelelően 
és figyelemmel a 37. és 38. cikkben foglalt 
feltételekre, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén a pénzügyi piacokon zajló 
folyamatok figyelembevételével 
módosíthatja a (2) bekezdésben említett 
küszöbértékeket.

3. A pénzügyi piacok alakulására 
tekintettel, az ESA (ESMA) szükség 
esetén a (2) bekezdésben említett 
küszöbértékek kiigazítására vonatkozó 
véleményt készíthet, és ezt megküldi az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak. A Bizottság – az ESA 
(ESMA) véleményének kézhezvételét 
követő három hónapon belül – a 36. 
cikknek megfelelően és figyelemmel a 37. 
és 38. cikkben foglalt feltételekre, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén
kiigazítja a (2) bekezdésben említett 
küszöbértékeket.

Or. en
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Módosítás 266
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság a 36. cikknek megfelelően
és figyelemmel a 37. és 38. cikkben foglalt 
feltételekre, felhatalmazáson alapuló jogi
aktusok révén a pénzügyi piacokon zajló 
folyamatok figyelembevételével 
módosíthatja a (2) bekezdésben említett 
küszöbértékeket.

3. A Bizottság a 36. cikknek megfelelően, 
valamint a 37. és 38. cikkben
meghatározott feltételek szerint
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján 
meghatározza a (1) bekezdésben említett 
küszöbértékeket.

Or. en

Indokolás

Ilyen alacsony küszöbértéknél a rövid pozíciókra vonatkozó értesítési kötelezettség 
valamennyi pénzügyi eszköz tekintetében valószínűleg jelentős közzétételt generálna, napi 
szinten. Ez a szint adminisztratív szempontból komoly kihívást jelenthet a szabályozó 
hatóságok és az egyedi cégek számára, és valószínűleg szükségtelen zajt is okozna, amely 
akár a lényeges adatok elnyomásához vezethet.  Az értesítési küszöbértékek tekintetében 
rugalmasságra van szükség.

Módosítás 267
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6 cikk törölve
Short megbízások megjelölése a 

kereskedési helyszínen
A kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező kereskedési helyszínek olyan 
eljárásokat vezetnek be, amelyek 
biztosítják, hogy a kereskedési helyszínen 
megbízásokat bonyolító természetes vagy 
jogi személyek részvények shortolása 
esetén az eladási megbízást short 
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megbízásként jelöljék meg. A kereskedési 
helyszín a short megbízásként megjelölt 
megbízások összegét kivonatos formában 
legalább napi rendszerességgel közzéteszi.

Or. en

Indokolás

A megbízások megjelölése hiányos képet adna és növelné a végrehajtási költségeket, a kisebb 
közvetítőket és piaci szereplőket aránytalanul érintené, és végső soron hatással lenne a 
befektetőkre és kibocsátókra.  A nagyobb átláthatóság és a short ügyletek jobb 
nyomonkövetése úgy érhető el, ha a nettó short ügyletek pozíciót közzéteszik a szabályozó 
hatóságok részére.

Módosítás 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6 cikk törölve
Short megbízások megjelölése a 

kereskedési helyszínen
A kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező kereskedési helyszínek olyan 
eljárásokat vezetnek be, amelyek 
biztosítják, hogy a kereskedési helyszínen 
megbízásokat bonyolító természetes vagy 
jogi személyek részvények shortolása 
esetén az eladási megbízást short 
megbízásként jelöljék meg. A kereskedési 
helyszín a short megbízásként megjelölt 
megbízások összegét kivonatos formában 
legalább napi rendszerességgel közzéteszi.

Or. en

Indokolás

A short megbízások megjelölésének követelménye többletköltséget jelent a kereskedési 
helyszínek és a közvetítők számára, a szabályozó hatóságok számára viszont nem jár előnnyel.  
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Továbbá, a megbízások megjejöléséből származó információ nem lenne teljes (a tőzsdén 
kívüli kereskedések ki vannak zárva), és nem felelne meg a nap végén kiszámított nettó rövid 
pozícióból származó információnak.

Módosítás 269
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6 cikk törölve
Short megbízások megjelölése a 

kereskedési helyszínen
A kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező kereskedési helyszínek olyan 
eljárásokat vezetnek be, amelyek 
biztosítják, hogy a kereskedési helyszínen 
megbízásokat bonyolító természetes vagy 
jogi személyek részvények shortolása 
esetén az eladási megbízást short 
megbízásként jelöljék meg. A kereskedési 
helyszín a short megbízásként megjelölt 
megbízások összegét kivonatos formában 
legalább napi rendszerességgel közzéteszi.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság javítására nem megfelelő intézkedés a megbízások kereskedési helyszíneken 
történő megjelölése. A megbízások jelölése magas megvalósítási költségekkel jár a 
felhasználók, az infrastruktúra működtetői és a kereskedési helyszínek számára, és ezeket a 
költségeket végső soron a végső befektetők viselik majd, ugyanakkor a további előnyök 
kérdésesek.

Módosítás 270
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6 cikk törölve
Short megbízások megjelölése a 

kereskedési helyszínen
A kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező kereskedési helyszínek olyan 
eljárásokat vezetnek be, amelyek 
biztosítják, hogy a kereskedési helyszínen 
megbízásokat bonyolító természetes vagy 
jogi személyek részvények shortolása 
esetén az eladási megbízást short 
megbízásként jelöljék meg. A kereskedési 
helyszín a short megbízásként megjelölt 
megbízások összegét kivonatos formában 
legalább napi rendszerességgel közzéteszi.

Or. en

Indokolás

Míg a rövid pozíciók ismerete segíti a piacfelügyeletet, a shortolási megbízásként bonyolított 
eladási megbízások megjelölésének haszna kétséges, tekintettel többek között arra is, hogy a 
pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv jelentési kötelezettséget ír elő a piaci szereplők 
számára az összes lebonyolított ügylet tekintetében.

Módosítás 271
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6 cikk törölve
Short megbízások megjelölése a 

kereskedési helyszínen
A kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező kereskedési helyszínek olyan 
eljárásokat vezetnek be, amelyek 
biztosítják, hogy a kereskedési helyszínen
megbízásokat bonyolító természetes vagy 
jogi személyek részvények shortolása 
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esetén az eladási megbízást short 
megbízásként jelöljék meg. A kereskedési 
helyszín a short megbízásként megjelölt 
megbízások összegét kivonatos formában 
legalább napi rendszerességgel közzéteszi.

Or. en

Indokolás

Az uniós szabályozási keret arányosságának biztosítása érdekében egy rendszert kellene 
választanunk (a javasolt közzétételi rendszert) két ugyanazt a célt szolgáló rendszer helyett.

Módosítás 272
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Short megbízások megjelölése a 
kereskedési helyszínen

Short ügyletek bejelentése az illetékes 
hatóságoknál

Or. en

Módosítás 273
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Short megbízások megjelölése a 
kereskedési helyszínen

Short megbízások megjelölése

Or. en

Indokolás

Az értékpapírokat attól függetlenül jelölik meg, hogy kereskedelmi helyszínen vagy tőzsdén 
kívül történik velük kereskedés.
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Módosítás 274
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező kereskedési helyszínek olyan 
eljárásokat vezetnek be, amelyek 
biztosítják, hogy a kereskedési helyszínen 
megbízásokat bonyolító természetes vagy 
jogi személyek részvények shortolása 
esetén az eladási megbízást short 
megbízásként jelöljék meg. A kereskedési 
helyszín a short megbízásként megjelölt 
megbízások összegét kivonatos formában 
legalább napi rendszerességgel közzéteszi.

A Bizottság felkéri az ESA-t (ESMA-t), 
hogy módosítsa az 1287/2006/EK rendelet 
mellékletét oly módon, hogy a short 
ügyleteket vállaló közvetítők az ügyleti 
jelentésben jelezzék azokat az érintett 
illetékes hatóságok felé.

Or. en

Módosítás 275
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező kereskedési helyszínek olyan
eljárásokat vezetnek be, amelyek 
biztosítják, hogy a kereskedési helyszínen 
megbízásokat bonyolító természetes vagy 
jogi személyek részvények shortolása 
esetén az eladási megbízást short 
megbízásként jelöljék meg. A kereskedési 
helyszín a short megbízásként megjelölt 
megbízások összegét kivonatos formában 
legalább napi rendszerességgel közzéteszi.

A 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) 
bekezdésének értelmében vett valamennyi 
befektetési vállalkozás, illetve valamely 
szabályozott piac vagy multilaterális
kereskedési rendszer valamennyi tagja az 
említett irányelv 25. cikke (3) 
bekezdésében említett ügyleti jelentésekbe 
iktat egy olyan mezőt, amely 
részvényügyleteknél feltünteti, hogy az 
ügylet shortolásnak számít-e.

Az ilyen short ügyletekről szóló összesített
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információkat közzé kell tenni.
A Bizottság a 36. cikknek megfelelően és 
figyelemmel a 37. és 38. cikkben foglalt 
feltételekre, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén intézkedéseket fogad el, 
amelyekben meghatározza, hogy az ilyen 
összesített információkat hogyan kell 
közzétenni:

Or. en

Indokolás

Az RM és a multilaterális kereskedési rendszer kapcsán végzett short ügyletek, valamint a 
tőzsdén kívüli short ügyletek ellenőrzés alá kerülnének azáltal, hogy jobb tájékoztatást 
biztosítanak a szabályozóknak és a közvéleménynek. Egy már meglévő mechanizmus 
alkalmazása sokkal kevésbé lesz költséges, mint ha egy teljesen új rendszert hoznának létre. A 
remények szerint az ügyleti jelentéseket a jövőben közvetlenül az ESMA-nak készítik (lásd a 
MiFID-irányelv felülvizsgálatról szóló konzultációt). Ez közös tartalmat és formátumot 
biztosítana az ügyleti jelentések számára, megkönnyítené az információcserét a szabályozók 
között a piaci visszaélések felügyelete kapcsán, illetve lehetővé tenné a harmonizált 
információk ESMA által történő közzétételét.

Módosítás 276
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező kereskedési helyszínek olyan 
eljárásokat vezetnek be, amelyek 
biztosítják, hogy a kereskedési helyszínen 
megbízásokat bonyolító természetes vagy 
jogi személyek részvények shortolása 
esetén az eladási megbízást short 
megbízásként jelöljék meg. A kereskedési 
helyszín a short megbízásként megjelölt 
megbízások összegét kivonatos formában 
legalább napi rendszerességgel közzéteszi.

A kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező kereskedési helyszínek vagy az
olyan befektetési vállalkozások, amelyek 
ügyfeleik utasítására kereskedési 
helyszínen kívül ilyen eszközökkel 
foglalkoznak, kivételes körülmények 
esetére olyan eljárásokat vezetnek be, 
amelyek biztosítják, hogy a kereskedési 
helyszínen vagy a befektetési 
vállalkozáson keresztül megbízásokat 
bonyolító természetes vagy jogi
személyeknek lehetőségük legyen a
részvények shortolása esetén az eladási 
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megbízást short megbízásként megjelölni.

Or. en

Módosítás 277
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kereskedésre bevezetett részvényekkel
rendelkező kereskedési helyszínek olyan 
eljárásokat vezetnek be, amelyek 
biztosítják, hogy a kereskedési helyszínen 
megbízásokat bonyolító természetes vagy 
jogi személyek részvények shortolása 
esetén az eladási megbízást short 
megbízásként jelöljék meg. A kereskedési 
helyszín a short megbízásként megjelölt 
megbízások összegét kivonatos formában 
legalább napi rendszerességgel közzéteszi.

A kereskedésre bevezetett értékpapírokkal
rendelkező kereskedési helyszínek vagy az
olyan befektetési vállalkozások, amelyek 
saját számlával rendelkező ügyfeleik 
utasítására kereskedési helyszínen kívül 
ilyen eszközökkel foglalkoznak, olyan
eljárásokat vezetnek be, amelyek 
biztosítják, hogy a kereskedési helyszínen
vagy a befektetési vállalkozáson keresztül
megbízásokat bonyolító természetes vagy 
jogi személyeknek lehetőségük legyen az 
értékpapírok shortolása esetén az eladási 
megbízást short megbízásként megjelölni.
A kereskedési helyszín vagy a befektetési 
vállalkozás a short megbízásként megjelölt 
megbízások összegét kivonatos formában 
legalább napi rendszerességgel közzéteszi.

Or. en

Indokolás

Az értékpapírokat attól függetlenül jelölik meg, hogy kereskedelmi helyszínen vagy tőzsdén 
kívül történik velük kereskedés.

Módosítás 278
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező kereskedési helyszínek olyan 
eljárásokat vezetnek be, amelyek 
biztosítják, hogy a kereskedési helyszínen 
megbízásokat bonyolító természetes vagy 
jogi személyek részvények shortolása 
esetén az eladási megbízást short 
megbízásként jelöljék meg. A kereskedési 
helyszín a short megbízásként megjelölt 
megbízások összegét kivonatos formában 
legalább napi rendszerességgel közzéteszi.

A kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező kereskedési helyszínek olyan 
eljárásokat vezetnek be, amelyek 
biztosítják, hogy a kereskedési helyszínen 
megbízásokat bonyolító és saját 
számlájukra kereskedő természetes vagy 
jogi személyek részvények shortolása 
esetén az eladási megbízást short 
megbízásként jelöljék meg. A kereskedési 
helyszín a short megbízásként megjelölt
megbízások összegét kivonatos formában 
legalább napi rendszerességgel közzéteszi.

Or. en

Módosítás 279
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező kereskedési helyszínek olyan 
eljárásokat vezetnek be, amelyek 
biztosítják, hogy a kereskedési helyszínen 
megbízásokat bonyolító természetes vagy 
jogi személyek részvények shortolása 
esetén az eladási megbízást short 
megbízásként jelöljék meg. A kereskedési 
helyszín a short megbízásként megjelölt 
megbízások összegét kivonatos formában 
legalább napi rendszerességgel közzéteszi.

A kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező kereskedési helyszínek olyan 
eljárásokat vezetnek be, amelyek 
biztosítják, hogy a kereskedési helyszínen 
megbízásokat bonyolító természetes vagy 
jogi személyek részvények shortolása 
esetén az eladási megbízást short 
megbízásként jelöljék meg. Az 
összegyűjtött adatokhoz az illetékes 
hatóság számára hozzáférést kell 
biztosítani. A kereskedési helyszín a short 
megbízásként megjelölt megbízások 
összegét kivonatos formában legalább napi 
rendszerességgel közzéteszi minden olyan 
részvényről, amellyel e kereskedési 
helyszínen kereskednek.

Or. en
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Módosítás 280
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7 cikk törölve
Jelentős nettó rövid részvénypozíciók 

közzététele
1. A valamely kereskedési helyszínen 
kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező valamely vállalkozás 
kibocsátott részvénytőkéjét illetően nettó 
rövid pozícióval rendelkező természetes 
vagy jogi személy a pozícióra vonatkozó 
adatokat közzéteszi minden olyan esetben, 
amikor a pozíció eléri a (2) bekezdésben 
meghatározott közzétételi küszöbértéket, 
illetve ha a vonatkozó küszöbérték alá
csökken.
2. A közzétételi küszöbérték az érintett 
vállalkozás kibocsátott részvénytőkéje 
értékének 0,5%-a és az ezt az értéket 
meghaladó minden további 0,1%.
3. A Bizottság a 36. cikknek megfelelően 
és figyelemmel a 37. és 38. cikkben foglalt 
feltételekre, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén a pénzügyi piacokon zajló 
folyamatok figyelembevételével 
módosíthatja a (2) bekezdésben említett 
küszöbértékeket.

Or. en

Indokolás

Az egyéni short részvénypozíciók nyilvánosságra hozatala negatív hatással lehet a 
kisbefektetőkre.  Ez értékpapírárakat csökkentő, az európai üzleti környezetnek ártó 
prociklikus magatartást eredményezhet és a piaci szereplőkre – a lakossági befektetőkre, a 
nyugdíjalapokra és részvénykibocsátókra – kiható likviditáscsökkenéshez és az árképződés 
hatékonyságának csökkenéséhez vezetne.  Az 5. cikkben foglalt bejelentési rendelkezések 
lehetővé fogják tenni, hogy az illetékes hatóságok a rendszerkockázatok nyomon követése 
érdekében jelentős terhek nélkül hozzájuthassanak a vonatkozó információkhoz.



AM\853802HU.doc 99/128 PE456.773v01-00

HU

Módosítás 281
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A valamely kereskedési helyszínen 
kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező valamely vállalkozás 
kibocsátott részvénytőkéjét illetően nettó 
rövid pozícióval rendelkező természetes 
vagy jogi személy a pozícióra vonatkozó 
adatokat közzéteszi minden olyan esetben, 
amikor a pozíció eléri a (2) bekezdésben 
meghatározott közzétételi küszöbértéket, 
illetve ha a vonatkozó küszöbérték alá 
csökken.

1. Az érintett illetékes hatóság minden 
olyan részvény esetében naponta 
közzéteszi a nettó rövid pozíciók teljes 
összegére vonatkozó adatokat, amelyre az 
5. cikk értelmében értesítést kapott.  Az 
ilyen közzététel nem határozza meg a nettó 
rövid pozícióval rendelkezőt.

Or. en

Módosítás 282
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A valamely kereskedési helyszínen 
kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező valamely vállalkozás 
kibocsátott részvénytőkéjét illetően nettó 
rövid pozícióval rendelkező természetes 
vagy jogi személy a pozícióra vonatkozó 
adatokat közzéteszi minden olyan esetben, 
amikor a pozíció eléri a (2) bekezdésben 
meghatározott közzétételi küszöbértéket, 
illetve ha a vonatkozó küszöbérték alá 
csökken.

1. Az érintett illetékes hatóság a pozícióra 
vonatkozó adatokat közzéteszi minden 
olyan esetben, amikor a pozíció eléri a (2) 
bekezdésben meghatározott közzétételi 
küszöbértéket, illetve ha a vonatkozó 
küszöbérték alá csökken.

Or. en
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Módosítás 283
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A valamely kereskedési helyszínen 
kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező valamely vállalkozás 
kibocsátott részvénytőkéjét illetően nettó 
rövid pozícióval rendelkező természetes 
vagy jogi személy a pozícióra vonatkozó 
adatokat közzéteszi minden olyan esetben, 
amikor a pozíció eléri a (2) bekezdésben 
meghatározott közzétételi küszöbértéket, 
illetve ha a vonatkozó küszöbérték alá 
csökken.

1. Az érintett illetékes hatóság minden 
kereskedési nap végén közzéteszi a 
valamely kereskedési helyszínen 
kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező valamely vállalkozás 
kibocsátott részvénytőkéjét illető 
összesített nettó rövid pozíciókra
vonatkozó adatokat minden olyan esetben, 
amikor a pozíció eléri a (2) bekezdésben 
meghatározott közzétételi küszöbértéket, 
illetve ha a vonatkozó küszöbérték alá 
csökken.

Or. en

Módosítás 284
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A valamely kereskedési helyszínen 
kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező valamely vállalkozás 
kibocsátott részvénytőkéjét illetően nettó 
rövid pozícióval rendelkező természetes 
vagy jogi személy a pozícióra vonatkozó 
adatokat közzéteszi minden olyan esetben, 
amikor a pozíció eléri a (2) bekezdésben 
meghatározott közzétételi küszöbértéket, 
illetve ha a vonatkozó küszöbérték alá 
csökken.

1. Valamely vállalkozás kibocsátott 
részvénytőkéjét illetően nettó rövid 
pozícióval rendelkező természetes vagy 
jogi személy a pozícióra vonatkozó 
adatokat közzéteszi minden olyan esetben, 
amikor a pozíció eléri a (2) bekezdésben 
meghatározott közzétételi küszöbértéket, 
illetve ha a vonatkozó küszöbérték alá 
csökken.

Or. en
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Indokolás

Az értékpapírokat attól függetlenül jelölik meg, hogy kereskedelmi helyszínen vagy tőzsdén 
kívül történik velük kereskedés.

Módosítás 285
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A valamely kereskedési helyszínen 
kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező valamely vállalkozás 
kibocsátott részvénytőkéjét illetően nettó 
rövid pozícióval rendelkező természetes 
vagy jogi személy a pozícióra vonatkozó 
adatokat közzéteszi minden olyan esetben, 
amikor a pozíció eléri a (2) bekezdésben 
meghatározott közzétételi küszöbértéket, 
illetve ha a vonatkozó küszöbérték alá 
csökken.

1. A valamely kereskedési helyszínen 
kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező valamely vállalkozás 
kibocsátott részvénytőkéjét illetően nettó 
rövid pozícióval rendelkező természetes 
vagy jogi személy a pozícióra vonatkozó 
adatokat bejelenti az ESA-nak (ESMA-
nak) minden olyan esetben, amikor a 
pozíció eléri a (2) bekezdésben 
meghatározott közzétételi küszöbértéket, 
illetve ha a vonatkozó küszöbérték alá 
csökken. Az ESA (ESMA) közzéteszi az 
ilyen pozíciókat.

Or. en

Indokolás

Minden bejelenthető pozícióval rendelkező egy szervnek, azaz az ESMA-nak jelenthet 
ahelyett, hogy az érintett részvény függvényében a 27 szabályozó egyike irányába kellene így 
tennie. A módosított rendelkezés emellett lehetővé fogja tenni, hogy minden nyilvánosan 
közzétehető pozíciót közzétegyenek egyetlen helyen, azaz az ESMA honlapján. A módosítás az 
ESMA azon hatósági tagjai számára is méretgazdaságosságot fog biztosítani, akiknek 
egyébként külön-külön  bejelentési és/vagy közzétételi mechanizmust kellene felépíteniük.

Módosítás 286
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy természetes vagy jogi személy 
bejelentette, hogy valamely vállalat 
részvényének rövid pozíciója elérte vagy 
meghaladta a közzétételre vonatkozó, a 7. 
cikk (2) bekezdésében említett 
küszöbértékeket, az ESA (ESMA) naponta 
közzéteszi a rövid pozíciókról szóló 
jelentéseket. A közzétételt összesített 
formában végzik, és az nem tartalmaz 
információt arról, hogy kinek a 
pozíciójáról van szó.

Or. en

Indokolás

Az egyéni rövid részvénypozíciók nyilvánosságra hozatala nem segíti a szabályozó 
hatóságokat a piaci visszaélések fellelésében, a rövid részvénypozíciókkal rendelkezőket 
viszont kiteszi az árfelhajtás és egyéb visszaélések kockázatának. a birkaszellem követésére 
serkent,  továbbá csökkenti a likviditást, mivel a befektetők nem szeretik rövid 
részvénypozícióikat felfedni a társaságok előtt, és ezért kerülik a shortolást. Az összesített 
formában történő nyilvánosságra hozatal hasznos információval látja el a piaci szereplőket.

Módosítás 287
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A közzétételi küszöbérték az érintett 
vállalkozás kibocsátott részvénytőkéje 
értékének 0,5%-a és az ezt az értéket 
meghaladó minden további 0,1%.

törölve

Or. en
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Módosítás 288
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A közzétételi küszöbérték az érintett
vállalkozás kibocsátott részvénytőkéje 
értékének 0,5%-a és az ezt az értéket 
meghaladó minden további 0,1%.

2. A közzétételi küszöbérték az érintett 
vállalkozás kibocsátott részvénytőkéje 
értékének 3%-a és az ezt az értéket 
meghaladó minden további 0,1%.

Or. en

Indokolás

A rövid pozíciók azt jelzik a piac többi szereplőjének, hogy egy befektető úgy érzi, valamely 
részvény jelenlegi ára túl magas.  Ha piac többi szereplője egyetért, árkorrekcióra kerül sor, 
mivel ők is eladják a részvényt, ahogy (az) az Enron esetében is történt. A shortolás ezen 
funkciója csak a 3%-os magasabb küszöbön bír értékkel, mivel a kisebb pozíciók kevesebb 
jelentéssel bírnak és csak kisebb likviditáshoz vezetnének azon befektetők miatt, akik 
vonakodnak kisebb rövid pozíciókat elfoglalni és közzétenni.

Módosítás 289
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A közzétételi küszöbérték az érintett 
vállalkozás kibocsátott részvénytőkéje 
értékének 0,5%-a és az ezt az értéket 
meghaladó minden további 0,1%.

2. A közzétételi küszöbérték az érintett 
vállalkozás kibocsátott részvénytőkéje 
értékének 1%-a és az ezt az értéket 
meghaladó minden további 0,2%.

Or. en

Indokolás

Nem vagyunk meggyőződve arról, hogy a jelentős nettó rövid részvénypozíciók közzétételének 
rendszeréhez társított hasznok meghaladják annak költségeit.
A jelenlegi rendelkezés hatásának korlátozása érdekében a küszöbök növelését javasoljuk.
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Módosítás 290
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közzététel nem határozza meg a nettó 
rövid pozícióval rendelkezőt.

Or. en

Indokolás

Összesített és anonim közzétételek a politikai célkitűzések legjobb módját képezik anélkül, 
hogy károsítanák a piacokat igénybe vevő befektetőket és kibocsátókat.

Módosítás 291
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság a 36. cikknek megfelelően 
és figyelemmel a 37. és 38. cikkben foglalt 
feltételekre, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén a pénzügyi piacokon zajló 
folyamatok figyelembevételével 
módosíthatja a (2) bekezdésben említett 
küszöbértékeket.

törölve

Or. en

Módosítás 292
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság a 36. cikknek megfelelően 
és figyelemmel a 37. és 38. cikkben foglalt 
feltételekre, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén a pénzügyi piacokon zajló 
folyamatok figyelembevételével 
módosíthatja a (2) bekezdésben említett
küszöbértékeket.

3. A pénzügyi piacok alakulására 
tekintettel, az ESA (ESMA) a (2) 
bekezdésben említett küszöbértékek 
kiigazítására vonatkozó véleményt 
készíthet, és ezt megküldi az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

A Bizottság – az ESA (ESMA) 
véleményének kézhezvételét követő három 
hónapon belül – a 36. cikknek 
megfelelően és figyelemmel a 37. és 38. 
cikkben foglalt feltételekre, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén kiigazítja a (2) bekezdésben említett 
küszöbértékeket.

Or. en

Módosítás 293
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8 cikk törölve
Az állampapírt és a hitel-nemteljesítési 

csereügyleteket érintő jelentős nettó rövid 
pozíciók bejelentése az illetékes 

hatóságoknak
1. A bármely alábbi pozícióval rendelkező 
természetes vagy jogi személy értesíti az 
érintett illetékes hatóságot minden olyan 
esetben, amikor a szóban forgó pozíció 
eléri az érintett tagállamra vagy az Unióra 
vonatkozó bejelentési küszöbértéket, 
illetve ha a vonatkozó küszöbérték alá 
csökken:
a) valamely tagállam vagy az Unió által 
kibocsátott állampapírral kapcsolatos 
nettó rövid pozíció;
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b) fedezetlen pozíció valamely tagállam 
vagy az Unió kötelezettségével kapcsolatos 
hitel-nemteljesítési csereügyletben.
2. A vonatkozó bejelentési küszöbértékek 
az egyes tagállamokra és az Unióra 
meghatározott kiinduló összegből és 
növekmény-szintekből állnak a Bizottság 
által a (3) bekezdésnek megfelelően hozott 
intézkedésekben meghatározottak szerint.
3. A Bizottság a 36. cikknek megfelelően 
és figyelemmel a 37. és 38. cikkben foglalt 
feltételekre, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén meghatározza a (2) 
bekezdésben említett összegeket és 
növekmény-szinteket. Figyelembe veszi az 
összes alábbi elemet:
a) a küszöbértékeket úgy kell 
meghatározni, hogy a minimális értékű 
pozíciókat ne kelljen bejelenteni;
b) az egyes tagállamok és az Unió 
fennálló kibocsátott állampapír-
állományának teljes értéke és a piaci 
szereplők által tartott, az adott tagállam, 
illetve az Unió állampapírjaival 
kapcsolatos pozíciók átlagos 
nagyságrendje.

Or. en

Indokolás

Nincs bizonyíték, ami arra utalna, hogy szükség lenne egy állandó közzétételi rendszerre az 
államadósságok piacán elfoglalt rövid pozíciók kapcsán.  A Bizottság munkacsoportjának az 
állami hitel-nemteljesítési csereügyletek és kötvénypiacok közötti kölcsönhatásról szóló 
jelentésének megállapításai arra a következtetésre jutnak, hogy nincs olyan végleges 
bizonyíték, amely arra utalna, hogy a hitel-nemteljesítési csereügyletek piacán zajló 
fejlemények magasabb finanszírozási költségeket okoznak a tagállamoknak, megjegyzi 
azonban, hogy az állami hitel-nemteljesítési csereügyletek piaca hatékony és előnyös a 
tagállamok számára.
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Módosítás 294
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állampapírt és a hitel-nemteljesítési 
csereügyleteket érintő jelentős nettó rövid 
pozíciók bejelentése az illetékes 
hatóságoknak

A jelentős nettó rövid részvényeken kívüli 
pénzügyi eszköz pozíciók bejelentése az 
illetékes hatóságoknak

Or. en

Indokolás

Other than by using shares or bonds, investors can take short positions on the issued share 
capital of a company or on the issued sovereign debt of a country by using other financial 
instruments such as Contracts for Difference, Exchange Traded Funds or other equity 
derivatives. Disclosure to competent authorities is necessary for reasons of market stability 
and investor protection both in the stock and in the debt markets - for this reason, the 
proposed Regulation should also consider other instruments that allow taking positions in the 
performance of the financial market of a Member State (e.g. index funds based on stock 
market indices and derivatives based on those funds) or of the European area (e.g. index 
funds based on the performance of the most highly capitalised blue chip companies in Europe 
and derivatives based on those funds).

Módosítás 295
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A bármely alábbi pozícióval rendelkező 
természetes vagy jogi személy értesíti az
érintett illetékes hatóságot minden olyan 
esetben, amikor a szóban forgó pozíció 
eléri az érintett tagállamra vagy az Unióra 
vonatkozó bejelentési küszöbértéket, 
illetve ha a vonatkozó küszöbérték alá 
csökken:

1. A bármely alábbi pozícióval rendelkező 
természetes vagy jogi személy értesíti az
ESA-t (ESMA-t):



PE456.773v01-00 108/128 AM\853802HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

Valamely vállalat részvényeinek összes nettó pozícióit be kell jelenteni az ESMA-nak azért, 
hogy a hatóság áttekinthesse a rövid pozíciókat. Kulcsfontosságú, hogy maradéktalanul 
átláthatóak legyenek az államadóssággal kapcsolatos eszközök, valamint az ilyen eszközökkel 
kapcsolatos hitel-nemteljesítési csereügyletek, mivel ezen termékeknek hatása lehet a 
tagállamok és az Európai Unió stabilitására.

Módosítás 296
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A bármely alábbi pozícióval rendelkező 
természetes vagy jogi személy értesíti az 
érintett illetékes hatóságot minden olyan 
esetben, amikor a szóban forgó pozíció 
eléri az érintett tagállamra vagy az Unióra 
vonatkozó bejelentési küszöbértéket, 
illetve ha a vonatkozó küszöbérték alá 
csökken:

1. A bármely alábbi pozícióval rendelkező 
természetes vagy jogi személy bejelenti a 
pozíció adatait az ESA-nak (ESMA)
minden olyan esetben, amikor a szóban 
forgó pozíció eléri az érintett tagállamra 
vagy az Unióra vonatkozó bejelentési 
küszöbértéket, illetve ha a vonatkozó 
küszöbérték alá csökken:

Or. en

Indokolás

Minden bejelenthető pozícióval rendelkező egy szervnek, azaz az ESMA-nak jelenthet 
ahelyett, hogy az érintett részvény függvényében a 27 szabályozó egyike irányába tenné ezt. A 
módosított rendelkezés emellett lehetővé fogja tenni, hogy minden nyilvánosan közzétehető 
pozíciót közzétegyenek egyetlen helyen, azaz az ESMA honlapján. A módosítás az ESMA azon 
hatósági tagjai számára is méretgazdaságosságot fog biztosítani, akiknek egyébként külön-
külön  bejelentési és/vagy közzétételi mechanizmust kellene felépíteniük.

Módosítás 297
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A bármely alábbi pozícióval rendelkező 
természetes vagy jogi személy értesíti az 
érintett illetékes hatóságot minden olyan 
esetben, amikor a szóban forgó pozíció 
eléri az érintett tagállamra vagy az Unióra 
vonatkozó bejelentési küszöbértéket, 
illetve ha a vonatkozó küszöbérték alá 
csökken:

1. A bármely alábbi pozícióval rendelkező 
természetes vagy jogi személy értesíti az 
érintett illetékes hatóságot minden olyan 
esetben, amint a szóban forgó pozíció eléri 
az érintett tagállamra vagy az Unióra 
vonatkozó bejelentési küszöbértéket, 
illetve ha a vonatkozó küszöbérték alá 
csökken:

Or. en

Módosítás 298
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) valamely tagállam vagy az Unió által 
kibocsátott állampapírral kapcsolatos nettó 
rövid pozíció;

a) valamely tagállam vagy az Unió által 
kibocsátott állampapírral kapcsolatos nettó
rövid pozíció vagy valamely tagállam vagy 
az Unió által kibocsátott állampapírral 
kapcsolatos rövid pénzügyi eszköz pozíció;

Or. en

Módosítás 299
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) valamely tagállam vagy az Unió által 
kibocsátott állampapírral kapcsolatos nettó 
rövid pozíció;

a) valamely tagállam vagy az Unió vagy 
egy, az Unióban illetékességgel rendelkező 
vagy ott létrehozott, rendszerszinten fontos 
intézmény által kibocsátott állampapírral 
kapcsolatos nettó rövid pozíció;

Or. en
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Módosítás 300
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) valamely tagállam vagy az Unió által
kibocsátott állampapírral kapcsolatos nettó 
rövid pozíció;

a) valamely tagállam, az Unió vagy egy, az 
Unióban illetékességgel rendelkező vagy 
ott létrehozott, rendszerszinten fontos 
intézmény által kibocsátott állampapírral 
kapcsolatos nettó rövid pozíció,

Or. de

Módosítás 301
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) fedezetlen pozíció valamely tagállam 
vagy az Unió kötelezettségével kapcsolatos 
hitel-nemteljesítési csereügyletben.

törölve

Or. en

Módosítás 302
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) fedezetlen pozíció valamely tagállam 
vagy az Unió kötelezettségével kapcsolatos
hitel-nemteljesítési csereügyletben.

b) valamely tagállam vagy az Unió
pénzpiacának indexeivel kapcsolatos nettó 
rövid pozíció vagy valamely tagállam vagy 
az Unió pénzpiacának indexeivel 
kapcsolatos nettó rövid pénzügyi eszköz 
pozíció.

Or. en
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Módosítás 303
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) fedezetlen pozíció valamely tagállam
vagy az Unió kötelezettségével kapcsolatos 
hitel-nemteljesítési csereügyletben.

b) fedezetlen pozíció valamely tagállam, az 
Unió vagy egy, az Unióban illetékességgel 
rendelkező vagy ott létrehozott, 
rendszerszinten fontos intézmény
kötelezettségével kapcsolatos hitel-
nemteljesítési csereügyletben.

Or. de

Módosítás 304
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) valamely vállalat kibocsátott 
részvénytőkéjével kapcsolatos nettó rövid 
pénzügyi eszköz pozíció

Or. en

Módosítás 305
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A vonatkozó bejelentési küszöbértékek 
az egyes tagállamokra és az Unióra 
meghatározott kiinduló összegből és 
növekmény-szintekből állnak a Bizottság 
által a (3) bekezdésnek megfelelően hozott 

törölve
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intézkedésekben meghatározottak szerint.

Or. en

Indokolás

Valamely vállalat részvényeinek összes nettó pozícióit be kell jelenteni az ESMA-nak azért, 
hogy a hatóság áttekinthesse a rövid pozíciókat. Kulcsfontosságú, hogy maradéktalanul 
átláthatóak legyenek az államadóssággal kapcsolatos eszközök, valamint az ilyen eszközökkel 
kapcsolatos hitel-nemteljesítési csereügyletek, mivel ezen termékeknek hatása lehet a 
tagállamok és az Európai Unió stabilitására.

Módosítás 306
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A vonatkozó bejelentési küszöbértékek 
az egyes tagállamokra és az Unióra 
meghatározott kiinduló összegből és 
növekmény-szintekből állnak a Bizottság 
által a (3) bekezdésnek megfelelően hozott 
intézkedésekben meghatározottak szerint.

2. A vonatkozó bejelentési küszöbértékek 
az egyes tagállamokra és az Unióra 
meghatározott kiinduló összegből és 
növekmény-szintekből állnak a Bizottság 
által a (3) bekezdésnek megfelelően hozott 
intézkedésekben meghatározottak szerint.
Az értesítési küszöböket központi 
adatbázisban teszik közzé.

Or. en

Indokolás

Az adott küszöbökről szóló információkat központi adatbázison keresztül kell rendelkezésre 
bocsátani.

Módosítás 307
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A vonatkozó bejelentési küszöbértékek
az egyes tagállamokra és az Unióra 
meghatározott kiinduló összegből és 
növekmény-szintekből állnak a Bizottság 
által a (3) bekezdésnek megfelelően hozott 
intézkedésekben meghatározottak szerint.

2. A vonatkozó bejelentési küszöbértékek a
(3) bekezdésnek megfelelően hozott 
intézkedésekben határozzák meg.

Or. en

Indokolás

Az összes tagállam közötti egyenlő feltételek megvalósítása érdekében a bejelentési 
küszöböket harmonizálják az egész Unióban.

Módosítás 308
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság a 36. cikknek megfelelően 
és figyelemmel a 37. és 38. cikkben foglalt 
feltételekre, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén meghatározza a (2) 
bekezdésben említett összegeket és 
növekmény-szinteket. Figyelembe veszi az 
összes alábbi elemet:

törölve

a) a küszöbértékeket úgy kell 
meghatározni, hogy a minimális értékű 
pozíciókat ne kelljen bejelenteni;
b) az egyes tagállamok és az Unió 
fennálló kibocsátott állampapír-
állományának teljes értéke és a piaci 
szereplők által tartott, az adott tagállam, 
illetve az Unió állampapírjaival 
kapcsolatos pozíciók átlagos 
nagyságrendje.

Or. en
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Indokolás

Valamely vállalat részvényeinek összes nettó pozícióit be kell jelenteni az ESMA-nak azért, 
hogy a hatóság áttekinthesse a rövid pozíciókat. Kulcsfontosságú, hogy maradéktalanul 
átláthatóak legyenek az államadóssággal kapcsolatos eszközök, valamint az ilyen eszközökkel 
kapcsolatos hitel-nemteljesítési csereügyletek, mivel ezen termékeknek hatása lehet a 
tagállamok és az Európai Unió stabilitására.

Módosítás 309
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság a 36. cikknek megfelelően
és figyelemmel a 37. és 38. cikkben foglalt 
feltételekre, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén meghatározza a (2) 
bekezdésben említett összegeket és 
növekmény-szinteket. Figyelembe veszi az 
összes alábbi elemet:

3. A Bizottság a 36. cikknek megfelelően, 
és figyelemmel a 37. és 38. cikkben foglalt 
feltételekre, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén meghatározza a (2) 
bekezdésben említett vonatkozó bejelentési 
küszöbértékeket. Figyelembe veszi az 
összes alábbi elemet:

Or. en

Módosítás 310
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az egyes tagállamok és az Unió fennálló 
kibocsátott állampapír-állományának teljes 
értéke és a piaci szereplők által tartott, az 
adott tagállam, illetve az Unió 
állampapírjaival kapcsolatos pozíciók 
átlagos nagyságrendje.

b) az egyes tagállamok és az Unió fennálló 
kibocsátott állampapír-állományának teljes 
értéke és a piaci szereplők által tartott, az 
adott tagállam, illetve az Unió 
állampapírjaival kapcsolatos pozíciók
forgalma és átlagos nagyságrendje.

Or. en
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Indokolás

Az államadósság piacok sajátosságaira tekintettel minden tagállamra külön küszöb látszik 
szükségesnek. A küszöbnek figyelembe kell vennie az egyes államadósság piacok likviditási 
szintjét az illetékes hatóságok által végzett értékelésre támaszkodva. Ily módon a küszöbök 
eltérhetnek tagállamonként és különböző értékpapírtípusonként.

Módosítás 311
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az egyes államadósság piacok 
likviditása az illetékes hatóság felmérése 
alapján.

Or. en

Indokolás

Az államadósság piacok sajátosságaira tekintettel minden tagállamra külön küszöb látszik 
szükségesnek. A küszöbnek figyelembe kell vennie az egyes államadósság piacok likviditási 
szintjét az illetékes hatóságok által végzett értékelésre támaszkodva. Ily módon a küszöbök 
eltérhetnek tagállamonként és különböző értékpapírtípusonként.

Módosítás 312
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Nyilvántartás

Az 5., 7. és 8. cikk alkalmazásában a 
jelentős nettó rövid pozíciókkal rendelkező 
természetes és jogi személyek 10 évig 
megőrzik azon bruttó pozíciók 
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nyilvántartásait, amelyek jelentős nettó 
rövid pozíciót érnek el.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az illetékes hatóságoknak, hogy hatékonyan 
felügyeljék a tervezett bejelentési és közzétételi rendszert, az a javaslat, hogy azon természetes 
és jogi személyek, akik bejelentettek az illetékes hatóságoknak vagy közzétettek jelentős nettó 
rövid pozíciókat, azon bruttó pozíciók nyilvántartásait 10 évig meg kell, hogy őrizzék, amelyek 
jelentős nettó rövid pozíciókat értek el.

Módosítás 313
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az 5., 7. és 8. cikkben meghatározott 
bejelentésnek vagy közzétételnek ki kell 
terjednie a vonatkozó pozícióval 
rendelkező természetes vagy jogi személy 
azonosító adataira, az érintett pozíció 
nagyságára, a pozíció által érintett 
kibocsátóra, valamint az adott pozíció 
létrehozásának, módosításának vagy 
megszűnésének dátumára.

1. Az 5., 7. és 8. cikkben meghatározott 
bejelentésnek ki kell terjednie a vonatkozó 
pozícióval rendelkező természetes vagy 
jogi személy azonosító adataira, az érintett 
pozíció nagyságára, a pozíció által érintett 
kibocsátóra, valamint az adott pozíció 
létrehozásának, módosításának vagy 
megszűnésének dátumára.

Or. en

Indokolás

Az egyéni short részvénypozíciók nyilvánosságra hozatala negatív hatással lehet a 
kisbefektetőkre.  Ez értékpapírárakat csökkentő, az európai üzleti környezetnek ártó 
prociklikus magatartást eredményezhet és a piaci szereplőkre – a lakossági befektetőkre, a 
nyugdíjalapokra és részvénykibocsátókra – kiható likviditáscsökkenéshez és az árképződés 
hatékonyságának csökkenéséhez vezetne.  Az 5. cikkben foglalt bejelentési rendelkezések 
lehetővé fogják tenni, hogy az illetékes hatóságok a rendszerkockázatok nyomon követése 
érdekében jelentős terhek nélkül hozzájuthassanak a vonatkozó információkhoz.
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Módosítás 314
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az 5., 7. és 8. cikkben meghatározott 
bejelentésnek vagy közzétételnek ki kell 
terjednie a vonatkozó pozícióval 
rendelkező természetes vagy jogi személy 
azonosító adataira, az érintett pozíció 
nagyságára, a pozíció által érintett 
kibocsátóra, valamint az adott pozíció 
létrehozásának, módosításának vagy 
megszűnésének dátumára.

1. Az 5. és 8. cikkben meghatározott 
bejelentésnek vagy közzétételnek ki kell 
terjednie a vonatkozó pozícióval 
rendelkező természetes vagy jogi személy 
azonosító adataira, az érintett pozíció 
nagyságára, a pozíció által érintett 
kibocsátóra, valamint az adott pozíció 
létrehozásának, módosításának vagy 
megszűnésének dátumára.

A 7. cikkben meghatározott közzétételnek 
anonim formában ki kell terjednie a 
vonatkozó pozícióval rendelkező 
természetes vagy jogi személy adataira, az 
érintett pozíció nagyságára, a pozíció által 
érintett kibocsátóra, valamint az adott 
pozíció létrehozásának, módosításának 
vagy megszűnésének dátumára.

Or. en

Indokolás

A 7. cikk célkitűzései a legjobban a rövid pozíciók összesített közzététele révén valósíthatók 
meg. Az egyéni rövid pozíciók közzététele negatív hatással van a likviditásra, ami abból ered, 
hogy a befektetők nem shortolnak, annak érdekében, hogy elkerüljék tulajdonosi kereskedelmi 
stratégiáik nyilvános kitettségét. Az értékpapíronkénti összesített short ügyleti információk 
előnyösebbek lennének a piaci résztvevők számára, mivel teljes képet adnak az érintett 
kibocsátóról.

Módosítás 315
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A nettó rövid pozíciók számításának 
időpontja 24.00 óra azon a kereskedési
napon, amelyen a természetes vagy jogi 
személy az adott pozícióval rendelkezik. A 
bejelentésnek vagy közzétételnek 
legkésőbb a következő nap 15.30 óráig 
meg kell történnie.

2. A nettó rövid pozíciók számításának 
időpontja azon kereskedési nap vége, 
amelyen a természetes vagy jogi személy 
az adott pozícióval rendelkezik, kivéve 
azon automatizált éjszakai kereskedést, 
ahol a referenciaszámnak T+1-nek kell 
lennie. A bejelentésnek vagy közzétételnek 
legkésőbb a következő nap 15.30 óráig 
meg kell történnie.

Or. en

Indokolás

A számítás szempontjából lényeges időt nem éjfélben kell meghatározni, hanem a meg nem 
erősített megrendelésre vonatkozó hivatkozás elkerülésére inkább a kereskedés napjának 
végére kell időzíteni. Emellett az éjszaka végzett automatizált kereskedés külön esetét meg kell 
határozni; ilyen esetre a referencia napnak t+1-nek kell lennie.

Módosítás 316
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A nettó rövid pozíciók számításának 
időpontja 24.00 óra azon a kereskedési 
napon, amelyen a természetes vagy jogi 
személy az adott pozícióval rendelkezik. A 
bejelentésnek vagy közzétételnek 
legkésőbb a következő nap 15.30 óráig 
meg kell történnie.

2. A nettó rövid pozíciók számításának 
időpontja 11.59 óra azon a kereskedési 
napon, amelyen a természetes vagy jogi 
személy az adott pozícióval rendelkezik. A 
bejelentésnek vagy közzétételnek 
legkésőbb a következő nap 15.30 óráig 
meg kell történnie. Az időket a természetes 
vagy jogi személy fő tevékenységi 
helyének időzónájára való hivatkozás 
útján kell számítani.

Or. en
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Indokolás

Lehet, hogy hiba csúszott a Bizottság szövegébe, hiszen a 12.00 óra (dél) a kereskedési nap 
közepe lenne. Mivel releváns lehet az időzónák száma, fontos egyértelművé tenni, hogy melyik 
számít. Annak van értelme, ha ez a bejelentést végző piaci résztvevő időzónája, tekintettel 
arra a további nehézségre, amit az okoz, hogy a résztvevők nap közben kötelesek pozíciókat 
elfoglalni.

Módosítás 317
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A nettó rövid pozíciók számításának 
időpontja 24.00 óra azon a kereskedési 
napon, amelyen a természetes vagy jogi 
személy az adott pozícióval rendelkezik. A 
bejelentésnek vagy közzétételnek 
legkésőbb a következő nap 15.30 óráig 
meg kell történnie.

2. A nettó rövid pozíciók számításának 
időpontja éjjel 12 óra azon a kereskedési 
napon, amelyen a természetes vagy jogi 
személy az adott pozícióval rendelkezik. A 
bejelentésnek vagy közzétételnek 
legkésőbb a következő nap 15.30 óráig 
meg kell történnie.

Or. en

Indokolás

Ezt a cikket azért kell módosítani, hogy egyértleművé váljék, melyik „kereskedési nap” -
melyik időzóna - releváns. A (2) bekezdésben az a szándék jelenik meg, hogy a számítást 
éjfélkor végezzék.

Módosítás 318
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A nettó rövid pozíciók számításának 
időpontja 24.00 óra azon a kereskedési
napon, amelyen a természetes vagy jogi 

2. A nettó rövid pozíciók számításának 
időpontja azon kereskedési nap vége, 
amelyen a természetes vagy jogi személy 
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személy az adott pozícióval rendelkezik. A 
bejelentésnek vagy közzétételnek 
legkésőbb a következő nap 15.30 óráig 
meg kell történnie.

az adott pozícióval rendelkezik. A 
bejelentésnek vagy közzétételnek 
legkésőbb a következő nap 15.30 óráig 
meg kell történnie.

Or. en

Módosítás 319
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az érintett illetékes hatóságot az 
1287/2006/EK rendelet 12. cikkének (1) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
kell tájékoztatni.

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a 7. és 8. módosítást.

Módosítás 320
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az információ 7. cikkben meghatározott 
nyilvános közzététele során 
megkülönböztetés nélkül biztosítani kell 
az információkhoz való gyors hozzáférést. 
Az információkat a részvénykibocsátó 
székhelye szerinti tagállam hivatalosan 
kijelölt rendszere számára kell 
rendelkezésre bocsátani a 2004/109/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv21

21. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

törölve
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21 HL L 390, 2004.12.31., 38. o.

Or. en

Indokolás

Lásd a 7. és 8. módosítást.

Módosítás 321
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az illetékes hatóság dönthet arról, 
hogy sor kerül-e közzétételre e rendelet 
hatályba lépésekor birtokolt pozíció 
bármelycikke alapján, kivéve, ha az e 
rendelet hatályba lépésekor vagy azt 
követően valamely természetes vagy jogi 
személy pozíciójának százalékos értéke 
úgy megváltozik, hogy ezen személy 
szándékos cselekménye révén valamely 
bejelentési vagy közzétételi küszöböt eléri 
vagy az alá csökken. .

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy minimalizálni lehessen a rendelet hatályba lépéséből eredő piaci sokk 
valószínűségét, az illetékes hatóság dönthet a rendelet hatályba lépésekor birtokolt meglévő 
pozíciókra vonatkozó közzétételi követelményről.  Az illetékes hatóságnak kell döntenie, hogy 
a befektetőknek csak akkor kell-e közzétételi kötelezettségüknek eleget tenniük, ha aktív 
kereskedelem veszi át pozíciójukat első alkalommal egy releváns közzétételi küszöb révén. 

Módosítás 322
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11 cikk törölve
Az ESMA rendelkezésére bocsátandó 

információk
1. Az illetékes hatóságok kivonatos 
formában negyedévente tájékoztatják az 
ESMA-t a részvényekkel vagy 
állampapírokkal kapcsolatos mindazon 
nettó rövid pozíciókról, illetve a hitel-
nemteljesítési csereügyletekkel 
kapcsolatos mindazon fedezetlen 
pozíciókról, amelyek tekintetében a 
szóban forgó hatóság érintett illetékes 
hatóságnak minősül, és amelyekről az 5–
8. cikk értelmében bejelentést kap.
2. Az ESMA az ebben a rendeletben 
meghatározott feladatai ellátása 
érdekében bármikor további 
információkat kérhet a tagállamok 
érintett illetékes hatóságaitól a 
részvényekkel vagy állampapírokkal 
kapcsolatos nettó rövid pozíciókat, illetve 
a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel 
kapcsolatos fedezetlen pozíciókat illetően.
Az illetékes hatóságok legkésőbb hét 
naptári napon belül az ESMA 
rendelkezésére bocsátják a kért 
információkat.

Or. en

Indokolás

Mivel az ESMA-hoz érkeznek a bejelentések, nem szükséges információt szolgáltatni e cikk 
alapján.

Módosítás 323
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az illetékes hatóságok kivonatos 
formában negyedévente tájékoztatják az 
ESMA-t a részvényekkel vagy 
állampapírokkal kapcsolatos mindazon 
nettó rövid pozíciókról, illetve a hitel-
nemteljesítési csereügyletekkel 
kapcsolatos mindazon fedezetlen 
pozíciókról, amelyek tekintetében a szóban 
forgó hatóság érintett illetékes hatóságnak 
minősül, és amelyekről az 5–8. cikk 
értelmében bejelentést kap.

1. Az illetékes hatóságok kivonatos 
formában negyedévente tájékoztatják az 
ESMA-t az értékpapírokkal, indexekkel
vagy állampapírokkal kapcsolatos 
mindazon nettó rövid pozíciókról, amelyek 
tekintetében a szóban forgó hatóság érintett 
illetékes hatóságnak minősül, és 
amelyekről az 5–8. cikk értelmében 
bejelentést kap.

Or. en

Módosítás 324
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESMA az ebben a rendeletben 
meghatározott feladatai ellátása érdekében 
bármikor további információkat kérhet a 
tagállamok érintett illetékes hatóságaitól a 
részvényekkel vagy állampapírokkal 
kapcsolatos nettó rövid pozíciókat, illetve a 
hitel-nemteljesítési csereügyletekkel 
kapcsolatos fedezetlen pozíciókat illetően.

Az ESMA az ebben a rendeletben 
meghatározott feladatai ellátása érdekében 
bármikor további információkat kérhet a 
tagállamok érintett illetékes hatóságaitól az 
értékpapírokkal, indexekkel vagy 
állampapírokkal kapcsolatos nettó rövid 
pozíciókat illetően.

Or. en

Módosítás 325
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
III fejezet – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

FEDEZETLEN SHORT ÜGYLETEK SHORT ÜGYLETEK KEZELÉSE ÉS 
HITEL-NEMTELJESÍTÉSI 
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CSEREÜGYLETEK

Or. en

Módosítás 326
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fedezetlen short ügyletekre vonatkozó 
korlátozások

Fedezett short ügyletek

Or. en

Módosítás 327
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fedezetlen short ügyletekre vonatkozó 
korlátozások

A fedezetlen short ügyletekre és hitel-
nemteljesítési csereügyletekre vonatkozó 
korlátozások

Or. en

Módosítás 328
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Bármely természetes vagy jogi személy 
kizárólag az alábbi feltételek 
valamelyikének teljesülése esetén 
shortolhat a valamely kereskedési 
helyszínen történő kereskedésre bevezetett 
részvényekkel vagy állampapírokkal:

1. Bármely természetes vagy jogi személy 
kizárólag az alábbi feltételek 
valamelyikének teljesülése esetén 
shortolhat:
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Or. en

Módosítás 329
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Bármely természetes vagy jogi személy 
kizárólag az alábbi feltételek 
valamelyikének teljesülése esetén
shortolhat a valamely kereskedési 
helyszínen történő kereskedésre bevezetett
részvényekkel vagy állampapírokkal:

1. Bármely természetes vagy jogi személy
kizárólag az alábbi feltételek 
valamelyikének teljesülése esetén
rendelkezhet nettó rövid pozícióval azon
kereskedési helyszínen történő 
kereskedésre bevezetett részvények 
tekintetében, ahol a kereskedési nap 
végén e pozíció teljesült:

Or. en

Módosítás 330
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Bármely természetes vagy jogi személy 
kizárólag az alábbi feltételek 
valamelyikének teljesülése esetén 
shortolhat a valamely kereskedési 
helyszínen történő kereskedésre bevezetett 
részvényekkel vagy állampapírokkal:

1. Bármely természetes vagy jogi személy
kizárólag alábbi feltételek valamelyikének 
teljesülése esetén shortolhat azon
kereskedési helyszínen történő 
kereskedésre bevezetett részvényekkel, 
ahol ezen short ügylet a várakozások 
szerint nettó short pozíciót eredményez az 
adott részvénynél a munkanap végével:

Or. en

Indokolás

A korlátozások ebben az esetben káros hatást váltanának ki az államkötvény-piacok 
likviditására, és aránytalanok lennének az ilyen pozíciók jelentette rendszerkockázatokkal.  A 
tagállamoknak emiatt sokkal többe kerülne a közszolgáltatásokhoz, például az 
egészségügyhöz, a nyugdíjakhoz, a szociális jóléthez szükséges források biztosítása.
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Módosítás 331
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Bármely természetes vagy jogi személy 
kizárólag az alábbi feltételek 
valamelyikének teljesülése esetén 
shortolhat a valamely kereskedési 
helyszínen történő kereskedésre bevezetett 
részvényekkel vagy állampapírokkal:

1. Bármely természetes vagy jogi személy 
kizárólag az alábbi feltételek 
valamelyikének teljesülése esetén 
shortolhat a valamely kereskedési 
helyszínen történő kereskedésre bevezetett 
részvényekkel:

Or. en

Indokolás

E követelmények egyáltalán nem vonatkozhatnak az állampapírokra.

Módosítás 332
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Bármely természetes vagy jogi személy 
kizárólag az alábbi feltételek 
valamelyikének teljesülése esetén 
shortolhat a valamely kereskedési 
helyszínen történő kereskedésre bevezetett 
részvényekkel vagy állampapírokkal:

1. Bármely természetes vagy jogi személy 
kizárólag az alábbi feltételek 
valamelyikének teljesülése esetén 
shortolhat a valamely kereskedési 
helyszínen történő kereskedésre bevezetett 
részvényekkel vagy hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírokkal:

Or. en
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Módosítás 333
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Bármely természetes vagy jogi személy 
kizárólag az alábbi feltételek 
valamelyikének teljesülése esetén 
shortolhat a valamely kereskedési 
helyszínen történő kereskedésre bevezetett 
részvényekkel vagy állampapírokkal:

1. Bármely természetes vagy jogi személy 
kizárólag az alábbi feltételek 
valamelyikének teljesülése esetén 
shortolhat a valamely kereskedési 
helyszínen történő kereskedésre bevezetett 
részvényekkel vagy hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírokkal:

Or. de

Módosítás 334
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Bármely természetes vagy jogi személy 
kizárólag az alábbi feltételek 
valamelyikének teljesülése esetén 
shortolhat a valamely kereskedési 
helyszínen történő kereskedésre bevezetett 
részvényekkel vagy állampapírokkal:

1. Bármely természetes vagy jogi személy 
kizárólag az alábbi feltételek 
valamelyikének a személy által 
kezdeményezett shortolás kereskedési 
napján 23.59-re történő teljesülése esetén 
shortolhat a valamely kereskedési 
helyszínen történő kereskedésre bevezetett 
részvényekkel vagy állampapírokkal:

Or. en

Módosítás 335
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Bármely természetes vagy jogi személy 1. Bármely természetes vagy jogi személy 
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kizárólag az alábbi feltételek 
valamelyikének teljesülése esetén 
shortolhat a valamely kereskedési 
helyszínen történő kereskedésre bevezetett 
részvényekkel vagy állampapír-
instrumentumokkal:

kizárólag az alábbi feltételek 
valamelyikének a kereskedési nap végére 
történő teljesülése esetén shortolhat a 
valamely kereskedési helyszínen történő 
kereskedésre bevezetett részvényekkel 
vagy állampapírokkal:

Or. en

Indokolás

Egy lehetsége tilalomnak olyan területekre kell koncentrálnia, ahol a manipulatív magatartás 
hatékonyan kezelhető anélkül, hogy hátrányosan érintené a fedezetlen shortolások piaci 
hatékonyságra gyakorolt előnyeit.

Módosítás 336
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Bármely természetes vagy jogi személy 
kizárólag az alábbi feltételek 
valamelyikének teljesülése esetén 
shortolhat a valamely kereskedési 
helyszínen történő kereskedésre bevezetett 
részvényekkel vagy állampapírokkal:

1. Bármely természetes vagy jogi személy 
kizárólag az alábbi feltételek 
valamelyikének az érintett kereskedési nap 
végére történő teljesülése esetén shortolhat 
a valamely kereskedési helyszínen történő 
kereskedésre bevezetett részvényekkel 
vagy állampapírokkal:

Or. en


