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Módosítás 337
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a természetes vagy jogi személy a 
részvényt vagy állampapír-
instrumentumot kölcsönvette;

a) a természetes vagy jogi személy a 
részvényt kölcsönvette;

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.

Módosítás 338
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a természetes vagy jogi személy a 
részvényt vagy állampapír-
instrumentumot kölcsönvette;

a) a természetes vagy jogi személy a 
részvényt kölcsönvette vagy 
visszavásárolta;

Or. en

Indokolás

A pénzügyi eszköz kölcsönvételével kapcsolatos napon belüli rugalmasság enyhítené a 
likviditásra vonatkozó korlátozások negatív hatásait, miközben érvényben marad a Bizottság 
arra irányuló szándéka, hogy el lehessen kerülni a nemteljesítést. E követelmények egyáltalán 
nem vonatkozhatnak az állampapír-instrumentumokra.
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Módosítás 339
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a természetes vagy jogi személy a 
részvényt vagy állampapír-
instrumentumot kölcsönvette;

a) a természetes vagy jogi személy a 
pénzügyi eszközt kölcsönvette;

Or. en

Módosítás 340
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a természetes vagy jogi személy a 
részvényt vagy állampapír-
instrumentumot kölcsönvette;

a) a természetes vagy jogi személy a 
részvényt vagy adósságinstrumentumot
kölcsönvette;

Or. de

Módosítás 341
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a természetes vagy jogi személy 
megállapodást kötött a részvény vagy 
állampapír-instrumentum 
kölcsönvételéről;

törölve

Or. en
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Módosítás 342
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a természetes vagy jogi személy 
megállapodást kötött a részvény vagy 
állampapír-instrumentum kölcsönvételéről;

b) a természetes vagy jogi személy 
megállapodást kötött a részvény 
kölcsönvételéről, vagy annak érdekében, 
hogy megtörténjen az esedékes teljesítés, 
más, szerződésből vagy a vagyonjogból 
következő és feltétel nélkül végrehajtható 
igényt támaszt arra, hogy számára 
megfelelő számú azonos osztályú 
értékpapír tulajdonjogát átruházzák.

Or. en

Indokolás

Vannak olyan esetek, amikor az eladónak szerződésben rögzített, vitathatatlan joga van az 
egyenértékű részvényekhez. Nehéz belátni, hogy a 12. cikk miért csak a kölcsönvételre 
összpontosít, hiszen a tulajdonszerzéshez való jog még szilárdabb jog lehet. E szűk 
meghatározás komolyan befolyásolhatja a piacon a portfóliókkal kapcsolatos stratégiákat. 
Ezeket a problémákat a 12. cikkben meghatározott követelmények módosításával lehet 
kezelni. E követelmények egyáltalán nem vonatkozhatnak az állampapír-instrumentumokra.

Módosítás 343
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a természetes vagy jogi személy 
megállapodást kötött a részvény vagy 
állampapír-instrumentum
kölcsönvételéről;

b) a természetes vagy jogi személy 
megállapodást kötött a pénzügyi eszköz 
kölcsönvételéről;

Or. en
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Módosítás 344
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a természetes vagy jogi személy 
megállapodást kötött a részvény vagy 
állampapír-instrumentum
kölcsönvételéről;

b) a természetes vagy jogi személy 
keretmegállapodást kötött a részvény
kölcsönvételéről;

Or. en

Indokolás

A módosítások célja, hogy fedezettnek tekintsék az olyan keretszerződés által alátámasztott 
eladásokat, amelynek értelmében a harmadik fél kötelezettséget vállal egy bizonyos 
értékpapírcsomag kölcsönadására, illetve minden olyan egyéb megállapodás által 
alátámasztott eladást, amely szerint az esedékes teljesítés végrehajtható.

Módosítás 345
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a természetes vagy jogi személy 
megállapodást kötött a részvény vagy 
állampapír-instrumentum
kölcsönvételéről;

b) a természetes vagy jogi személy 
megállapodást kötött a részvény 
kölcsönvételéről;

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 346
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a természetes vagy jogi személy 
megállapodást kötött a részvény vagy 
állampapír-instrumentum
kölcsönvételéről;

b) a természetes vagy jogi személy 
megállapodást kötött a részvény vagy 
adósságinstrumentum kölcsönvételéről;

Or. en

Módosítás 347
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a természetes vagy jogi személy 
megállapodást kötött a részvény vagy 
állampapír-instrumentum
kölcsönvételéről;

b) a természetes vagy jogi személy 
megállapodást kötött a részvény vagy 
adósságinstrumentum kölcsönvételéről;

Or. de

Módosítás 348
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a természetes vagy jogi személy 
megállapodást kötött egy harmadik féllel, 
amelynek értelmében a szóban forgó 
harmadik fél megerősítette, hogy a 
részvényt vagy állampapír-
instrumentumot felkutatták és a 
természetes vagy jogi személy részére 
kölcsönzés céljából fenntartják annak 

törölve



PE456.805v02-00 8/111 AM\854948HU.doc

HU

érdekében, hogy az esedékesség 
időpontjában az ügylet teljesíthető legyen.

Or. en

Módosítás 349
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a természetes vagy jogi személy 
megállapodást kötött egy harmadik féllel, 
amelynek értelmében a szóban forgó 
harmadik fél megerősítette, hogy a 
részvényt vagy állampapír-
instrumentumot felkutatták és a 
természetes vagy jogi személy részére 
kölcsönzés céljából fenntartják annak 
érdekében, hogy az esedékesség 
időpontjában az ügylet teljesíthető legyen.

törölve

Or. en

Módosítás 350
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a természetes vagy jogi személy 
megállapodást kötött egy harmadik féllel, 
amelynek értelmében a szóban forgó 
harmadik fél megerősítette, hogy a 
részvényt vagy állampapír-
instrumentumot felkutatták és a 
természetes vagy jogi személy részére 
kölcsönzés céljából fenntartják annak 
érdekében, hogy az esedékesség 
időpontjában az ügylet teljesíthető legyen.

c) az ügylet nem fedezetlen shortolás.

Or. de



AM\854948HU.doc 9/111 PE456.805v02-00

HU

Módosítás 351
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a természetes vagy jogi személy 
megállapodást kötött egy harmadik féllel, 
amelynek értelmében a szóban forgó 
harmadik fél megerősítette, hogy a 
részvényt vagy állampapír-
instrumentumot felkutatták és a 
természetes vagy jogi személy részére
kölcsönzés céljából fenntartják hogy az 
esedékesség időpontjában az ügylet 
teljesíthető legyen.

c) a természetes vagy jogi személy ésszerű 
indokok alapján azt feltételezi, hogy a 
részvény kölcsönzés céljából rendelkezésre 
áll annak érdekében, hogy az esedékesség 
időpontjában az ügylet teljesíthető legyen.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi megfogalmazás a szükségesnél korlátozóbb és nem egyértelmű abban a 
tekintetben, hogy miből áll a felkutatás. A javasolt módosítás összzhangba hozza a szöveget 
más fontos jogszabályokkal. E követelmények egyáltalán nem vonatkozhatnak az állampapír-
instrumentumokra.

Módosítás 352
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a természetes vagy jogi személy 
megállapodást kötött egy harmadik féllel, 
amelynek értelmében a szóban forgó 
harmadik fél megerősítette, hogy a 
részvényt vagy állampapír-instrumentumot 
felkutatták és a természetes vagy jogi 
személy részére kölcsönzés céljából 
fenntartják annak érdekében, hogy az 
esedékesség időpontjában az ügylet 
teljesíthető legyen.

c) a természetes vagy jogi személy 
megállapodást kötött egy harmadik féllel, 
amelynek értelmében ésszerű indokok 
alapján azt feltételezik, hogy a részvényt 
kölcsön lehet venni annak érdekében, hogy 
az esedékesség időpontjában az ügylet 
teljesíthető legyen.
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Or. en

Módosítás 353
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a természetes vagy jogi személy 
megállapodást kötött egy harmadik féllel, 
amelynek értelmében a szóban forgó 
harmadik fél megerősítette, hogy a 
részvényt vagy állampapír-instrumentumot 
felkutatták és a természetes vagy jogi 
személy részére kölcsönzés céljából 
fenntartják annak érdekében, hogy az 
esedékesség időpontjában az ügylet 
teljesíthető legyen.

c) a természetes vagy jogi személy 
megállapodást kötött egy harmadik féllel, 
amelynek értelmében ésszerű indokok 
alapján arra számít, hogy az esedékesség 
időpontjában az ügylet teljesíthető.

Or. en

Indokolás

A módosítások célja, hogy fedezettnek tekintsék az olyan keretszerződés által alátámasztott 
eladásokat, amelynek értelmében a harmadik fél kötelezettséget vállal egy bizonyos 
értékpapírcsomag kölcsönadására, illetve minden olyan egyéb megállapodás által 
alátámasztott eladást, amely szerint az esedékes teljesítés végrehajtható.

Módosítás 354
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a természetes vagy jogi személy 
megállapodást kötött egy harmadik féllel, 
amelynek értelmében a szóban forgó 
harmadik fél megerősítette, hogy a 
részvényt vagy állampapír-instrumentumot 
felkutatták és a természetes vagy jogi 
személy részére kölcsönzés céljából 
fenntartják annak érdekében, hogy az 

c) a természetes vagy jogi személy ésszerű 
indokok alapján arra számít, hogy a 
részvényt vagy állampapír-instrumentumot 
fel lehet kutatni és a természetes vagy jogi 
személy részére kölcsönzés céljából fenn 
lehet tartani annak érdekében, hogy az 
esedékesség időpontjában az ügylet 
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esedékesség időpontjában az ügylet 
teljesíthető legyen.

teljesíthető legyen.

Or. en

Indokolás

A 12. cikk (1) bekezdése c) pontjának megfogalmazását ki kell igazítani, hogy az tükrözze az 
egyesült államokbeli Dodd-Frank jogszabályt (ésszerű indokok alapján arra számít). Az EU-
ban a felkutatásra vonatkozó szigorúbb szabály visszaállíthatja az európai piacokat a 
nemzetközi szintre.

Módosítás 355
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a természetes vagy jogi személy 
megállapodást kötött egy harmadik féllel, 
amelynek értelmében a szóban forgó 
harmadik fél megerősítette, hogy a 
részvényt vagy állampapír-
instrumentumot felkutatták és a 
természetes vagy jogi személy részére 
kölcsönzés céljából fenntartják annak 
érdekében, hogy az esedékesség 
időpontjában az ügylet teljesíthető legyen.

c) a természetes vagy jogi személy 
megállapodást kötött egy harmadik féllel, 
amelynek értelmében a szóban forgó 
harmadik fél megerősítette, hogy a 
részvényt felkutatták a természetes vagy 
jogi személy részére kölcsönzés céljából 
annak érdekében, hogy az esedékesség 
időpontjában az ügylet teljesíthető legyen.

Or. en

Indokolás

A napon belüli kereskedés nem jelent nagyobb veszélyt, mivel a rövid pozíciókat nem tartják 
meg elég hosszú ideig ahhoz, hogy teljesíteni kelljen. Az a követelmény, hogy a short ügylet 
előtt meg kell erősíteni az eszköz fenntartását, aránytalanul korlátozó, és jelentősen növeli a 
kibocsátók hitelfelvételi költségeit. Az állampapír-instrumentumok esetében még a 
felkutatásra vonatkozó követelmény is aránytalan, mivel a sikertelen kereskedések száma 
alacsony, és az uniós kormányok tőkebevonási költségeinek jelentős növekedéséhez fog 
vezetni.
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Módosítás 356
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a természetes vagy jogi személy 
megállapodást kötött egy harmadik féllel, 
amelynek értelmében a szóban forgó 
harmadik fél megerősítette, hogy a 
részvényt vagy állampapír-instrumentumot 
felkutatták és a természetes vagy jogi 
személy részére kölcsönzés céljából 
fenntartják annak érdekében, hogy az 
esedékesség időpontjában az ügylet 
teljesíthető legyen.

c) a természetes vagy jogi személy 
megállapodást kötött egy harmadik féllel, 
amelynek értelmében a szóban forgó 
harmadik fél megerősítette, hogy a 
részvényt vagy állampapír-instrumentumot 
felkutatták a természetes vagy jogi személy 
részére annak érdekében, hogy az
esedékesség időpontjában az ügylet 
teljesíthető legyen.

Or. en

Módosítás 357
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a természetes vagy jogi személy 
megállapodást kötött egy harmadik féllel, 
amelynek értelmében a szóban forgó 
harmadik fél megerősítette, hogy a 
részvényt vagy állampapír-instrumentumot 
felkutatták és a természetes vagy jogi 
személy részére kölcsönzés céljából 
fenntartják annak érdekében, hogy az 
esedékesség időpontjában az ügylet 
teljesíthető legyen.

c) a természetes vagy jogi személy 
megállapodást kötött egy harmadik féllel, 
amelynek értelmében a szóban forgó 
harmadik fél megerősítette, hogy a 
részvényt vagy állampapír-instrumentumot 
felkutatták vagy a természetes vagy jogi 
személy részére kölcsönzés céljából 
fenntartják annak érdekében, hogy az 
esedékesség időpontjában az ügylet 
teljesíthető legyen.

Or. en
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Módosítás 358
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a természetes vagy jogi személy azonos 
összeget érő kibocsátási jogot vásárolt 
meg, vagy utasítást adott e jogok 
gyakorlására.

Or. en

Indokolás

Az új pont célja, hogy – a kiocsátási jogokkal történő tőkeemelésekkel összefüggésben – a 
jogok és részvények közötti arbitrázs napon belüli alapon is lehetséges legyen.

Módosítás 359
Liem Hoang Ngoc

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a pénzügyi eszköz shortolása a 
shortolást közvetlenül megelőző eladási 
árnál magasabb áron történik (uptick), 
vagy a legutolsó eladási áron, 
amennyiben az magasabb, mint az utolsó 
különbözeti ár (zéró uptick).

Or. en

Módosítás 360
Olle Schmidt

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

Az e cikkben említett feltételek az azonnali 
piacokon lebonyolított ügyletekre 
alkalmazandók.

Or. en

Indokolás

Világosnak kell lennie, hogy a követelmények csak az azonnali piacra alkalmazandók, azaz a 
határidős ügyletekre nem; későbbi szállítással történő részvénykereskedelemre vonatkozó 
szerződés

Módosítás 361
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A természetes vagy jogi személy 
akkor köthet valamely tagállam vagy az 
Unió kötelezettségéhez kapcsolódó hitel-
nemteljesítési csereügyletet, ha e személy 
a szóban forgó kibocsátó állampapírjával 
kapcsolatban hosszú pozícióval vagy a 
szuverén államban más kimutatható 
érdekeltségekkel rendelkezik.

Or. en

Módosítás 362
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés egységes alkalmazási 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
Bizottságot hatáskörrel ruházzák fel, hogy 
végrehajtás-technikai standardokat 
fogadjon el, amelyekben meghatározza 

(2) Az (1) bekezdés egységes alkalmazási 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
Bizottságot hatáskörrel ruházzák fel, hogy 
végrehajtás-technikai standardokat 
fogadjon el, amelyekben meghatározza, mi 
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azoknak a megállapodásoknak a típusát, 
amelyek megfelelően biztosítják, hogy a 
részvény vagy az állampapír-
instrumentum az elszámoláskor 
rendelkezésre álljon.

szolgál ésszerű indokként annak 
feltételezéséhez, hogy a részvény 
kölcsönzés céljából rendelkezésre fog 
állni, hogy az esedékesség időpontjában 
az ügylet teljesíthető legyen.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi megfogalmazás a szükségesnél korlátozóbb és nem egyértelmű abban a 
tekintetben, hogy miből áll a felkutatás. A javasolt módosítás összhangba hozza a szöveget
más fontos jogszabályokkal. E követelmények egyáltalán nem vonatkozhatnak az állampapír-
instrumentumokra.

Módosítás 363
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés egységes alkalmazási 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
Bizottságot hatáskörrel ruházzák fel, hogy 
végrehajtás-technikai standardokat 
fogadjon el, amelyekben meghatározza 
azoknak a megállapodásoknak a típusát, 
amelyek megfelelően biztosítják, hogy a 
részvény vagy az állampapír-instrumentum 
az elszámoláskor rendelkezésre álljon.

(2) Az (1) bekezdés egységes alkalmazási 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
Bizottságot hatáskörrel ruházzák fel, hogy 
végrehajtás-technikai standardokat 
fogadjon el, amelyekben meghatározza 
azoknak a megállapodásoknak a típusát, 
amelyek rendes körülmények között 
indokolttá teszik az elvárást, hogy a 
részvény vagy az állampapír-instrumentum 
az elszámoláskor rendelkezésre álljon.

Or. en

Indokolás

A 12. cikk (1) bekezdése c) pontjának megfogalmazását ki kell igazítani, hogy tükrözze az 
egyesült államokbeli Dodd-Frank jogszabályt (indokolt elvárás). Az EU-ban a felkutatásra 
vonatkozó szigorúbb szabály visszaállíthatja az európai piacokat a nemzetközi szintre.
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Módosítás 364
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés egységes alkalmazási 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
Bizottságot hatáskörrel ruházzák fel, hogy 
végrehajtás-technikai standardokat 
fogadjon el, amelyekben meghatározza 
azoknak a megállapodásoknak a típusát, 
amelyek megfelelően biztosítják, hogy a 
részvény vagy az állampapír-
instrumentum az elszámoláskor 
rendelkezésre álljon.

(2) Az (1) bekezdés egységes alkalmazási 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
Bizottságot hatáskörrel ruházzák fel, hogy 
végrehajtás-technikai standardokat 
fogadjon el, amelyekben meghatározza 
azoknak a megállapodásoknak a típusát, 
amelyek megfelelően biztosítják, hogy a
pénzügyi eszköz az elszámoláskor 
rendelkezésre álljon.

Or. en

Módosítás 365
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság figyelembe veszi 
mindenekelőtt a piacok, különösen az 
államkötvény-piac és az államkötvény-
visszavásárlási piacok (repo piacok) 
likviditása megőrzésének szükségességét.

A Bizottság figyelembe veszi 
mindenekelőtt a piacok, különösen az 
államkötvény-piac és az államkötvény-
visszavásárlási piacok (repo piacok) 
hatékonysága megőrzésének 
szükségességét.

Or. en

Módosítás 366
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESMA legkésőbb [2012. január 1]-jéig 
benyújtja a Bizottsághoz a szóban forgó 
végrehajtás-technikai standardok 
tervezeteit.

Az ESA (ESMA) 2012. január 1-ig 
benyújtja a Bizottsághoz a szóban forgó 
végrehajtás-technikai standardok 
tervezeteit. Az ESA (ESMA) továbbá 
kidolgozza az azt meghatározó feltételeket, 
hogy a természetes vagy jogi személy 
mikor köthet valamely tagállam vagy az 
Unió kötelezettségéhez kapcsolódó hitel-
nemteljesítési csereügyletet anélkül, hogy 
a szóban forgó kibocsátó állampapírjával 
kapcsolatban hosszú pozícióval 
rendelkezne.

Or. en

Módosítás 367
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Tilos a nyersanyagokkal és hitel-
nemteljesítési csereügyletekkel 
kapcsolatos részvények vagy kötvények 
shortolása.

Or. de

Módosítás 368
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az árucikkekkel kapcsolatos 
részvények vagy kötvények shortolása 
tilos.

Or. en



PE456.805v02-00 18/111 AM\854948HU.doc

HU

Indokolás

Az éghajlatváltozás következtében az élelmiszerek és az árucikkek ára tekintetében erős 
ingadozás várható. A hitel-nemteljesítési csereügyletek shortolását tekintik a 2010 tavaszán 
elkezdődött euróválság egyik okának. Az uniós tagállamok költségvetési konszolidációjához 
szükséges a hitel-nemteljesítési csereügyletek tiltása. További likviditás pedig nem szükséges e 
piac számára; a nemteljesítés kockázatot hagyományos eszközök fedezhetik.

Módosítás 369
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 b bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A részvények vagy 
adósságinstrumentumok shortolása csak 
akkor lehetséges, ha a shortolásra 
közvetlenül a részvényárfolyam vételi 
árfolyamhoz viszonyított emelkedését vagy 
változatlanul maradását követően kerül 
sor. 

Or. de

Módosítás 370
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 b bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A részvények vagy 
adósságinstrumentumok shortolása csak 
akkor lehetséges, ha a részvény ára 
közvetlenül a shortolást megelőzően a 
vételi árfolyam fölé emelkedik, vagy 
változatlan marad.

Or. en
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Indokolás

Az uptick-szabály alkalmazásával elkerülhetők a túlzott árcsökkenések.

Módosítás 371
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Fedezetlen shortolások

A fedezetlen shortolás tilos.

Or. en

Indokolás

A fedezetlen shortolás növeli a piaci manipulációk, a nemteljesítés és a volatilitás kockázatát 
Továbbá a fedezetlen shortolás szándékosan nem teljesített ügyleteket eredményez annak 
érdekében, hogy manipulálják az értékpapírok árát, és így hasznot húzzanak az arbitrázsból, 
vagy kikerüljék a szabályos shortolással kapcsolatos hitelfelvételi költségeket. A fedezetlen 
shortolás tilos, mivel az eladó megtévesztő magatartást tanúsít az értékpapírok birtoklása 
tekintetében.

Módosítás 372
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Fedezetlen shortolás

A fedezetlen shortolás tilos.

Or. en
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Módosítás 373
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
12 b cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12b. cikk
Fedezetlen pozíciók hitel-nemteljesítési 

csereügyletek esetén
A hitel-nemteljesítési csereügyletekben a 
fedezetlen pozíció tilos.

Or. en

Módosítás 374
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
12 b cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12b. cikk
Fedezetlen hitel-nemteljesítési 

csereügyletekre vonatkozó korlátozások
Egy természetes vagy jogi személy akkor 
köthet valamely tagállam, az Unió vagy 
egy jogi személy kötelezettségéhez 
kapcsolódó hitel-nemteljesítési 
csereügyletet, ha e személy a szóban forgó 
kibocsátó adósságpapírjával kapcsolatban 
hosszú pozícióval rendelkezik.

Or. en

Módosítás 375
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk 



AM\854948HU.doc 21/111 PE456.805v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. cikk törölve

Fedezeti vételi eljárások és bírság 
késedelmes teljesítés esetén

(1) Azok a kereskedési helyszínek, ahol 
részvényekkel vagy állampapírokkal 
kereskednek, biztosítják, hogy az adott 
kereskedési helyszín vagy a kereskedési 
helyszín számára klíringszolgáltatásokat 
nyújtó központi szerződő fél az összes 
alábbi követelménynek megfelelő 
eljárásokkal rendelkezzen:
a) abban az esetben, ha a kereskedési 
helyszínen részvényeket vagy állampapír-
instrumentumokat eladó valamely 
természetes vagy jogi személy a 
részvényeket vagy az állampapír-
instrumentumokat az ügylet napjától 
számított négy, illetve árjegyzési 
tevékenység esetén hat kereskedési napon 
belül nem tudja elszámolásra leszállítani, 
a kereskedési helyszín vagy a központi 
szerződő fél automatikusan eljárást indít 
az érintett részvények vagy állampapír-
instrumentum fedezeti vételére annak 
érdekében, hogy az elszámoláshoz azok 
leszállítását biztosítsák;
b) abban az esetben, ha a kereskedési 
helyszín vagy a központi szerződő fél a 
részvények vagy az állampapír-
instrumentumok leszállításhoz szükséges 
fedezeti vételét nem tudja lebonyolítani, a 
kereskedési helyszín vagy a központi 
szerződő fél a teljesítés napján 
leszállítandó részvények vagy állampapír 
értéke és a vevő által elszenvedett 
veszteség alapján készpénzben kártérítést 
fizet a vevőnek;
c) a teljesítést elmulasztó természetes vagy 
jogi személy megtéríti a kereskedési 
helyszínnek vagy a központi szerződő 
félnek az a) és b) pontok értelmében 
kifizetett teljes összeget.
(2) A kereskedési helyszín, amelyen 
részvényekkel vagy állampapír-
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instrumentumokkal kereskednek, 
biztosítja, hogy saját maga, illetve a 
részvényekkel vagy az állampapír-
instrumentumokkal kapcsolatos 
elszámolási szolgáltatásokat nyújtó 
elszámolási rendszer olyan eljárásokat 
alkalmaz, amelyek biztosítják, hogy abban 
az esetben, ha a kereskedési helyszínen 
részvényeket vagy állampapír-
instrumentumokat eladó természetes vagy 
jogi személy a részvényeket vagy az 
állampapír-instrumentumokat a kellő 
időben elszámolásra nem szállítja le, a 
szóban forgó természetes vagy jogi 
személy mindaddig köteles naponta 
bizonyos összeget befizetni a kereskedési 
helyszínnek vagy az elszámolási 
rendszernek, amíg a mulasztást nem 
orvosolja.
A naponta fizetendő összegnek kellően 
magasnak kell lennie ahhoz, hogy az 
eladónak ne származhasson nyeresége a 
nemteljesítésből, továbbá, hogy a 
nemteljesítést illetően visszatartó hatása 
legyen a természetes vagy jogi 
személyekre.
(3) Azoknak a kereskedési helyszíneknek, 
amelyeken részvényekkel vagy 
állampapírokkal kereskednek, olyan 
szabályzattal kell rendelkezniük, amely 
lehetővé teszi, hogy a kereskedési helyszín 
tagjaként működő természetes vagy jogi 
személyek számára megtiltsák a 
részvényekkel vagy állampapír-
instrumentumokkal kapcsolatos további 
short ügyleteket az adott kereskedési 
helyszínen mindaddig, amíg a szóban 
forgó személy nem rendezte az adott 
kereskedési helyszínen bonyolított short 
ügyletből eredő kötelezettségét.

Or. en
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Módosítás 376
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. cikk törölve
Fedezeti vételi eljárások és bírság 

késedelmes teljesítés esetén
(1) Azok a kereskedési helyszínek, ahol 
részvényekkel vagy állampapírokkal 
kereskednek, biztosítják, hogy az adott 
kereskedési helyszín vagy a kereskedési 
helyszín számára klíringszolgáltatásokat 
nyújtó központi szerződő fél az összes 
alábbi követelménynek megfelelő 
eljárásokkal rendelkezzen:
a) abban az esetben, ha a kereskedési 
helyszínen részvényeket vagy állampapír-
instrumentumokat eladó valamely 
természetes vagy jogi személy a 
részvényeket vagy az állampapír-
instrumentumokat az ügylet napjától 
számított négy, illetve árjegyzési 
tevékenység esetén hat kereskedési napon 
belül nem tudja elszámolásra leszállítani, 
a kereskedési helyszín vagy a központi 
szerződő fél automatikusan eljárást indít 
az érintett részvények vagy állampapír-
instrumentum fedezeti vételére annak 
érdekében, hogy az elszámoláshoz azok 
leszállítását biztosítsák;
b) abban az esetben, ha a kereskedési 
helyszín vagy a központi szerződő fél a 
részvények vagy az állampapír-
instrumentumok leszállításhoz szükséges 
fedezeti vételét nem tudja lebonyolítani, a 
kereskedési helyszín vagy a központi 
szerződő fél a teljesítés napján 
leszállítandó részvények vagy állampapír 
értéke és a vevő által elszenvedett 
veszteség alapján készpénzben kártérítést 
fizet a vevőnek;



PE456.805v02-00 24/111 AM\854948HU.doc

HU

c) a teljesítést elmulasztó természetes vagy 
jogi személy megtéríti a kereskedési 
helyszínnek vagy a központi szerződő 
félnek az a) és b) pontok értelmében 
kifizetett teljes összeget.
(2) A kereskedési helyszín, amelyen 
részvényekkel vagy állampapír-
instrumentumokkal kereskednek, 
biztosítja, hogy saját maga, illetve a 
részvényekkel vagy az állampapír-
instrumentumokkal kapcsolatos 
elszámolási szolgáltatásokat nyújtó 
elszámolási rendszer olyan eljárásokat 
alkalmaz, amelyek biztosítják, hogy abban 
az esetben, ha a kereskedési helyszínen 
részvényeket vagy állampapír-
instrumentumokat eladó természetes vagy 
jogi személy a részvényeket vagy az 
állampapír-instrumentumokat a kellő 
időben elszámolásra nem szállítja le, a 
szóban forgó természetes vagy jogi 
személy mindaddig köteles naponta 
bizonyos összeget befizetni a kereskedési 
helyszínnek vagy az elszámolási 
rendszernek, amíg a mulasztást nem 
orvosolja. 
A naponta fizetendő összegnek kellően 
magasnak kell lennie ahhoz, hogy az 
eladónak ne származhasson nyeresége a 
nemteljesítésből, továbbá, hogy a 
nemteljesítést illetően visszatartó hatása 
legyen a természetes vagy jogi 
személyekre.
(3) Azoknak a kereskedési helyszíneknek, 
amelyeken részvényekkel vagy 
állampapírokkal kereskednek, olyan 
szabályzattal kell rendelkezniük, amely 
lehetővé teszi, hogy a kereskedési helyszín 
tagjaként működő természetes vagy jogi 
személyek számára megtiltsák a 
részvényekkel vagy állampapír-
instrumentumokkal kapcsolatos további 
short ügyleteket az adott kereskedési 
helyszínen mindaddig, amíg a szóban 
forgó személy nem rendezte az adott 
kereskedési helyszínen bonyolított short 
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ügyletből eredő kötelezettségét.

Or. en

Indokolás

A nemteljesítést 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. Lásd a javasolt 16a. preambulumbekezdést.

Módosítás 377
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fedezeti vételi eljárások és bírság
késedelmes teljesítés esetén

Fedezeti vételi eljárások és adminisztratív 
szankciók késedelmes teljesítés esetén.

Or. en

Indokolás

A „bírság” kifejezés helytelenül büntetőjogi szankciót sugall.

Módosítás 378
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a kereskedési helyszínek, ahol 
részvényekkel vagy állampapírokkal 
kereskednek, biztosítják, hogy az adott 
kereskedési helyszín vagy a kereskedési 
helyszín számára klíringszolgáltatásokat 

törölve
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nyújtó központi szerződő fél az összes 
alábbi követelménynek megfelelő 
eljárásokkal rendelkezzen:
a) abban az esetben, ha a kereskedési 
helyszínen részvényeket vagy állampapír-
instrumentumokat eladó valamely 
természetes vagy jogi személy a 
részvényeket vagy az állampapír-
instrumentumokat az ügylet napjától 
számított négy, illetve árjegyzési 
tevékenység esetén hat kereskedési napon 
belül nem tudja elszámolásra leszállítani, 
a kereskedési helyszín vagy a központi 
szerződő fél automatikusan eljárást indít 
az érintett részvények vagy állampapír-
instrumentum fedezeti vételére annak 
érdekében, hogy az elszámoláshoz azok 
leszállítását biztosítsák;
b) abban az esetben, ha a kereskedési 
helyszín vagy a központi szerződő fél a 
részvények vagy az állampapír-
instrumentumok leszállításhoz szükséges 
fedezeti vételét nem tudja lebonyolítani, a 
kereskedési helyszín vagy a központi 
szerződő fél a teljesítés napján 
leszállítandó részvények vagy állampapír 
értéke és a vevő által elszenvedett 
veszteség alapján készpénzben kártérítést 
fizet a vevőnek;
c) a teljesítést elmulasztó természetes vagy 
jogi személy megtéríti a kereskedési 
helyszínnek vagy a központi szerződő 
félnek az a) és b) pontok értelmében 
kifizetett teljes összeget.

Or. en

Módosítás 379
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a kereskedési helyszínek, ahol 
részvényekkel vagy állampapírokkal 

(1) Azok a kereskedési helyszínek, ahol 
részvényekkel vagy állampapírokkal 
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kereskednek, biztosítják, hogy az adott 
kereskedési helyszín vagy a kereskedési 
helyszín számára klíringszolgáltatásokat 
nyújtó központi szerződő fél az összes 
alábbi követelménynek megfelelő 
eljárásokkal rendelkezzen:

kereskednek, megfelelő szabályokat 
alkalmaznak ahhoz, hogy biztosítsák az 
esedékes teljesítés végrehajtását. E 
szabályok, köztük a fedezeti vételi 
lehetőségek a visszaélések tekintetében 
hatásosak, arányosak és visszatartó 
erejűek.

Or. en

Módosítás 380
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a kereskedési helyszínek, ahol 
részvényekkel vagy állampapírokkal 
kereskednek, biztosítják, hogy az adott 
kereskedési helyszín vagy a kereskedési 
helyszín számára klíringszolgáltatásokat 
nyújtó központi szerződő fél az összes 
alábbi követelménynek megfelelő 
eljárásokkal rendelkezzen:

(1) A részvényekre vonatkozóan 
klíringszolgáltatásokat nyújtó központi 
szerződő felek az összes alábbi 
követelménynek megfelelő eljárásokkal 
rendelkeznek:

Or. en

Módosítás 381
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a kereskedési helyszínek, ahol 
részvényekkel vagy állampapírokkal 
kereskednek, biztosítják, hogy az adott 
kereskedési helyszín vagy a kereskedési 
helyszín számára klíringszolgáltatásokat 
nyújtó központi szerződő fél az összes 
alábbi követelménynek megfelelő 
eljárásokkal rendelkezzen:

(1) Azok az elszámolóházak vagy 
elszámolási rendszerek, ahol 
részvényekkel vagy állampapírokkal 
kereskednek, biztosítják, hogy az adott 
kereskedési helyszín vagy a kereskedési 
helyszín számára klíringszolgáltatásokat 
nyújtó központi szerződő fél az összes 
alábbi követelménynek megfelelő 
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eljárásokkal rendelkezzen:

Or. en

Indokolás

Nem a kereskedési helyszín a lényeges fél.  Az elszámolóháznak vagy elszámolási rendszernek 
kell a rendszer alanyává válnia.

Módosítás 382
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) abban az esetben, ha a kereskedési 
helyszínen részvényeket vagy állampapír-
instrumentumokat eladó valamely 
természetes vagy jogi személy a 
részvényeket vagy az állampapír-
instrumentumokat az ügylet napjától 
számított négy, illetve árjegyzési
tevékenység esetén hat kereskedési napon 
belül nem tudja elszámolásra leszállítani, 
a kereskedési helyszín vagy a központi 
szerződő fél automatikusan eljárást indít 
az érintett részvények vagy állampapír-
instrumentum fedezeti vételére annak 
érdekében, hogy az elszámoláshoz azok 
leszállítását biztosítsák;

törölve

Or. en

Indokolás

A shortolás eredményeképpen alacsony a nemteljesítés szintje. Megfelelőbb lenne, ha a 
nemteljesítéssel kapcsolatos intézkedések egy külön jogszabály részét képeznék, és nem 
korlátozódnának a shortolásra.
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Módosítás 383
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) abban az esetben, ha a kereskedési 
helyszínen részvényeket vagy állampapír-
instrumentumokat eladó valamely 
természetes vagy jogi személy a 
részvényeket vagy az állampapír-
instrumentumokat az ügylet napjától 
számított négy, illetve árjegyzési 
tevékenység esetén hat kereskedési napon 
belül nem tudja elszámolásra leszállítani, a 
kereskedési helyszín vagy a központi 
szerződő fél automatikusan eljárást indít 
az érintett részvények vagy állampapír-
instrumentum fedezeti vételére annak 
érdekében, hogy az elszámoláshoz azok 
leszállítását biztosítsák;

a) abban az esetben, ha a részvényeket 
vagy állampapír-instrumentumokat eladó 
valamely természetes vagy jogi személy a 
részvényeket vagy az állampapír-
instrumentumokat nem tudja elszámolásra 
leszállítani, és a részvényeket vagy az 
állampapír-instrumentumokat elszámolás 
céljából nem szállítja le a teljesítés 
esedékességének időpontjára, a piaci 
fegyelmet szabályozó rendszert kell 
alkalmazni, amely az említett természetes 
vagy jogi személyre vonatkozó fedezeti 
vételi rendszerből és szankcionáló 
rendszerből áll.

Or. en

Indokolás

Az európai rendszerek a joghatóágtól függően változnak. A harmonizáció hiányának kezelése 
érdekében az Európai Bizottság felállított egy ágazati csoportot, az elszámolási ciklusok 
harmonizációjával foglalkozó munkacsoportot, hogy az ügyletek elszámolásához szükséges 
idő harmonizálásával versenyképesebbé tegye az európai pénzpiacokat. Az elszámolási 
fegyelemmel kapcsolatos rendszereket általában kereskedés utáni infrastruktúrák működtetik, 
ezért jobban illenének a kereskedés utáni szabályozással foglalkozó jogszabályba.

Módosítás 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) abban az esetben, ha a kereskedési 
helyszínen részvényeket vagy állampapír-
instrumentumokat eladó valamely 

a) abban az esetben, ha a részvényeket 
vagy állampapír-instrumentumokat eladó 
valamely természetes vagy jogi személy a 
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természetes vagy jogi személy a 
részvényeket vagy az állampapír-
instrumentumokat az ügylet napjától 
számított négy, illetve árjegyzési 
tevékenység esetén hat kereskedési napon 
belül nem tudja elszámolásra leszállítani, a 
kereskedési helyszín vagy a központi 
szerződő fél automatikusan eljárást indít az 
érintett részvények vagy állampapír-
instrumentum fedezeti vételére annak 
érdekében, hogy az elszámoláshoz azok 
leszállítását biztosítsák;

részvényeket az elszámolás 
esedékességének napját követő hat 
kereskedési napon belül nem tudja 
elszámolásra leszállítani, a központi 
szerződő fél automatikusan eljárást indít az 
érintett részvények fedezeti vételére annak 
érdekében, hogy az elszámoláshoz azok 
leszállítását biztosítsák;

Or. en

Módosítás 385
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) abban az esetben, ha a kereskedési 
helyszínen részvényeket vagy állampapír-
instrumentumokat eladó valamely 
természetes vagy jogi személy a 
részvényeket vagy az állampapír-
instrumentumokat az ügylet napjától 
számított négy, illetve árjegyzési 
tevékenység esetén hat kereskedési napon 
belül nem tudja elszámolásra leszállítani, a 
kereskedési helyszín vagy a központi 
szerződő fél automatikusan eljárást indít az 
érintett részvények vagy állampapír-
instrumentum fedezeti vételére annak 
érdekében, hogy az elszámoláshoz azok 
leszállítását biztosítsák;

a) abban az esetben, ha a kereskedési 
helyszínen részvényeket vagy állampapír-
instrumentumokat eladó valamely 
természetes vagy jogi személy a 
részvényeket vagy az állampapír-
instrumentumokat az ügylet napjától 
számított négy napon belül nem tudja 
elszámolásra leszállítani, a kereskedési 
helyszín vagy a központi szerződő fél 
automatikusan eljárást indít az érintett 
részvények vagy állampapír-instrumentum 
fedezeti vételére annak érdekében, hogy az 
elszámoláshoz azok leszállítását 
biztosítsák;

Or. en

Módosítás 386
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) abban az esetben, ha a kereskedési 
helyszínen részvényeket vagy állampapír-
instrumentumokat eladó valamely 
természetes vagy jogi személy a 
részvényeket vagy az állampapír-
instrumentumokat az ügylet napjától
számított négy, illetve árjegyzési 
tevékenység esetén hat kereskedési napon 
belül nem tudja elszámolásra leszállítani, a 
kereskedési helyszín vagy a központi 
szerződő fél automatikusan eljárást indít az 
érintett részvények vagy állampapír-
instrumentum fedezeti vételére annak 
érdekében, hogy az elszámoláshoz azok 
leszállítását biztosítsák;

a) abban az esetben, ha részvényeket vagy 
állampapír-instrumentumokat eladó 
valamely természetes vagy jogi személy a 
részvényeket vagy az állampapír-
instrumentumokat az elszámolási naptól
számított négy, illetve árjegyzési 
tevékenység esetén hat kereskedési napon 
belül nem tudja elszámolásra leszállítani, 
az elszámolóház, vagy az elszámolási 
rendszer, vagy a központi szerződő fél 
automatikusan eljárást indít az érintett 
részvények vagy állampapír-instrumentum 
fedezeti vételére annak érdekében, hogy az 
elszámoláshoz azok leszállítását 
biztosítsák;

Or. en

Indokolás

Nem a kereskedési helyszín a lényeges fél. Az elszámolóháznak vagy elszámolási rendszernek 
kell a rendszer alanyává válnia.

Módosítás 387
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) abban az esetben, ha a kereskedési 
helyszín vagy a központi szerződő fél a 
részvények vagy az állampapír-
instrumentumok leszállításhoz szükséges 
fedezeti vételét nem tudja lebonyolítani, a 
kereskedési helyszín vagy a központi 
szerződő fél a teljesítés napján 
leszállítandó részvények vagy állampapír 
értéke és a vevő által elszenvedett 
veszteség alapján készpénzben kártérítést 
fizet a vevőnek;

törölve
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Or. en

Indokolás

A shortolás eredményeképpen alacsony a nemteljesítés szintje. Megfelelőbb lenne, ha a 
nemteljesítéssel kapcsolatos intézkedések egy külön jogszabály részét képeznék, és nem 
korlátozódnának a shortolásra.

Módosítás 388
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) abban az esetben, ha a kereskedési 
helyszín vagy a központi szerződő fél a 
részvények vagy az állampapír-
instrumentumok leszállításhoz szükséges 
fedezeti vételét nem tudja lebonyolítani, a 
kereskedési helyszín vagy a központi 
szerződő fél a teljesítés napján 
leszállítandó részvények vagy állampapír
értéke és a vevő által elszenvedett 
veszteség alapján készpénzben kártérítést 
fizet a vevőnek;

b) abban az esetben, ha a központi 
szerződő fél a részvények vagy az 
állampapír-instrumentumok leszállításhoz 
szükséges fedezeti vételét nem tudja 
lebonyolítani, a központi szerződő fél a 
teljesítés napján leszállítandó részvények 
értéke és a vevő által elszenvedett 
veszteség alapján készpénzben kártérítést 
fizet a vevőnek;

Or. en

Módosítás 389
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) abban az esetben, ha a kereskedési 
helyszín vagy a központi szerződő fél a 
részvények vagy az állampapír-
instrumentumok leszállításhoz szükséges 
fedezeti vételét nem tudja lebonyolítani, a 
kereskedési helyszín vagy a központi 
szerződő fél a teljesítés napján 

b) abban az esetben, ha az elszámolóház, 
vagy az elszámolási rendszer, vagy a 
központi szerződő fél a részvények vagy az 
állampapír-instrumentumok leszállításhoz 
szükséges fedezeti vételét nem tudja
lebonyolítani, a kereskedési helyszín vagy 
a központi szerződő fél a teljesítés napján 
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leszállítandó részvények vagy állampapír 
értéke és a vevő által elszenvedett 
veszteség alapján készpénzben kártérítést 
fizet a vevőnek;

leszállítandó részvények vagy állampapír 
értéke és a vevő által elszenvedett 
veszteség alapján készpénzben kártérítést 
fizet a vevőnek;

Or. en

Indokolás

Nem a kereskedési helyszín a lényeges fél. Az elszámolóháznak vagy elszámolási rendszernek 
kell a rendszer alanyává válnia.

Módosítás 390
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a teljesítést elmulasztó természetes vagy 
jogi személy megtéríti a kereskedési 
helyszínnek vagy a központi szerződő 
félnek az a) és b) pontok értelmében 
kifizetett teljes összeget.

törölve

Or. en

Indokolás

A shortolás eredményeképpen alacsony a nemteljesítés szintje. Megfelelőbb lenne, ha a 
nemteljesítéssel kapcsolatos intézkedések egy külön jogszabály részét képeznék, és nem 
korlátozódnának a shortolásra.

Módosítás 391
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a teljesítést elmulasztó természetes vagy c) a teljesítést elmulasztó természetes vagy 
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jogi személy megtéríti a kereskedési 
helyszínnek vagy a központi szerződő 
félnek az a) és b) pontok értelmében 
kifizetett teljes összeget.

jogi személy megtéríti a központi szerződő 
félnek az a) és b) pontok értelmében 
kifizetett teljes összeget.

Or. en

Módosítás 392
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a teljesítést elmulasztó természetes vagy 
jogi személy megtéríti a kereskedési 
helyszínnek vagy a központi szerződő 
félnek az a) és b) pontok értelmében 
kifizetett teljes összeget.

c) a teljesítést elmulasztó természetes vagy 
jogi személy megtéríti az 
elszámolóháznak, vagy az elszámolási 
rendszernek, vagy a központi szerződő 
félnek az a) és b) pontok értelmében 
kifizetett teljes összeget.

Or. en

Indokolás

Nem a kereskedési helyszín a lényeges fél. Az elszámolóháznak vagy elszámolási rendszernek 
kell a rendszer alanyává válnia.

Módosítás 393
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kereskedési helyszín, amelyen 
részvényekkel vagy állampapír-
instrumentumokkal kereskednek, 
biztosítja, hogy saját maga, illetve a 
részvényekkel vagy az állampapír-
instrumentumokkal kapcsolatos 
elszámolási szolgáltatásokat nyújtó 

törölve
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elszámolási rendszer olyan eljárásokat 
alkalmaz, amelyek biztosítják, hogy abban 
az esetben, ha a kereskedési helyszínen 
részvényeket vagy állampapír-
instrumentumokat eladó természetes vagy 
jogi személy a részvényeket vagy az 
állampapír-instrumentumokat a kellő 
időben elszámolásra nem szállítja le, a 
szóban forgó természetes vagy jogi 
személy mindaddig köteles naponta 
bizonyos összeget befizetni a kereskedési 
helyszínnek vagy az elszámolási 
rendszernek, amíg a mulasztást nem 
orvosolja.

Or. en

Módosítás 394
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kereskedési helyszín, amelyen 
részvényekkel vagy állampapír-
instrumentumokkal kereskednek, 
biztosítja, hogy saját maga, illetve a 
részvényekkel vagy az állampapír-
instrumentumokkal kapcsolatos 
elszámolási szolgáltatásokat nyújtó 
elszámolási rendszer olyan eljárásokat 
alkalmaz, amelyek biztosítják, hogy abban 
az esetben, ha a kereskedési helyszínen 
részvényeket vagy állampapír-
instrumentumokat eladó természetes vagy 
jogi személy a részvényeket vagy az 
állampapír-instrumentumokat a kellő 
időben elszámolásra nem szállítja le, a 
szóban forgó természetes vagy jogi 
személy mindaddig köteles naponta 
bizonyos összeget befizetni a kereskedési 
helyszínnek vagy az elszámolási 
rendszernek, amíg a mulasztást nem 
orvosolja.

törölve



PE456.805v02-00 36/111 AM\854948HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

A shortolás eredményeképpen alacsony a nemteljesítés szintje. Megfelelőbb lenne, ha a 
nemteljesítéssel kapcsolatos intézkedések egy külön jogszabály részét képeznék, és nem 
korlátozódnának a shortolásra.

Módosítás 395
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kereskedési helyszín, amelyen 
részvényekkel vagy állampapír-
instrumentumokkal kereskednek, 
biztosítja, hogy saját maga, illetve a
részvényekkel vagy az állampapír-
instrumentumokkal kapcsolatos 
elszámolási szolgáltatásokat nyújtó 
elszámolási rendszer olyan eljárásokat 
alkalmaz, amelyek biztosítják, hogy abban 
az esetben, ha a kereskedési helyszínen
részvényeket vagy állampapír-
instrumentumokat eladó természetes vagy 
jogi személy a részvényeket vagy az 
állampapír-instrumentumokat a kellő 
időben elszámolásra nem szállítja le, a 
szóban forgó természetes vagy jogi 
személy mindaddig köteles naponta 
bizonyos összeget befizetni a kereskedési 
helyszínnek vagy az elszámolási 
rendszernek, amíg a mulasztást nem 
orvosolja.

(2) A részvényekkel kapcsolatos 
elszámolási szolgáltatásokat nyújtó 
elszámolási rendszer olyan eljárásokat 
alkalmaz, amelyek biztosítják, hogy abban 
az esetben, ha a részvényeket eladó 
természetes vagy jogi személy a 
részvényeket a kellő időben elszámolásra 
nem szállítja le, a szóban forgó természetes 
vagy jogi személy mindaddig köteles 
naponta bizonyos összeget befizetni az 
elszámolási rendszernek, amíg a mulasztást 
nem orvosolja.

Or. en

Módosítás 396
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kereskedési helyszín, amelyen 
részvényekkel vagy állampapír-
instrumentumokkal kereskednek, biztosítja, 
hogy saját maga, illetve a részvényekkel 
vagy az állampapír-instrumentumokkal 
kapcsolatos elszámolási szolgáltatásokat 
nyújtó elszámolási rendszer olyan 
eljárásokat alkalmaz, amelyek biztosítják, 
hogy abban az esetben, ha a kereskedési 
helyszínen részvényeket vagy állampapír-
instrumentumokat eladó természetes vagy 
jogi személy a részvényeket vagy az 
állampapír-instrumentumokat a kellő 
időben elszámolásra nem szállítja le, a 
szóban forgó természetes vagy jogi 
személy mindaddig köteles naponta 
bizonyos összeget befizetni a kereskedési 
helyszínnek vagy az elszámolási 
rendszernek, amíg a mulasztást nem 
orvosolja.

(2) Az elszámolóház vagy elszámolási 
rendszer, amelyben részvényekkel vagy 
állampapír-instrumentumokkal 
kereskednek, biztosítja, hogy saját maga 
olyan eljárásokat alkalmaz, amelyek 
biztosítják, hogy abban az esetben, ha a 
részvényeket vagy állampapír-
instrumentumokat eladó természetes vagy 
jogi személy a részvényeket vagy az 
állampapír-instrumentumokat a kellő 
időben elszámolásra nem szállítja le, a 
szóban forgó természetes vagy jogi 
személy mindaddig köteles naponta 
bizonyos összeget befizetni az 
elszámolóháznak vagy az elszámolási 
rendszernek, amíg a mulasztást nem 
orvosolja

Or. en

Indokolás

Nem a kereskedési helyszín a lényeges fél. Az elszámolóháznak vagy elszámolási rendszernek 
kell a rendszer alanyává válnia.

Módosítás 397
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A naponta fizetendő összegnek kellően 
magasnak kell lennie ahhoz, hogy az 
eladónak ne származhasson nyeresége a 
nemteljesítésből, továbbá, hogy a 
nemteljesítést illetően visszatartó hatása 
legyen a természetes vagy jogi 

törölve
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személyekre.

Or. en

Indokolás

A shortolás eredményeképpen alacsony a nemteljesítés szintje. Megfelelőbb lenne, ha a 
nemteljesítéssel kapcsolatos intézkedések egy külön jogszabály részét képeznék, és nem 
korlátozódnának a shortolásra.

Módosítás 398
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A naponta fizetendő összegnek kellően 
magasnak kell lennie ahhoz, hogy az 
eladónak ne származhasson nyeresége a 
nemteljesítésből, továbbá, hogy a 
nemteljesítést illetően visszatartó hatása 
legyen a természetes vagy jogi 
személyekre.

A naponta fizetendő összegnek kellően 
magasnak kell lennie ahhoz, hogy a 
nemteljesítést illetően visszatartó hatása 
legyen a természetes vagy jogi 
személyekre

Or. en

Módosítás 399
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A naponta fizetendő összegnek kellően 
magasnak kell lennie ahhoz, hogy az 
eladónak ne származhasson nyeresége a 
nemteljesítésből, továbbá, hogy a 
nemteljesítést illetően visszatartó hatása 
legyen a természetes vagy jogi 
személyekre.

A szankciónak kellően magasnak kell 
lennie ahhoz, hogy az eladónak ne 
származhasson nyeresége a 
nemteljesítésből, továbbá, hogy a 
nemteljesítést illetően visszatartó hatása 
legyen a természetes vagy jogi 
személyekre.

Or. en
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Módosítás 400
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azoknak a kereskedési helyszíneknek, 
amelyeken részvényekkel vagy 
állampapírokkal kereskednek, olyan 
szabályzattal kell rendelkezniük, amely 
lehetővé teszi, hogy a kereskedési helyszín 
tagjaként működő természetes vagy jogi 
személyek számára megtiltsák a 
részvényekkel vagy állampapír-
instrumentumokkal kapcsolatos további 
short ügyleteket az adott kereskedési 
helyszínen mindaddig, amíg a szóban 
forgó személy nem rendezte az adott 
kereskedési helyszínen bonyolított short 
ügyletből eredő kötelezettségét.

törölve

Or. en

Módosítás 401
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azoknak a kereskedési helyszíneknek, 
amelyeken részvényekkel vagy 
állampapírokkal kereskednek, olyan 
szabályzattal kell rendelkezniük, amely 
lehetővé teszi, hogy a kereskedési helyszín 
tagjaként működő természetes vagy jogi 
személyek számára megtiltsák a 
részvényekkel vagy állampapír-
instrumentumokkal kapcsolatos további 
short ügyleteket az adott kereskedési 
helyszínen mindaddig, amíg a szóban 
forgó személy nem rendezte az adott 

törölve
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kereskedési helyszínen bonyolított short 
ügyletből eredő kötelezettségét.

Or. en

Indokolás

A shortolás eredményeképpen alacsony a nemteljesítés szintje. Megfelelőbb lenne, ha a 
nemteljesítéssel kapcsolatos intézkedések egy külön jogszabály részét képeznék, és nem 
korlátozódnának a shortolásra.

Módosítás 402
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azoknak a kereskedési helyszíneknek, 
amelyeken részvényekkel vagy 
állampapírokkal kereskednek, olyan 
szabályzattal kell rendelkezniük, amely 
lehetővé teszi, hogy a kereskedési helyszín 
tagjaként működő természetes vagy jogi 
személyek számára megtiltsák a 
részvényekkel vagy állampapír-
instrumentumokkal kapcsolatos további 
short ügyleteket az adott kereskedési 
helyszínen mindaddig, amíg a szóban 
forgó személy nem rendezte az adott 
kereskedési helyszínen bonyolított short 
ügyletből eredő kötelezettségét.

(3) Noha az elszámolási fegyelem a jól 
működő pénzpiacok fontos eleme, e 
rendelet hatálya nem terjed ki az 
elszámolási fegyelmet szabályozó 
rendszerek technikai részleteire, ezeket a 
Bizottságnak a kereskedés utáni 
szabályozással foglalkozó megfelelő 
jogszabályra irányuló javaslatában kell 
meghatároznia, amely tekintetbe veszi az e 
téren a Bizottság és az ágazat által 
elvégzett munkát. A Bizottság ezért a 
központi értékpapírletét-kezelőkre 
vonatkozó harmonizált jogi keret 
kidolgozására irányuló javaslattal 
párhuzamosan 2011 végére konkrét 
javaslatokat fog tenni.

Or. en

Indokolás

Az európai rendszerek a joghatóságtól függően változnak. A harmonizáció hiányának kezelése 
érdekében az Európai Bizottság felállított egy ágazati csoportot, az elszámolási ciklusok 
harmonizációjával foglalkozó munkacsoportot, hogy az ügyletek elszámolásához szükséges 
idő harmonizálásával versenyképesebbé tegye az európai pénzpiacokat. Az elszámolási 
fegyelemmel kapcsolatos rendszereket általában kereskedés utáni infrastruktúrák működtetik, 
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ezért jobban illenének a kereskedés utáni szabályozással foglalkozó jogszabályba.

Módosítás 403
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
A jól működő uniós pénzpiacok számára 
fontos a közös uniós elszámolási 
fegyelem. A Bizottság által 2011 során 
javaslandó, az elszámolásról szóló, másik, 
szélesebb 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

Indokolás

A nemteljesítések tekintetében a jövőbeli 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 eszköz, 
mind az érintett kereskedési helyszínek tekintetében.

Módosítás 404
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. cikk
Mentesség abban az esetben, ha a fő 

törölve
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kereskedési helyszín az Unión kívül 
található

(1) Nem alkalmazandó az 5., 7., 12. és 13. 
cikk a valamely uniós kereskedési 
helyszínen kereskedésre bevezetett 
vállalati részvényekre abban az esetben, 
ha a szóban forgó részvények 
kereskedésének fő helyszíne nem uniós 
ország területén található.

(2) A valamely uniós kereskedési 
helyszínen és az Unión kívüli helyszínen 
egyaránt forgalmazott vállalati 
részvényekkel összefüggésben érintett 
illetékes hatóság legalább kétévenként 
elbírálja, hogy a szóban forgó részvények
fő kereskedési helyszíne az Unión kívül 
található-e vagy sem. Az érintett illetékes 
hatóság tájékoztatja az ESMA-t mindazon 
részvényekről, amelyek fő kereskedési 
helyszíne az Unión kívül található. Az 
ESMA kétévente közzéteszi azoknak a 
részvényeknek a jegyzékét, amelyek fő 
kereskedési helyszíne az Unión kívül 
található. Ez a jegyzék két évig marad 
hatályban. 

(3) A Bizottságot felruházzák azzal a 
hatáskörrel, hogy szabályozástechnikai 
standardokat fogadjon el, amelyekben 
meghatározza, hogy milyen módon 
számítsák ki az egyes részvények fő 
kereskedési helyszínének meghatározása 
alapjául szolgáló forgalmat. Az első 
albekezdésben említett szabályozási 
standardokat a(z) …/…./EU rendelet 
[ESMA rendelet] [7–7d.] cikkének 
megfelelően fogadják el.
Az ESMA legkésőbb [2011. december 31]-
ig benyújtja a Bizottsághoz a szóban forgó 
szabályozástechnikai standardok 
tervezeteit.

(4) Az (1) és (2) bekezdés egységes 
alkalmazási feltételeinek biztosítása 
érdekében a Bizottságot hatáskörrel 
ruházzák fel, hogy végrehajtás-technikai 
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standardokat fogadjon el az alábbiak 
meghatározására:

a) hogy melyik napon és milyen időszakra 
határozzák meg az egyes részvények fő 
kereskedési helyszíneit;

b) az az időpont, ameddig az érintett 
illetékes hatóságnak tájékoztatnia kell az 
ESMA-t azokról a részvényekről, amelyek 
fő kereskedési helyszíne az Unión kívül 
található;

 c) a jegyzék hatálybalépésének időpontja 
az ESMA általi közzétételtől számítva. Az 
első albekezdésben említett végrehajtás-
technikai standardokat a(z) …/…./EU 
rendelet [ESMA rendelet] [7e.] cikkének 
megfelelően fogadják el.
Az ESMA legkésőbb [2011. december 31]-
ig benyújtja a Bizottsághoz a szóban forgó 
végrehajtás-technikai standardok 
tervezeteit.

Or. de

Módosítás 405
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem alkalmazandó az 5., 7., 12. és 13. 
cikk a valamely uniós kereskedési 
helyszínen kereskedésre bevezetett 
vállalati részvényekre abban az esetben, 
ha a szóban forgó részvények 
kereskedésének fő helyszíne nem uniós 
ország területén található.

törölve

Or. en
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Módosítás 406
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem alkalmazandó az 5., 7., 12. és 13. 
cikk a valamely uniós kereskedési 
helyszínen kereskedésre bevezetett 
vállalati részvényekre abban az esetben, ha 
a szóban forgó részvények kereskedésének 
fő helyszíne nem uniós ország területén 
található.

(1) Nem alkalmazandó az 5., 7., 12. és 13. 
cikk a valamely uniós vállalati 
részvényekre abban az esetben, ha a szóban 
forgó részvények kereskedésének fő 
helyszíne nem uniós ország területén 
található.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek el kell kerülnie az EU-ban forgalmazott vállalati értékpapírok esetében a 
fedezetlen rövid pozíciók betiltását, miközben az EU-n kívül e pozíciókat engedélyezik.

Módosítás 407
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A valamely uniós kereskedési 
helyszínen és az Unión kívüli helyszínen 
egyaránt forgalmazott vállalati 
részvényekkel összefüggésben érintett 
illetékes hatóság legalább kétévenként 
elbírálja, hogy a szóban forgó részvények
fő kereskedési helyszíne az Unión kívül 
található-e vagy sem.

(2) Az Unióban és az Unión kívüli 
helyszínen egyaránt forgalmazott vállalati 
értékpapírokkal összefüggésben érintett 
illetékes hatóság legalább kétévenként 
elbírálja, hogy a szóban forgó értékpapírok
fő kereskedési helyszíne az Unión kívül 
található-e vagy sem.

Or. en
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Módosítás 408
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett illetékes hatóság tájékoztatja az 
ESMA-t mindazon részvényekről, amelyek 
fő kereskedési helyszíne az Unión kívül 
található.

Az érintett illetékes hatóság tájékoztatja az 
ESA-t (ESMA-t) mindazon 
értékpapírokról, amelyek fő kereskedési 
helyszíne az Unión kívül található.

Or. en

Módosítás 409
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESMA kétévente közzéteszi azoknak a 
részvényeknek a jegyzékét, amelyek fő 
kereskedési helyszíne az Unión kívül 
található. Ez a jegyzék két évig marad 
hatályban.

Az ESA (ESMA) kétévente közzéteszi 
azoknak a részvényeknek a jegyzékét, 
amelyek fő kereskedési helyszíne az Unión 
kívül található. Ez a jegyzék két évig 
marad hatályban.

Or. en

Módosítás 410
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem alkalmazandó az 5., 6., 7., 8. és 
12. cikk befektetési vállalkozások, 
harmadik országbeli entitás vagy olyan 
helyi vállalkozások tevékenységére, 
amelyek valamely harmadik ország 
kereskedési helyszínének vagy piacának 
tagjai, és amelyeknek a jogi és felügyeleti 
kereteit a (2) bekezdésben foglaltakkal 

(1) Az 5., 6., 7., 8. és 12. cikk befektetési 
vállalkozások, harmadik országbeli entitás 
vagy olyan helyi vállalkozások 
tevékenységére is alkalmazandó, amelyek 
valamely harmadik ország kereskedési 
helyszínének vagy piacának tagjai, és 
amelyeknek a jogi és felügyeleti kereteit a 
(2) bekezdésben foglaltakkal egyenértékű 
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egyenértékű előírásoknak megfelelően 
bejelentették, ha azok megbízóként 
kereskednek valamely kereskedési 
helyszínen vagy azon kívül forgalmazott 
pénzügyi eszközzel az alábbi minőségek 
valamelyikében vagy egyidejűleg mindkét 
alábbi minőségben:

előírásoknak megfelelően bejelentették, ha 
azok megbízóként kereskednek valamely 
kereskedési helyszínen vagy azon kívül 
forgalmazott pénzügyi eszközzel az alábbi 
minőségek valamelyikében vagy 
egyidejűleg mindkét alábbi minőségben:

Or. de

Módosítás 411
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem alkalmazandó az 5., 6., 7., 8. és 
12. cikk befektetési vállalkozások, 
harmadik országbeli entitás vagy olyan 
helyi vállalkozások tevékenységére, 
amelyek valamely harmadik ország 
kereskedési helyszínének vagy piacának 
tagjai, és amelyeknek a jogi és felügyeleti 
kereteit a (2) bekezdésben foglaltakkal 
egyenértékű előírásoknak megfelelően 
bejelentették, ha azok megbízóként 
kereskednek valamely kereskedési 
helyszínen vagy azon kívül forgalmazott 
pénzügyi eszközzel az alábbi minőségek 
valamelyikében vagy egyidejűleg mindkét 
alábbi minőségben:

(1) Nem alkalmazandó az 5., 6., 7., 8. és 
12. cikk árjegyzési tevékenységekre. Nem 
alkalmazandó az 5–8. és 12. cikk, 
valamint a 16., 17., 18. vagy 24. cikkben 
előírt semmilyen korlátozás vagy 
követelmény befektetési vállalkozások, 
harmadik országbeli entitás vagy olyan 
helyi vállalkozások tevékenységére, 
amelyek valamely harmadik ország 
kereskedési helyszínének vagy piacának 
tagjai, és amelyeknek a jogi és felügyeleti 
kereteit a (2) bekezdésben foglaltakkal 
egyenértékű előírásoknak megfelelően 
bejelentették, ha azok valamely 
kereskedési helyszínen vagy azon kívül 
forgalmazott pénzügyi eszközzel 
kereskednek az alábbi minőségek 
valamelyikében:

Or. en

Indokolás

Az árjegyzőkre sem vonatkozhat semmilyen olyan korlátozás vagy követelmény, amelyet 
kivételes helyzetekre alkalmaznak, mivel ezekben a helyzetekben ugyanolyan fontos, hogy az 
árjegyzők biztosítsák a piacok likviditását is. A „megbízó” kifejezés fölösleges. Az 
albekezdésekben szereplő követelmények elegendők. Az egyértelműbb meghatározások arra 
vonatkozóan, hogy mely tevékenységek élveznek mentességet, növelik az érthetőséget és az 
előrelátást.
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Módosítás 412
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem alkalmazandó az 5., 6., 7., 8. és 
12. cikk befektetési vállalkozások, 
harmadik országbeli entitás vagy olyan 
helyi vállalkozások tevékenységére, 
amelyek valamely harmadik ország 
kereskedési helyszínének vagy piacának 
tagjai, és amelyeknek a jogi és felügyeleti 
kereteit a (2) bekezdésben foglaltakkal 
egyenértékű előírásoknak megfelelően 
bejelentették, ha azok megbízóként 
kereskednek valamely kereskedési 
helyszínen vagy azon kívül forgalmazott 
pénzügyi eszközzel az alábbi minőségek 
valamelyikében vagy egyidejűleg mindkét 
alábbi minőségben:

(1) Nem alkalmazandó az 5–8. cikk 
befektetési vállalkozások, harmadik 
országbeli entitás vagy olyan helyi 
vállalkozások tevékenységére, amelyek 
valamely harmadik ország kereskedési 
helyszínének vagy piacának tagjai, és 
amelyeknek a jogi és felügyeleti kereteit a 
(2) bekezdésben foglaltakkal egyenértékű 
előírásoknak megfelelően bejelentették, ha 
azok megbízóként kereskednek valamely 
kereskedési helyszínen vagy azon kívül 
forgalmazott pénzügyi eszközzel az alábbi 
minőségek valamelyikében vagy 
egyidejűleg mindkét alábbi minőségben:

Or. en

Indokolás

Az árjegyzők más piaci szereplőkhöz hasonlóan nem tarthatnak fedezetlen pozíciókat.

Módosítás 413
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem alkalmazandó az 5., 6., 7., 8. és 
12. cikk befektetési vállalkozások, 
harmadik országbeli entitás vagy olyan 
helyi vállalkozások tevékenységére, 
amelyek valamely harmadik ország 
kereskedési helyszínének vagy piacának 
tagjai, és amelyeknek a jogi és felügyeleti 
kereteit a (2) bekezdésben foglaltakkal 

(1) Nem alkalmazandó az 5., 6., 7., 8. és 
12. cikk befektetési vállalkozások, 
harmadik országbeli entitás vagy olyan 
helyi vállalkozások tevékenységére, 
amelyek valamely harmadik ország 
kereskedési helyszínének vagy piacának 
tagjai, és amelyeknek a jogi és felügyeleti 
kereteit a (2) bekezdésben foglaltakkal 
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egyenértékű előírásoknak megfelelően 
bejelentették, ha azok megbízóként 
kereskednek valamely kereskedési 
helyszínen vagy azon kívül forgalmazott 
pénzügyi eszközzel az alábbi minőségek 
valamelyikében vagy egyidejűleg mindkét 
alábbi minőségben:

egyenértékű előírásoknak megfelelően 
bejelentették, ha azok folyamatosan úgy 
tüntetik fel magukat, mint amelyek 
hajlandók megbízóként kereskedni 
valamely kereskedési helyszínen vagy azon 
kívül forgalmazott pénzügyi eszközzel, 
vagy rendszerszerű internalizálóként az 
alábbi minőségek bármelyikében:

Or. en

Módosítás 414
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem alkalmazandó az 5., 6., 7., 8. és 
12. cikk befektetési vállalkozások, 
harmadik országbeli entitás vagy olyan 
helyi vállalkozások tevékenységére, 
amelyek valamely harmadik ország 
kereskedési helyszínének vagy piacának 
tagjai, és amelyeknek a jogi és felügyeleti 
kereteit a (2) bekezdésben foglaltakkal 
egyenértékű előírásoknak megfelelően 
bejelentették, ha azok megbízóként 
kereskednek valamely kereskedési 
helyszínen vagy azon kívül forgalmazott 
pénzügyi eszközzel az alábbi minőségek 
valamelyikében vagy egyidejűleg mindkét 
alábbi minőségben:

(1) Nem alkalmazandó az 5., 6., 7., 8. és 
12. cikk befektetési vállalkozások, 
harmadik országbeli entitás vagy olyan 
helyi vállalkozások tevékenységére, 
amelyek valamely harmadik ország 
kereskedési helyszínének vagy piacának 
tagjai, és amelyeknek a jogi és felügyeleti 
kereteit a (2) bekezdésben foglaltakkal 
egyenértékű előírásoknak megfelelően 
bejelentették, ha azok megbízóként 
kereskednek valamely kereskedési 
helyszínen vagy azon kívül forgalmazott 
bármilyen pénzügyi eszközzel, többek 
között részvényekkel, opciókkal, 
származtatott eszközökkel, 
állampapírokkal és vállalati adósságokkal
az alábbi minőségek egyikében vagy az 
alábbiak közül egyidejűleg több
minőségben:

Or. en

Indokolás

Fontos minden kétséget kizárni azzal kapcsolatban, hogy milyen eszközökre terjed ki a hatály, 
valamint a rendszerszerű internalizáló kezelése tekintetében. Az is fontos, hogy idetartozzanak 
az olyan kereskedések, amelyek árjegyző tevékenységeknek tekinthetők, az olyan 
kereskedések, amelyek esetében nincs nyilvánosságra hozott jegyzés (például RFQ-modellek 
OTC összefüggésben) vagy az árjegyzők közötti kölcsönös kereskedés, amikoraz egyik fél 
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elfogadja a másik igényét arra, hogy ügyfele nevében vagy feladás alapján kereskedjen.

Módosítás 415
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem alkalmazandó az 5., 6., 7., 8. és 
12. cikk befektetési vállalkozások, 
harmadik országbeli entitás vagy olyan 
helyi vállalkozások tevékenységére, 
amelyek valamely harmadik ország 
kereskedési helyszínének vagy piacának 
tagjai, és amelyeknek a jogi és felügyeleti 
kereteit a (2) bekezdésben foglaltakkal 
egyenértékű előírásoknak megfelelően 
bejelentették, ha azok megbízóként 
kereskednek valamely kereskedési 
helyszínen vagy azon kívül forgalmazott 
pénzügyi eszközzel az alábbi minőségek 
valamelyikében vagy egyidejűleg mindkét 
alábbi minőségben:

(1) Nem alkalmazandó az 5., 6., 7., 8. és 
12. cikk befektetési vállalkozások, 
harmadik országbeli entitás vagy olyan 
helyi vállalkozások tevékenységére, 
amelyek valamely harmadik ország 
kereskedési helyszínének vagy piacának 
tagjai, és amelyeknek a jogi és felügyeleti 
kereteit a (2) bekezdésben foglaltakkal 
egyenértékű előírásoknak megfelelően 
bejelentették, ha azok megbízóként 
kereskednek valamely kereskedési 
helyszínen vagy azon kívül forgalmazott 
bármilyen pénzügyi eszközzel, többek 
között részvényekkel, opciókkal, 
származtatott eszközökkel, 
állampapírokkal és vállalati adósságokkal
vagy rendszerszerű internalizálóként az 
alábbi minőségek valamelyikében vagy 
egyidejűleg mindkét alábbi minőségben:

Or. en

Indokolás

Fontos minden kétséget kizárni azzal kapcsolatban, hogy milyen eszközökre terjed ki a hatály, 
valamint a rendszerszerű internalizáló kezelése tekintetében. Az is fontos, hogy idetartozzanak 
az olyan kereskedések, amelyek árjegyző tevékenységeknek tekinthetők, az olyan 
kereskedések, amelyek esetében nincs nyilvánosságra hozott jegyzés (például RFQ-modellek 
OTC összefüggésben) vagy az árjegyzők közötti kölcsönös kereskedés, amikor az egyik fél 
elfogadja a másik igényét arra, hogy ügyfele nevében vagy feladás alapján kereskedjen.

Módosítás 416
Sylvie Goulard

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

(1) Nem alkalmazandó az 5., 6., 7., 8. és 
12. cikk befektetési vállalkozások, 
harmadik országbeli entitás vagy olyan 
helyi vállalkozások tevékenységére, 
amelyek valamely harmadik ország 
kereskedési helyszínének vagy piacának 
tagjai, és amelyeknek a jogi és felügyeleti 
kereteit a (2) bekezdésben foglaltakkal 
egyenértékű előírásoknak megfelelően 
bejelentették, ha azok megbízóként 
kereskednek valamely kereskedési 
helyszínen vagy azon kívül forgalmazott 
pénzügyi eszközzel az alábbi minőségek 
valamelyikében vagy egyidejűleg mindkét 
alábbi minőségben:

(1) Nem alkalmazandó az 5., 7., 8. és 12. 
cikk befektetési vállalkozások vagy
harmadik országbeli entitás (árjegyző) 
tevékenységére, amelyek valamely 
harmadik ország vonatkozó kereskedési 
helyszínének vagy vonatkozó piacának 
tagjai, és amelyeknek a jogi és felügyeleti 
kereteit a (2) bekezdésben foglaltakkal 
egyenértékű előírásoknak megfelelően 
bejelentették, ha azok megbízóként 
kereskednek valamely kereskedési 
helyszínen vagy azon kívül forgalmazott 
vonatkozó pénzügyi eszközzel az alábbi 
minőségek egyikében vagy az alábbiak 
közül egyidejűleg több minőségben és az 
említett ügyletekből eredő pozíciók 
fedezése révén:

Or. en

Indokolás

A módosítás azt hivatott biztosítani, hogy e rendelkezések (amelyek nem írnak elő végrehajtási 
standardokat vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat) világosak és arányosak legyenek, 
továbbá kiegészíti a Bizottság javaslatát a harmadik országokban tevékenykedő és a javasolt 
rendelet számos előírása alól mentesülő árjegyzők szabályozása és felügyelete tekintetében, 
valamint elősegíti a rendelkezések gyakorlati alkalmazását.

Módosítás 417
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem alkalmazandó az 5., 6., 7., 8. és 
12. cikk befektetési vállalkozások, 
harmadik országbeli entitás vagy olyan 
helyi vállalkozások tevékenységére, 
amelyek valamely harmadik ország 
kereskedési helyszínének vagy piacának 

(1) Nem alkalmazandó az 5., 6., 7., 8. és 
12. cikk befektetési vállalkozások, 
harmadik országbeli entitás vagy olyan 
helyi vállalkozások tevékenységére, 
amelyek valamely harmadik ország 
kereskedési helyszínének vagy piacának 
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tagjai, és amelyeknek a jogi és felügyeleti 
kereteit a (2) bekezdésben foglaltakkal 
egyenértékű előírásoknak megfelelően 
bejelentették, ha azok megbízóként 
kereskednek valamely kereskedési 
helyszínen vagy azon kívül forgalmazott 
pénzügyi eszközzel az alábbi minőségek 
valamelyikében vagy egyidejűleg mindkét 
alábbi minőségben:

tagjai, és amelyeknek a jogi és felügyeleti 
kereteit a (2) bekezdésben foglaltakkal 
egyenértékű előírásoknak megfelelően 
bejelentették, ha azok megbízóként 
kereskednek valamely kereskedési 
helyszínen vagy azon kívül forgalmazott 
pénzügyi eszközzel alábbi minőségek 
egyikében vagy az alábbiak közül
egyidejűleg több minőségben:

Or. en

Indokolás

Az árjegyzők tevékenysége és az ezzel biztosított likviditás szükséges a rendezett piaci 
működéshez.  A rendeletben szereplő meghatározás a teljes piac és különösen a kkv-k 
rovására számos olyan céget kizárna e szolgáltatás nyújtásából, amelyek likviditást 
biztosítanak.

Módosítás 418
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 419
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) olyan módon, amelynek szokványos 
hatásaként rendszeresen likviditást 
biztosítanak a piacon a piac
összehasonlítható nagyságú vételi és 
eladási oldalán egyaránt;

Or. en

Indokolás

Fontos minden kétséget kizárni azzal kapcsolatban, hogy milyen eszközökre terjed ki a hatály, 
valamint a rendszerszerű internalizáló kezelése tekintetében. Az is fontos, hogy idetartozzanak 
az olyan kereskedések, amelyek árjegyző tevékenységeknek tekinthetők, az olyan 
kereskedések, amelyek esetében nincs nyilvánosságra hozott jegyzés (például RFQ-modellek 
OTC összefüggésben) vagy az árjegyzők közötti kölcsönös kereskedés, amikor az egyik fél 
elfogadja a másik igényét arra, hogy ügyfele nevében vagy feladás alapján kereskedjen. 

Módosítás 420
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) összehasonlítható nagyságú és árban 
versenyképes kötelező kétirányú
árajánlattétellel, amelynek 
eredményeképpen rendszeresen és 
folyamatosan likviditást biztosítanak a 
piacon, és amelyet olyan közzétett 
szerződéses kötelezettség szabályoz, amely 
megszabja többek között a jelenléti idővel, 
a menniységgel és az árfolyam-
különbözettel kapcsolatos kritériumokat;

Or. en
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Módosítás 421
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Indokolás

A magyar változatot nem érinti.

Módosítás 422
Corien Wortmann-Kool

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) olyan módon, amelynek szokványos 
hatásaként rendszeresen likviditást 
biztosítanak a piacon a piac 
összehasonlítható nagyságú vételi és 
eladási oldalán egyaránt;

Or. en

Indokolás

Fontos minden kétséget kizárni azzal kapcsolatban, hogy milyen eszközökre terjed ki a hatály, 
valamint a rendszerszerű internalizáló kezelése tekintetében. Az is fontos, hogy idetartozzanak 
az olyan kereskedések, amelyek árjegyző tevékenységeknek tekinthetők, az olyan 
kereskedések, amelyek esetében nincs nyilvánosságra hozott jegyzés (például RFQ-modellek 
OTC összefüggésben) vagy az árjegyzők közötti kölcsönös kereskedés, amikor az egyik fél 
elfogadja a másik igényét arra, hogy ügyfele nevében vagy feladás alapján kereskedjen.
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Módosítás 423
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) szokásos üzleti tevékenységük részeként 
ügyfeleik által kezdeményezett megbízások 
teljesítésével vagy ügyfeleik kereskedési 
megbízásai alapján eljárva és az említett 
ügyletekből eredő pozíciók fedezése révén.

b) szokásos üzleti tevékenységük részeként 
ügyfeleik és más árjegyzők által 
kezdeményezett megbízások teljesítésével 
vagy ügyfeleik kereskedési megbízásai 
alapján eljárva vagy azok 
megelőlegezéseként és az említett 
ügyletekből eredő pozíciók fedezése révén, 
függetlenül attól, hogy részleges vagy 
makroszinten.

Or. en

Indokolás

Fontos minden kétséget kizárni azzal kapcsolatban, hogy milyen eszközökre terjed ki a hatály, 
valamint a rendszerszerű internalizáló kezelése tekintetében. Az is fontos, hogy idetartozzanak 
az olyan kereskedések, amelyek árjegyző tevékenységeknek tekinthetők, az olyan 
kereskedések, amelyek esetében nincs nyilvánosságra hozott jegyzés (például RFQ-modellek 
OTC összefüggésben) vagy az árjegyzők közötti kölcsönös kereskedés, amikoraz egyik fél 
elfogadja a másik igényét arra, hogy ügyfele nevében vagy feladás alapján kereskedjen. 

Módosítás 424
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) szokásos üzleti tevékenységük részeként 
ügyfeleik által kezdeményezett megbízások 
teljesítésével vagy ügyfeleik kereskedési 
megbízásai alapján eljárva és az említett 
ügyletekből eredő pozíciók fedezése révén.

b) szokásos üzleti tevékenységük részeként 
ügyfeleik és más árjegyzők által 
kezdeményezett megbízások teljesítésével 
vagy ügyfeleik kereskedési megbízásai 
alapján eljárva vagy azok 
megelőlegezéseként és az említett 
ügyletekből eredő pozíciók fedezése révén, 
függetlenül attól, hogy részleges vagy 
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makroszinten.

Or. en

Indokolás

Fontos minden kétséget kizárni azzal kapcsolatban, hogy milyen eszközökre terjed ki a hatály, 
valamint a rendszerszerű internalizáló kezelése tekintetében. Az is fontos, hogy idetartozzanak 
az olyan kereskedések, amelyek árjegyző tevékenységeknek tekinthetők, az olyan 
kereskedések, amelyek esetében nincs nyilvánosságra hozott jegyzés (például RFQ-modellek 
OTC összefüggésben) vagy az árjegyzők közötti kölcsönös kereskedés, amikor az egyik fél 
elfogadja a másik igényét arra, hogy ügyfele nevében vagy feladás alapján kereskedjen.

Módosítás 425
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) szokásos üzleti tevékenységük részeként 
ügyfeleik által kezdeményezett megbízások 
teljesítésével vagy ügyfeleik kereskedési 
megbízásai alapján eljárva és az említett 
ügyletekből eredő pozíciók fedezése révén.

b) szokásos üzleti tevékenységük részeként 
ügyfeleik által kezdeményezett megbízások 
teljesítésével vagy ügyfeleik kereskedési 
megbízásai alapján eljárva, amelyek 
teljesítését közzétett szerződés szabályozza.

Or. en

Módosítás 426
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) szokásos üzleti tevékenységük részeként 
ügyfeleik által kezdeményezett megbízások 
teljesítésével vagy ügyfeleik kereskedési 
megbízásai alapján eljárva és az említett 
ügyletekből eredő pozíciók fedezése révén.

b) szokásos üzleti tevékenységük részeként 
ügyfeleik által kezdeményezett megbízások 
teljesítésével vagy ügyfeleik kereskedési 
megbízásai alapján eljárva vagy az említett 
ügyletekből eredő pozíciók fedezése révén.
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Or. en

Indokolás

A mentességet az ügyfelek kereskedési megbízásai alapján megvalósult kereskedésekre kell 
alkalmazni. Nem kell tekintetbe venni, hogy a második kereskedés fedezi vagy lezárja a
pozíciót.

Módosítás 427
Burkhard Balz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a saját számláján pénzügyi eszközöket 
vásárolva és eladva saját tőke ellenében az 
általa meghatározott árakon

Or. en

Módosítás 428
Markus Ferber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) olyan módon, amelynek szokványos 
hatásaként rendszeresen likviditást 
biztosítanak a piacon a piac 
összehasonlítható nagyságú vételi és 
eladási oldalán egyaránt;

Or. en

Módosítás 429
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 39. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően határozatokat fogadhat el, 
amelyekben meghatározza, hogy valamely 
harmadik ország jogi és felügyeleti 
szabályozása biztosítja-e, hogy a szóban 
forgó országban engedélyezett piac 
megfelel a kötelező jogi erejű 
előírásoknak, amelyek az (1) bekezdésben 
meghatározott mentesség alkalmazása 
szempontjából egyenértékűek a 
2004/39/EK irányelv III. címéből, a 
2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvből és a 2004/109/EK irányelvből 
eredő előírásokkal, és amelyeket a szóban 
forgó harmadik országban hatékonyan 
felügyelnek és betartatnak.

(2) A Bizottság a 39. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően határozatokat fogadhat el, 
amelyekben meghatározza, hogy valamely 
harmadik ország jogi és felügyeleti 
szabályozása biztosítja-e, hogy a szóban 
forgó országban engedélyezett árjegyző 
vagy piac megfelel a kötelező jogi erejű 
előírásoknak, amelyek az (1) bekezdésben 
meghatározott mentesség alkalmazása 
szempontjából egyenértékűek a 
2004/39/EK irányelvből, a 2003/6/EK 
irányelvből és a 2004/109/EK irányelvből 
eredő vonatkozó előírásokkal, és amelyeket 
a szóban forgó harmadik országban 
hatékonyan felügyelnek és betartatnak.

Or. en

Indokolás

A módosítás azt hivatott biztosítani, hogy e rendelkezések (amelyek nem írnak elő végrehajtási 
standardokat vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat) világosak és arányosak legyenek, 
továbbá kiegészíti a Bizottság javaslatát a harmadik országokban tevékenykedő és a javasolt 
rendelet számos előírása alól mentesülő árjegyzők szabályozása és felügyelete tekintetében, 
valamint elősegíti a rendelkezések gyakorlati alkalmazását.

Módosítás 430
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az árjegyzők megfelelő szabályozás és 
hatékony felügyelet alatt működnek;

Or. en



PE456.805v02-00 58/111 AM\854948HU.doc

HU

Indokolás

A módosítás azt hivatott biztosítani, hogy e rendelkezések világosak és arányosak legyenek, 
továbbá kiegészíti a Bizottság javaslatát a harmadik országokban tevékenykedő és a javasolt 
rendelet számos előírása alól mentesülő árjegyzők szabályozása és felügyelete tekintetében, 
valamint elősegíti a rendelkezések gyakorlati alkalmazását.

Módosítás 431
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Nem alkalmazandó a 8. és 12. cikk a 
természetes vagy jogi személy 
tevékenységére abban az esetben, ha az egy 
állampapír-kibocsátóval kötött 
megállapodás alapján meghatalmazott 
elsődleges értékpapír-kereskedői 
minőségben megbízóként kereskedik 
valamely pénzügyi eszközzel az 
állampapírral kapcsolatos elsődleges vagy 
másodlagos piaci műveleteket illetően.

(3) A 8. és 12. cikk alkalmazandó a 
természetes vagy jogi személy 
tevékenységére is abban az esetben, ha az 
egy állampapír-kibocsátóval kötött 
megállapodás alapján meghatalmazott 
elsődleges értékpapír-kereskedői 
minőségben megbízóként kereskedik 
valamely pénzügyi eszközzel az 
állampapírral kapcsolatos elsődleges vagy 
másodlagos piaci műveleteket illetően.

Or. de

Módosítás 432
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Nem alkalmazandó a 8. és 12. cikk a 
természetes vagy jogi személy 
tevékenységére abban az esetben, ha az egy 
állampapír-kibocsátóval kötött 
megállapodás alapján meghatalmazott 
elsődleges értékpapír-kereskedői 
minőségben megbízóként kereskedik 
valamely pénzügyi eszközzel az 
állampapírral kapcsolatos elsődleges vagy 
másodlagos piaci műveleteket illetően.

(3) A 8. és 12. cikk rendelkezései, 
valamint a 16., 17., 18. vagy 24. cikkben 
az állampapírokkal kapcsolatosan előírt 
korlátozások vagy követelmények nem 
alkalmazandók a természetes vagy jogi 
személy tevékenységére abban az esetben, 
ha az egy állampapír-kibocsátóval kötött 
megállapodás alapján meghatalmazott 
elsődleges értékpapír-kereskedői 
minőségben megbízóként kereskedik 
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valamely pénzügyi eszközzel egy tagállam 
állampapírjával kapcsolatos elsődleges 
vagy másodlagos piaci műveleteket 
illetően.

Or. en

Indokolás

Az árjegyzőkre sem vonatkozhat semmilyen olyan korlátozás vagy követelmény, amelyet 
kivételes helyzetekre alkalmaznak, mivel ezekben a helyzetekben ugyanolyan fontos, hogy az 
árjegyzők biztosítsák a piacok likviditását is.

Módosítás 433
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Nem alkalmazandó a 8. és 12. cikk a 
természetes vagy jogi személy 
tevékenységére abban az esetben, ha az egy 
állampapír-kibocsátóval kötött 
megállapodás alapján meghatalmazott 
elsődleges értékpapír-kereskedői 
minőségben megbízóként kereskedik 
valamely pénzügyi eszközzel az 
állampapírral kapcsolatos elsődleges vagy 
másodlagos piaci műveleteket illetően.

(3) A 8. és 12. cikk rendelkezései, 
valamint a 16., 17., 18. vagy 24. cikkben 
az állampapírokkal kapcsolatosan előírt 
korlátozások vagy követelmények nem 
alkalmazandók a természetes vagy jogi 
személy tevékenységére abban az esetben, 
ha az egy állampapír-kibocsátóval kötött 
megállapodás alapján meghatalmazott
elsődleges értékpapír-kereskedői 
minőségben megbízóként kereskedik 
valamely pénzügyi eszközzel egy tagállam 
állampapírjával kapcsolatos elsődleges 
vagy másodlagos piaci műveleteket 
illetően.

Or. en

Indokolás

Az elsődleges értékpapír-kereskedők több állampapírt vásárolhatnak és fokozottabb 
mértékben biztosíthatnak likviditást a piac számára abban az esetben, ha nem csupán az 
elsődleges kereskedői minőségükben alkalmazott állampapír-eszközökkel, hanem ilyen 
eszközök szélesebb körének segítségével képesek fedezetet teremteni maguknak.
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Módosítás 434
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Nem alkalmazandó a 8. és 12. cikk a 
természetes vagy jogi személy 
tevékenységére abban az esetben, ha az egy 
állampapír-kibocsátóval kötött 
megállapodás alapján meghatalmazott 
elsődleges értékpapír-kereskedői 
minőségben megbízóként kereskedik 
valamely pénzügyi eszközzel az 
állampapírral kapcsolatos elsődleges vagy 
másodlagos piaci műveleteket illetően.

(3) Nem alkalmazandó a 8. cikk a 
természetes vagy jogi személy 
tevékenységére abban az esetben, ha az egy 
állampapír-kibocsátóval kötött 
megállapodás alapján meghatalmazott 
elsődleges értékpapír-kereskedői 
minőségben megbízóként kereskedik 
valamely pénzügyi eszközzel az 
állampapírral kapcsolatos elsődleges vagy 
másodlagos piaci műveleteket illetően.

Or. en

Módosítás 435
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Nem alkalmazandó az 5., 6., 7. és 12.
cikk a természetes vagy jogi személyre 
abban az esetben, ha az a 2273/2003/EK 
bizottsági rendelet III. fejezete értelmében 
stabilizációs program végrehajtásával 
kapcsolatban shortol valamely 
értékpapírral vagy rendelkezik nettó rövid 
pozícióval.

(4) Nem alkalmazandó a 6. és a 7. cikk a 
természetes vagy jogi személyre abban az 
esetben, ha az a 2273/2003/EK bizottsági 
rendelet III. fejezete értelmében 
stabilizációs program végrehajtásával 
kapcsolatban shortol valamely 
értékpapírral vagy rendelkezik nettó rövid 
pozícióval.

Or. de

Módosítás 436
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Nem alkalmazandó az 5., 6., 7. és 12.
cikk a természetes vagy jogi személyre 
abban az esetben, ha az a 2273/2003/EK 
bizottsági rendelet III. fejezete értelmében 
stabilizációs program végrehajtásával 
kapcsolatban shortol valamely 
értékpapírral vagy rendelkezik nettó rövid 
pozícióval.

(4) Nem alkalmazandó az 5., 6. és 7. cikk a 
természetes vagy jogi személyre abban az 
esetben, ha az a 2273/2003/EK bizottsági 
rendelet III. fejezete értelmében 
stabilizációs program végrehajtásával 
kapcsolatban shortol valamely 
értékpapírral vagy rendelkezik nettó rövid 
pozícióval.

Or. en

Módosítás 437
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) és (3) bekezdésben említett 
mentességek kizárólag abban az esetben 
alkalmazandók, ha az érintett természetes 
vagy jogi személy előzőleg írásban 
tájékoztatja a székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságát arról, hogy igénybe 
kívánja venni a mentességet. Az illetékes 
hatóságot legalább harminc naptári nappal 
korábban értesíteni kell annál az 
időpontnál, amikor a természetes vagy jogi 
személy a mentességet igénybe kívánja 
venni.

(5) Az (1) bekezdésben említett 
mentességek kizárólag abban az esetben 
alkalmazandók, ha az érintett természetes 
vagy jogi személy előzőleg írásban 
tájékoztatja a székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságát arról, hogy igénybe 
kívánja venni a mentességet. Az illetékes 
hatóságot legalább harminc naptári nappal 
korábban értesíteni kell annál az 
időpontnál, amikor a természetes vagy jogi 
személy a mentességet igénybe kívánja 
venni.

Or. de

Módosítás 438
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) és (3) bekezdésben említett 
mentességek kizárólag abban az esetben 

(5) Az (1) és (3) bekezdésben említett 
mentességek kizárólag abban az esetben 
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alkalmazandók, ha az érintett természetes 
vagy jogi személy előzőleg írásban 
tájékoztatja a székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságát arról, hogy igénybe 
kívánja venni a mentességet. Az illetékes 
hatóságot legalább harminc naptári nappal 
korábban értesíteni kell annál az 
időpontnál, amikor a természetes vagy jogi 
személy a mentességet igénybe kívánja 
venni.

alkalmazandók, ha az érintett természetes 
vagy jogi személy előzőleg írásban 
tájékoztatja a székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságát arról, hogy igénybe 
kívánja venni a mentességet. Az 
értesítésnek tartalmaznia kell, hogy a 
természetes vagy jogi személy milyen 
típusú pénzügyi eszköz, például 
részvények, származtatott eszközök, 
vállalati kötvények, állampapírok vagy 
opciók árait kívánja jegyezni. Az illetékes 
hatóságot legalább harminc naptári nappal 
korábban értesíteni kell annál az 
időpontnál, amikor a természetes vagy jogi 
személy az említett pénzügyi eszközök 
valamelyikének kereskedelmére vonatkozó
mentességet igénybe kívánja venni, kivéve, 
ha az illetékes hatóság ennél rövidebb 
értesítési határidőt engedélyez.

Or. en

Indokolás

Az árjegyzői tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentésével kapcsolatos eljárásnak 
világosnak és hatékonynak kell lennie, az illetékes hatóság számára pedig biztosítani kell a 
lehetőséget, hogy ésszerű vagy gyakorlati okok miatt lerövidíthesse a 30 napos határidőt.

Módosítás 439
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) és (3) bekezdésben említett 
mentességek kizárólag abban az esetben 
alkalmazandók, ha az érintett természetes 
vagy jogi személy előzőleg írásban 
tájékoztatja a székhelye szerinti tagállam
illetékes hatóságát arról, hogy igénybe 
kívánja venni a mentességet. Az illetékes 
hatóságot legalább harminc naptári nappal 
korábban értesíteni kell annál az 

(5) Az (1) és (3) bekezdésben említett 
mentességek kizárólag abban az esetben 
alkalmazandók, ha az érintett természetes 
vagy jogi személy előzőleg írásban 
tájékoztatja az érintett illetékes hatóságot
arról, hogy igénybe kívánja venni a 
mentességet. Az illetékes hatóságot 
legalább harminc naptári nappal korábban 
értesíteni kell annál az időpontnál, amikor 
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időpontnál, amikor a természetes vagy jogi 
személy a mentességet igénybe kívánja 
venni.

a természetes vagy jogi személy a 
mentességet igénybe kívánja venni.

Or. en

Indokolás

A módosítás azt hivatott biztosítani, hogy e rendelkezések (amelyek nem írnak elő végrehajtási 
standardokat vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat) világosak és arányosak legyenek, 
továbbá kiegészíti a Bizottság javaslatát a harmadik országokban tevékenykedő és a javasolt 
rendelet számos előírása alól mentesülő árjegyzők szabályozása és felügyelete tekintetében, 
valamint elősegíti a rendelkezések gyakorlati alkalmazását.

Módosítás 440
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 9 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatósága írásos tájékoztatást kérhet az (1), 
(3) vagy (4) bekezdésben meghatározott 
mentesség igénybevételével működő 
természetes vagy jogi személytől a 
mentesség igénybevétele mellett tartott 
rövid pozícióit és tevékenységeit illetően. 
A természetes vagy jogi személy legkésőbb 
a felszólítást követő négy naptári napon 
belül rendelkezésre bocsátja a kért 
információkat.

(9) A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatósága írásos tájékoztatást kérhet a (4) 
bekezdésben meghatározott 
rendelkezéseknek megfelelően működő 
természetes vagy jogi személytől a 
mentesség igénybevétele mellett tartott 
rövid pozícióit és tevékenységeit illetően. 
A természetes vagy jogi személy legkésőbb 
a felszólítást követő négy naptári napon 
belül rendelkezésre bocsátja a kért 
információkat.

Or. de

Módosítás 441
Olle Schmidt

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

(1) Az egyes tagállamok illetékes hatóságai 
előírhatják a valamely konkrét pénzügyi 
eszközzel vagy egy bizonyos 
pénzügyieszköz-kategóriával kapcsolatban 
nettó rövid pozícióval rendelkező 
természetes vagy jogi személy számára, 
hogy értesítse az illetékes hatóságot vagy 
tegye közzé a pozíciójával kapcsolatos 
részleteket, ha a pozíció eléri az illetékes 
hatóság által meghatározott bejelentési 
küszöbértéket vagy az alá csökken, az 
összes alábbi feltétel teljesülése esetén:

(1) Az egyes tagállamok illetékes hatóságai 
előírhatják a valamely kereskedési 
helyszínen kereskedésre bevezetett 
részvénnyel kapcsolatban nettó rövid 
pozícióval rendelkező természetes vagy 
jogi személy számára, hogy értesítse az 
illetékes hatóságot, ha a pozíció eléri az 
illetékes hatóság által meghatározott 
bejelentési küszöbértéket vagy az alá 
csökken, az összes alábbi feltétel 
teljesülése esetén:

Or. en

Indokolás

A közzététel sosem lehet szükséghelyzeti intézkedés, ezért nem szabad lehetőséget adni ennek 
előírására. Ily módon a piaci szereplők jobban fel tudják mérni, mire számíthatnak. A 
közzététellel kapcsolatos jogkört a részvényekre kell korlátozni. Nem megfelelő megoldás az, 
ha az illetékes hatóságokat feljogosítják konkrétan meg nem határozott pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatos közzététel előírására, amennyiben nem bizonyítható, hogy az ilyen eszközökkel 
kapcsolatos short ügyletek hozzájárultak a pénzügyi instabilitáshoz.

Módosítás 442
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes tagállamok illetékes hatóságai 
előírhatják a valamely konkrét pénzügyi 
eszközzel vagy egy bizonyos 
pénzügyieszköz-kategóriával kapcsolatban 
nettó rövid pozícióval rendelkező 
természetes vagy jogi személy számára, 
hogy értesítse az illetékes hatóságot vagy
tegye közzé a pozíciójával kapcsolatos 
részleteket, ha a pozíció eléri az illetékes 
hatóság által meghatározott bejelentési 

(1) Az egyes tagállamok illetékes hatóságai 
előírhatják a valamely kereskedési 
helyszínen történő kereskedésre bevezetett 
részvénnyel kapcsolatban nettó rövid 
pozícióval rendelkező természetes vagy 
jogi személy számára, hogy tegye közzé a 
pozíciójával kapcsolatos részleteket, ha a 
pozíció eléri az illetékes hatóság által 
meghatározott bejelentési küszöbértéket 
vagy az alá csökken, az összes alábbi 
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küszöbértéket vagy az alá csökken, az 
összes alábbi feltétel teljesülése esetén:

feltétel teljesülése esetén:

Or. en

Indokolás

Nem megfelelő megoldás az, ha az illetékes hatóságokat feljogosítják konkrétan meg nem 
határozott pénzügyi eszközökkel kapcsolatos közzététel előírására, amennyiben nem 
bizonyítható, hogy az ilyen eszközökkel kapcsolatos short ügyletek hozzájárultak a pénzügyi 
instabilitáshoz. A közzététellel kapcsolatos jogkört a részvényekre kell korlátozni.

Módosítás 443
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes tagállamok illetékes hatóságai 
előírhatják a valamely konkrét pénzügyi 
eszközzel vagy egy bizonyos 
pénzügyieszköz-kategóriával kapcsolatban 
nettó rövid pozícióval rendelkező 
természetes vagy jogi személy számára, 
hogy értesítse az illetékes hatóságot vagy 
tegye közzé a pozíciójával kapcsolatos 
részleteket, ha a pozíció eléri az illetékes 
hatóság által meghatározott bejelentési 
küszöbértéket vagy az alá csökken, az
összes alábbi feltétel teljesülése esetén:

(1) Az egyes tagállamok illetékes hatóságai 
előírhatják a valamely konkrét pénzügyi 
eszközzel vagy egy bizonyos 
pénzügyieszköz-kategóriával kapcsolatban 
nettó rövid pozícióval rendelkező 
természetes vagy jogi személy számára, 
hogy értesítse az illetékes hatóságot vagy
tegye közzé a pozíciójával kapcsolatos 
részleteket, ha a pozíció eléri az illetékes 
hatóság által meghatározott bejelentési 
küszöbértéket vagy az alá csökken, illetve 
amennyiben az adott tagállamban vagy 
egy másik tagállamban a pénzügyi 
stabilitást vagy a piaci bizalmat súlyosan 
veszélyeztető, káros hatással járó 
események vagy fejlemények következnek 
be:

Or. en

Módosítás 444
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) káros hatással járó események vagy 
fejlemények következnek be, amelyek 
súlyos veszélyt jelentenek a pénzügyi 
stabilitásra vagy a piaci bizalomra nézve 
az adott tagállamban vagy egy vagy több 
másik tagállamban;

törölve

Or. en

Módosítás 445
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az intézkedésre a veszély elhárítása 
érdekében feltétlenül szükség van.

törölve

Or. en

Módosítás 446
Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az intézkedés nem érinti hátrányosan 
a pénzügyi piacok hatékonyságát, azaz 
többek között nem csökkenti a likviditást 
ezeken a piacokon, és nem vezet az 
intézkedés jótékony hatásaihoz képest 
aránytalan mértékű bizonytalansághoz a 
piaci szereplők számára.

Or. en

Indokolás

Az arányosság elvére konkrétan utaló rendelkezésre van szükség.
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Módosítás 447
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Nem alkalmazandó az (1) bekezdés 
azokra a pénzügyi eszközökre, amelyekre 
a II. fejezet 5–8. cikkében meghatározott 
átláthatósági előírások vonatkoznak.

törölve

Or. en

Indokolás

Nem megfelelő megoldás az, ha az illetékes hatóságokat feljogosítják konkrétan meg nem 
határozott pénzügyi eszközökkel kapcsolatos közzététel előírására, amennyiben nem 
bizonyítható, hogy az ilyen eszközökkel kapcsolatos short ügyletek hozzájárultak a pénzügyi 
instabilitáshoz. A közzététellel kapcsolatos jogkört a részvényekre kell korlátozni.

Módosítás 448
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Nem alkalmazandó az (1) bekezdés 
azokra a pénzügyi eszközökre, amelyekre 
a II. fejezet 5–8. cikkében meghatározott 
átláthatósági előírások vonatkoznak.

(2) Az egyes tagállamok érintett illetékes 
hatóságai a II. fejezet 5–8. cikkében 
meghatározott követelményeken 
túlmenően nem írhatnak elő kiegészítő 
értesítésre vagy közzétételre irányuló 
kötelezettséget azon pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatban nettó rövid pozícióval 
rendelkező természetes vagy jogi személy 
számára, amelyekre a II. fejezet 5–8. 
cikkében meghatározott átláthatósági 
előírások vonatkoznak.
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Or. en

Indokolás

Ahogyan az a Bizottság munkacsoportja által összeállított dokumentumban is szerepel, semmi 
sem bizonyítja, hogy az ilyen eszközökkel kapcsolatos shortolás hozzájárult a pénzügyi 
instabilitáshoz. Ezért nem megfelelő megoldás az, ha az illetékes hatóságokat feljogosítják 
konkrétan meg nem határozott pénzügyi eszközökkel kapcsolatos közzététel előírására.  A 
közzététellel kapcsolatos jogkört a részvényekre kell korlátozni.

Módosítás 449
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok illetékes hatóságai a (2), 
illetve a (3) bekezdésben említett 
intézkedéseket az összes alábbi feltétel 
fennállása esetén vezethetik be:

(1) A tagállamok illetékes hatóságai a (2), 
illetve a (3) bekezdésben említett 
intézkedéseket abban az esetben
vezethetik be, ha az adott tagállamban, 
illetve egy vagy több másik tagállamban a 
pénzügyi stabilitást vagy a piaci bizalmat 
súlyosan veszélyeztető, káros hatással járó 
események vagy fejlemények következnek 
be.

Or. en

Módosítás 450
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok illetékes hatóságai a (2), 
illetve a (3) bekezdésben említett 
intézkedéseket az összes alábbi feltétel 
fennállása esetén vezethetik be:

(1) Az adott pénzügyi eszköz fő 
kereskedési helye szerinti tagállam
illetékes hatóságai a (2), illetve a (3) 
bekezdésben említett intézkedéseket az 
összes alábbi feltétel fennállása esetén 
vezethetik be:
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Or. en

Indokolás

Ésszerű dolog, hogy az adott pénzügyi eszköz fő kereskedési helye szerinti tagállam illetékes 
hatóságai hozzák meg a végleges döntést. Ez alapvető fontosságú abban az esetben, ha 
államadósságról van szó.

Módosítás 451
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) káros hatással járó események vagy 
fejlemények következnek be, amelyek 
súlyos veszélyt jelentenek a pénzügyi 
stabilitásra vagy a piaci bizalomra nézve 
az adott tagállamban vagy egy vagy több 
másik tagállamban;

törölve

Or. en

Módosítás 452
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az intézkedésre a veszély elhárítása 
érdekében feltétlenül szükség van.

törölve

Or. en

Módosítás 453
Olle Schmidt

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

(2) A tagállam illetékes hatósága 
megtilthatja vagy korlátozhatja a 
természetes vagy jogi személyek alábbi 
műveleteit:

(2) A tagállam illetékes hatósága 
megtilthatja vagy feltételekhez kötheti a 
természetes vagy jogi személyek számára 
a nettó rövid pozíciók felvételét vagy 
növelését a területén található valamely 
kereskedési helyszínen kereskedésre 
bevezetett részvények vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

A shortolás betiltását lehetővé tevő jogkört a pénzügyi eszközök meghatározott körére és a 
tranzakciók meghatározott típusaira kell korlátozni annak érdekében, hogy a piaci szereplők 
megfelelően felkészülhessenek a sürgősségi intézkedések gyors végrehajtására.

Módosítás 454
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállam illetékes hatósága 
megtilthatja vagy korlátozhatja a 
természetes vagy jogi személyek alábbi 
műveleteit:

(2) A tagállam illetékes hatósága 
megtilthatja vagy feltételekhez kötheti a 
természetes vagy jogi személyek számára 
a nettó rövid pozíciók fevételét vagy 
növelését a területén található valamely 
kereskedési helyszínen kereskedésre 
bevezetett részvények vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

Nem megfelelő megoldás az, ha az illetékes hatóságokat széles körűen feljogosítják konkrétan 
meg nem határozott pénzügyi eszközök kereskedelmének korlátozására, amennyiben nem 
bizonyítható, hogy az ilyen eszközökkel kapcsolatos short ügyletek hozzájárultak a pénzügyi 
instabilitáshoz. A shortolás betiltását lehetővé tevő jogkört a pénzügyi eszközök 
meghatározott körére és a tranzakciók meghatározott típusaira kell korlátozni annak 
érdekében, hogy a piaci szereplők megfelelően felkészülhessenek a sürgősségi intézkedések 
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gyors végrehajtására.

Módosítás 455
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) short ügyletek; törölve

Or. en

Indokolás

A shortolás betiltását lehetővé tevő jogkört a pénzügyi eszközök meghatározott körére és a 
tranzakciók meghatározott típusaira kell korlátozni annak érdekében, hogy a piaci szereplők 
megfelelően felkészülhessenek a sürgősségi intézkedések gyors végrehajtására.

Módosítás 456
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) short ügyletek; törölve

Or. en

Indokolás

Nem megfelelő megoldás az, ha az illetékes hatóságokat széles körűen feljogosítják konkrétan 
meg nem határozott pénzügyi eszközök kereskedelmének korlátozására, amennyiben nem 
bizonyítható, hogy az ilyen eszközökkel kapcsolatos short ügyletek hozzájárultak a pénzügyi 
instabilitáshoz. A shortolás betiltását lehetővé tevő jogkört a pénzügyi eszközök 
meghatározott körére és a tranzakciók meghatározott típusaira kell korlátozni annak 
érdekében, hogy a piaci szereplők megfelelően felkészülhessenek a sürgősségi intézkedések 
gyors végrehajtására.
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Módosítás 457
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan nem short ügylet, amely valamely 
pénzügyi eszközt hoz létre vagy azzal 
kapcsolatos, és a tranzakció 
eredményeképpen a természetes vagy jogi 
személy akkor jut anyagi előnyhöz, ha egy 
másik pénzügyi eszköz árfolyama vagy 
értéke csökken.

törölve

Or. en

Indokolás

A shortolás betiltását lehetővé tevő jogkört a pénzügyi eszközök meghatározott körére és a 
tranzakciók meghatározott típusaira kell korlátozni annak érdekében, hogy a piaci szereplők 
megfelelően felkészülhessenek a sürgősségi intézkedések gyors végrehajtására.

Módosítás 458
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan nem short ügylet, amely valamely 
pénzügyi eszközt hoz létre vagy azzal 
kapcsolatos, és a tranzakció 
eredményeképpen a természetes vagy jogi 
személy akkor jut anyagi előnyhöz, ha egy 
másik pénzügyi eszköz árfolyama vagy 
értéke csökken.

törölve

Or. en
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Indokolás

Nem megfelelő megoldás az, ha az illetékes hatóságokat széles körűen feljogosítják konkrétan 
meg nem határozott pénzügyi eszközök kereskedelmének korlátozására, amennyiben nem 
bizonyítható, hogy az ilyen eszközökkel kapcsolatos short ügyletek hozzájárultak a pénzügyi 
instabilitáshoz. A shortolás betiltását lehetővé tevő jogkört a pénzügyi eszközök 
meghatározott körére és a tranzakciók meghatározott típusaira kell korlátozni annak 
érdekében, hogy a piaci szereplők megfelelően felkészülhessenek a sürgősségi intézkedések 
gyors végrehajtására.

Módosítás 459
Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedés nem érintheti hátrányosan a 
pénzügyi piacok hatékonyságát, azaz 
többek között nem csökkentheti a 
likviditást ezeken a piacokon, és nem 
vezethet az intézkedés jótékony hatásaihoz 
képest aránytalan mértékű 
bizonytalansághoz a piaci szereplők 
számára.

Or. en

Indokolás

Az arányosság elvére konkrétan utaló rendelkezésre van szükség.

Módosítás 460
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállam illetékes hatósága 
megakadályozhatja, hogy a természetes 

törölve
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vagy jogi személyek pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatos ügyleteket kössenek, vagy 
korlátozhatja a pénzügyi eszközzel 
kapcsolatos engedélyezett tranzakciók 
értékét.

Or. en

Indokolás

A hatóságok számára a (3) bekezdésben adott jogkör túlságosan széles körű. Egy shortolásról 
szóló rendeletben nem szabad a shortoláson vagy hasonló hatásokkal járó tranzakciókon 
kívüli más pénzügyi tevékenységek korlátozására irányuló jogkört adni az illetékes 
hatóságoknak. A (2) bekezdésben adott jogkör elegendő.

Módosítás 461
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18 cikk törölve
A hitel-nemteljesítési csereügyletekre 

vonatkozó korlátozások kivételes 
helyzetekben

(1) A tagállamok illetékes hatóságai 
korlátozhatják a természetes vagy jogi 
személyeket abban, hogy egy tagállam 
vagy az Unió kötelezettségeivel 
kapcsolatos hitel-nemteljesítési
csereügyletet kössenek, vagy 
korlátozhatják a természetes vagy jogi 
személyek által köthető, valamely 
tagállam vagy az Unió kötelezettségeivel 
kapcsolatos fedezetlen hitel-nemteljesítési 
csereügyletek pozícióinak értékét olyan 
esetekben, ha mindkét alábbi feltétel 
teljesül:
a) káros hatással járó események vagy 
fejlemények következnek be, amelyek 
súlyos veszélyt jelentenek a pénzügyi 
stabilitásra vagy a piaci bizalomra nézve 
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az adott tagállamban vagy egy vagy több 
másik tagállamban;
b) az intézkedésre a veszély elhárítása 
érdekében feltétlenül szükség van.
(2) Az (1) bekezdésben említett intézkedés 
vonatkozhat bizonyos típusú hitel-
nemteljesítési csereügyletekre vagy 
meghatározott hitel-nemteljesítési 
csereügyletekre is. Az intézkedés bizonyos 
körülmények fennállásához köthető, 
illetve vonatkozhatnak rá az illetékes 
hatóság által meghatározott kivételek. A 
kivételek úgy is meghatározhatók, hogy 
különösen az árjegyzői és elsődleges piaci 
tevékenységekre vonatkozzanak.

Or. en

Indokolás

Semmi sem bizonyítja, hogy a CDS-tranzakciók hozzájárultaka pénzügyi stabilitásra vagy a 
piaci bizalomra nézve káros fejleményekhez.

Módosítás 462
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok illetékes hatóságai 
korlátozhatják a természetes vagy jogi 
személyeket abban, hogy egy tagállam 
vagy az Unió kötelezettségeivel 
kapcsolatos hitel-nemteljesítési 
csereügyletet kössenek, vagy 
korlátozhatják a természetes vagy jogi 
személyek által köthető, valamely 
tagállam vagy az Unió kötelezettségeivel 
kapcsolatos fedezetlen hitel-nemteljesítési 
csereügyletek pozícióinak értékét olyan 
esetekben, ha mindkét alábbi feltétel 
teljesül:

törölve
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a) káros hatással járó események vagy 
fejlemények következnek be, amelyek 
súlyos veszélyt jelentenek a pénzügyi 
stabilitásra vagy a piaci bizalomra nézve 
az adott tagállamban vagy egy vagy több 
másik tagállamban;
b) az intézkedésre a veszély elhárítása 
érdekében feltétlenül szükség van.

Or. de

Módosítás 463
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok illetékes hatóságai 
korlátozhatják a természetes vagy jogi 
személyeket abban, hogy egy tagállam 
vagy az Unió kötelezettségeivel 
kapcsolatos hitel-nemteljesítési 
csereügyletet kössenek, vagy 
korlátozhatják a természetes vagy jogi 
személyek által köthető, valamely tagállam 
vagy az Unió kötelezettségeivel 
kapcsolatos fedezetlen hitel-nemteljesítési 
csereügyletek pozícióinak értékét olyan 
esetekben, ha mindkét alábbi feltétel 
teljesül:

(1) A tagállamok illetékes hatóságai 
korlátozhatják a természetes vagy jogi 
személyeket abban, hogy egy tagállam 
vagy az Unió kötelezettségeivel 
kapcsolatos hitel-nemteljesítési 
csereügyletet kössenek, vagy 
korlátozhatják a természetes vagy jogi 
személyek által köthető, valamely tagállam 
vagy az Unió kötelezettségeivel 
kapcsolatos fedezetlen hitel-nemteljesítési 
csereügyletek pozícióinak értékét abban az 
esetben, ha az adott tagállamban, illetve 
egy vagy több másik tagállamban a 
pénzügyi stabilitást vagy a piaci bizalmat 
súlyosan veszélyeztető, káros hatással járó 
események vagy fejlemények következnek 
be.

a) káros hatással járó események vagy 
fejlemények következnek be, amelyek 
súlyos veszélyt jelentenek a pénzügyi 
stabilitásra vagy a piaci bizalomra nézve 
az adott tagállamban vagy egy vagy több 
másik tagállamban;
b) az intézkedésre a veszély elhárítása 
érdekében feltétlenül szükség van.
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Or. en

Módosítás 464
Olle Schmidt, Sharon Bowles

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az intézkedés nem érinti hátrányosan 
a pénzügyi piacok hatékonyságát, azaz 
többek között nem csökkenti a likviditást 
ezeken a piacokon, és nem vezet az 
intézkedés jótékony hatásaihoz képest 
aránytalan mértékű bizonytalansághoz a 
piaci szereplők számára.

Or. en

Indokolás

Az arányosság elvére konkrétan utaló rendelkezésre van szükség.

Módosítás 465
Olle Schmidt, Sharon Bowles

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az érintett állampapírt kibocsátó 
tagállam illetékes hatósága már hasonló 
intézkedést hozott.

Or. en

Indokolás

Elsődleges fontosságú szempont, hogy CDS-ügyletekkel kapcsolatos intézkedések esetén az 
érintett tagállam kezdeményezhessen lépéseket.
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Módosítás 466
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdés szerinti intézkedést 
meghozó illetékes hatóság felkérheti az 
ESA-t (ESMA), hogy fontolja meg a 24. 
cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
számára biztosított jogkör gyakorlását, 
amennyiben a szóban forgó, káros 
hatással járó események vagy fejlemények 
uniós szintű intézkedést tesznek 
szükségessé.

Or. en

Módosítás 467
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Abban az esetben, ha valamely 
pénzügyi eszköz árfolyama valamely 
kereskedési helyszínen egyetlen 
kereskedési napon belül a (4) bekezdésben 
említett értékkel zuhant az adott 
kereskedési helyszínen az előző 
kereskedési napon elért záró árfolyamhoz 
képest, az adott kereskedési helyszín 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatósága mérlegeli, hogy indokolt-e 
megtiltani vagy korlátozni, hogy 
természetes vagy jogi személyek a 
kereskedési helyszínen a szóban forgó 
pénzügyi eszközzel kapcsolatos short 
ügyleteket kössenek, vagy egyéb módon 
korlátozni a kereskedési helyszínen az 
adott pénzügyi eszközzel kapcsolatos 
ügyleteket a pénzügyi eszköz árfolyama 
rendellenes esésének megakadályozása 

(1) Abban az esetben, ha valamely 
pénzügyi eszköz árfolyama valamely 
kereskedési helyszínen egyetlen 
kereskedési napon belül a (4) bekezdésben 
említett értékkel zuhant az adott 
kereskedési helyszínen az előző 
kereskedési napon elért záró árfolyamhoz 
képest, az adott kereskedési helyszín 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatósága mérlegelheti, hogy indokolt-e 
megtiltani vagy korlátozni, hogy 
természetes vagy jogi személyek a 
kereskedési helyszínen a szóban forgó 
pénzügyi eszközzel kapcsolatos short 
ügyleteket kössenek, vagy egyéb módon 
korlátozni a kereskedési helyszínen az 
adott pénzügyi eszközzel kapcsolatos 
ügyleteket a pénzügyi eszköz árfolyama 
rendellenes esésének megakadályozása 
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érdekében. érdekében.

Or. en

Indokolás

Amennyiben valamely tagállam illetékes hatósága ezt szükségesnek tartja, ösztönözni kell a 
volatilitással szemben saját hatáskörben meghozott intézkedéseket, amelyek célja a drámai 
mozgásokat mutató részvények kereskedésének felfüggesztése. Meg kell azonban jegyezni, 
hogy a shortolást nem szabad pusztán azért betiltani, mert egy adott részvény árfolyama 
meghatározott mértékben esett, hiszen bizonyos részvények volatilitása magasabb az 
átlagosnál, és jelentős árfolyamesések számos esetben indokoltak lehetnek.

Módosítás 468
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Abban az esetben, ha valamely 
pénzügyi eszköz árfolyama valamely 
kereskedési helyszínen egyetlen 
kereskedési napon belül a (4) bekezdésben 
említett értékkel zuhant az adott 
kereskedési helyszínen az előző 
kereskedési napon elért záró árfolyamhoz 
képest, az adott kereskedési helyszín 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatósága mérlegeli, hogy indokolt-e 
megtiltani vagy korlátozni, hogy 
természetes vagy jogi személyek a 
kereskedési helyszínen a szóban forgó 
pénzügyi eszközzel kapcsolatos short 
ügyleteket kössenek, vagy egyéb módon 
korlátozni a kereskedési helyszínen az 
adott pénzügyi eszközzel kapcsolatos 
ügyleteket a pénzügyi eszköz árfolyama 
rendellenes esésének megakadályozása 
érdekében.

(1) Abban az esetben, ha valamely 
pénzügyi eszköz árfolyama valamely 
kereskedési helyszínen egyetlen 
kereskedési napon belül a (4) bekezdésben 
említett értékkel zuhant az adott 
kereskedési helyszínen az előző 
kereskedési napon elért záró árfolyamhoz 
képest, az adott kereskedési helyszín 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatósága mérlegelheti, hogy indokolt-e 
megtiltani vagy korlátozni, hogy 
természetes vagy jogi személyek a 
kereskedési helyszínen a szóban forgó 
pénzügyi eszközzel kapcsolatos short 
ügyleteket kössenek, vagy egyéb módon 
korlátozni a kereskedési helyszínen az 
adott pénzügyi eszközzel kapcsolatos 
ügyleteket a pénzügyi eszköz árfolyama 
rendellenes esésének megakadályozása 
érdekében.

Or. en
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Indokolás

Biztosítani kell, hogy legalább 10%-os árfolyamesés esetén az illetékes hatóságok szabadon 
dönthessék el, hogy milyen körülmények között veszik fontolóra megszakító jellegű intézkedés 
foganatosítását.

Módosítás 469
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy 
az első albekezdés alapján indokolt 
megtenni az említett intézkedéseket, 
részvény vagy adósság esetén megtiltja
vagy korlátozza, hogy a természetes vagy 
jogi személyek a kereskedési helyszínen 
short ügyleteket kössenek, más típusú 
pénzügyi eszköz esetén pedig korlátozza a 
szóban forgó pénzügyi eszközzel 
kapcsolatos tranzakciókat az adott 
kereskedési helyszínen.

Ha az illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy 
az első albekezdés alapján indokolt 
megtenni az említett intézkedéseket, 
részvény vagy adósság esetén megtilthatja
vagy korlátozhatja, hogy a természetes 
vagy jogi személyek a kereskedési 
helyszínen short ügyleteket kössenek, más 
típusú pénzügyi eszköz esetén pedig
korlátozhatja a szóban forgó pénzügyi 
eszközzel kapcsolatos tranzakciókat az 
adott kereskedési helyszínen, illetve 
közzéteheti döntésének indokait.

Or. en

Indokolás

Amennyiben valamely tagállam illetékes hatósága ezt szükségesnek tartja, ösztönözni kell a 
volatilitással szemben saját hatáskörben meghozott intézkedéseket, amelyek célja a drámai 
mozgásokat mutató részvények kereskedésének felfüggesztése.  Meg kell azonban jegyezni, 
hogy a shortolást nem szabad pusztán azért betiltani, mert egy adott részvény árfolyama 
meghatározott mértékben esett, hiszen bizonyos részvények volatilitása magasabb az 
átlagosnál, és jelentős árfolyamesések számos esetben indokoltak lehet.

Módosítás 470
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy 
az első albekezdés alapján indokolt 
megtenni az említett intézkedéseket, 
részvény vagy adósság esetén megtiltja
vagy korlátozza, hogy a természetes vagy 
jogi személyek a kereskedési helyszínen 
short ügyleteket kössenek, más típusú 
pénzügyi eszköz esetén pedig korlátozza a 
szóban forgó pénzügyi eszközzel 
kapcsolatos tranzakciókat az adott 
kereskedési helyszínen.

Ha az illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy 
az első albekezdés alapján indokolt 
megtenni az említett intézkedéseket, 
részvény vagy adósság esetén megtilthatja
vagy korlátozhatja, hogy a természetes 
vagy jogi személyek a kereskedési 
helyszínen short ügyleteket kössenek, más 
típusú pénzügyi eszköz esetén pedig
korlátozhatja a szóban forgó pénzügyi 
eszközzel kapcsolatos tranzakciókat az 
adott kereskedési helyszínen.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy legalább 10%-os árfolyamesés esetén az illetékes hatóságok szabadon 
dönthessék el, hogy milyen körülmények között veszik fontolóra megszakító jellegű intézkedés 
foganatosítását.

Módosítás 471
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az intézkedés legfeljebb az 
árfolyamesés napját követő kereskedési 
nap végéig alkalmazandó.

törölve

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy legalább 10%-os árfolyamesés esetén az illetékes hatóságok szabadon 
dönthessék el, hogy milyen körülmények között veszik fontolóra megszakító jellegű intézkedés 
foganatosítását.
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Módosítás 472
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az intézkedés legfeljebb az 
árfolyamesés napját követő kereskedési 
nap végéig alkalmazandó.

törölve

Or. en

Módosítás 473
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az intézkedés legfeljebb az 
árfolyamesés napját követő kereskedési 
nap végéig alkalmazandó.

(2) Az intézkedés az árzuhanás 
mértékének megfelelő időszakra 
korlátozódik.

Or. en

Módosítás 474
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az intézkedés legfeljebb az 
árfolyamesés napját követő kereskedési 
nap végéig alkalmazandó.

(2) Az intézkedést az árfolyamesés 
mértékének megfelelő időtartamra kell 
korlátozni.

Or. de
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Módosítás 475
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az intézkedés bizonyos körülmények 
fennállásától függően alkalmazandó, 
illetve vonatkoznak rá az illetékes hatóság 
által meghatározott kivételek. A kivételek 
úgy is meghatározhatók, hogy különösen 
az árjegyzői és elsődleges piaci 
tevékenységekre vonatkozzanak.

törölve

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy legalább 10%-os árfolyamesés esetén az illetékes hatóságok szabadon 
dönthessék el, hogy milyen körülmények között veszik fontolóra megszakító jellegű intézkedés 
foganatosítását.

Módosítás 476
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az árfolyamesés mértékének 
részvények esetén el kell érnie vagy meg 
kell haladnia a 10%-ot, más típusú 
pénzügyieszköz-kategóriák esetén pedig a 
Bizottság által meghatározandó összeget.

törölve

A Bizottság a 36. cikknek megfelelően és 
figyelemmel a 37. és 38. cikkben foglalt 
feltételekre, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén határozza meg a 
részvényektől eltérő más pénzügyi 
eszközök árfolyamesésének mértékét, 
figyelembe véve az egyes pénzügyi 
eszközök kategóriáira jellemző 
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sajátosságokat.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy legalább 10%-os árfolyamesés esetén az illetékes hatóságok szabadon 
dönthessék el, hogy milyen körülmények között veszik fontolóra megszakító jellegű intézkedés 
foganatosítását.

Módosítás 477
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az árfolyamesés mértékének 
részvények esetén el kell érnie vagy meg 
kell haladnia a 10%-ot, más típusú 
pénzügyieszköz-kategóriák esetén pedig a 
Bizottság által meghatározandó összeget.

(4) Az árfolyamesés mértékét az ESA-nak 
(ESMA) kell meghatároznia a volatilitás 
terén fennálló különbségek 
figyelembevételével.

Or. en

Módosítás 478
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az árfolyamesés mértékének 
részvények esetén el kell érnie vagy meg 
kell haladnia a 10%-ot, más típusú 
pénzügyieszköz-kategóriák esetén pedig a 
Bizottság által meghatározandó összeget.

(4) Az árfolyamesés mértékét az ESA-nak 
(ESMA) kell meghatároznia a volatilitás 
terén fennálló különbségek 
figyelembevételével.

Or. en
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Módosítás 479
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az árfolyamesés mértékének 
részvények esetén el kell érnie vagy meg 
kell haladnia a 10%-ot, más típusú 
pénzügyieszköz-kategóriák esetén pedig a 
Bizottság által meghatározandó összeget.

(4) Az árfolyamesés mértékét az illetékes 
hatóságnak egyedi jelleggel kell
meghatároznia.

Or. en

Indokolás

Amennyiben valamely tagállam illetékes hatósága ezt szükségesnek tartja, ösztönözni kell a 
volatilitással szemben saját hatáskörben meghozott intézkedéseket, amelyek célja a drámai 
mozgásokat mutató részvények kereskedésének felfüggesztése.  Meg kell azonban jegyezni, 
hogy a shortolást nem szabad pusztán azért betiltani, mert egy adott részvény árfolyama 
meghatározott mértékben esett, hiszen bizonyos részvények volatilitása magasabb az 
átlagosnál, és jelentős árfolyamesések számos esetben indokoltak lehet.

Módosítás 480
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 36. cikknek megfelelően és 
figyelemmel a 37. és 38. cikkben foglalt 
feltételekre, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén határozza meg a 
részvényektől eltérő más pénzügyi 
eszközök árfolyamesésének mértékét, 
figyelembe véve az egyes pénzügyi 
eszközök kategóriáira jellemző 
sajátosságokat.

törölve

Or. en
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Indokolás

Amennyiben valamely tagállam illetékes hatósága ezt szükségesnek tartja, ösztönözni kell a 
volatilitással szemben saját hatáskörben meghozott intézkedéseket, amelyek célja a drámai 
mozgásokat mutató részvények kereskedésének felfüggesztése.  Meg kell azonban jegyezni, 
hogy a shortolást nem szabad pusztán azért betiltani, mert egy adott részvény árfolyama 
meghatározott mértékben esett, hiszen bizonyos részvények volatilitása magasabb az 
átlagosnál, és jelentős árfolyamesések számos esetben indokoltak lehet.

Módosítás 481
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottságot felruházzák azzal a 
hatáskörrel, hogy szabályozástechnikai 
standardokat fogadjon el, amelyekben 
meghatározza a részvények 10%-os 
árfolyamesése, illetve a Bizottság által a 
(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően 
meghatározott értékcsökkenés 
számításának módszerét.

törölve

Az első albekezdésben említett 
szabályozási standardokat a(z) …/…./EU 
rendelet [ESMA rendelet] [7–7d.] 
cikkének megfelelően fogadják el.
Az ESMA legkésőbb [2011. december 31]-
ig benyújtja a Bizottsághoz a szóban forgó 
szabályozástechnikai standardok 
tervezeteit.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy legalább 10%-os árfolyamesés esetén az illetékes hatóságok szabadon 
dönthessék el, hogy milyen körülmények között veszik fontolóra megszakító jellegű intézkedés 
foganatosítását.
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Módosítás 482
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottságot felruházzák azzal a 
hatáskörrel, hogy szabályozástechnikai 
standardokat fogadjon el, amelyekben 
meghatározza a részvények 10%-os 
árfolyamesése, illetve a Bizottság által a 
(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően 
meghatározott értékcsökkenés 
számításának módszerét.

törölve

Az első albekezdésben említett 
szabályozási standardokat a(z) …/…./EU 
rendelet [ESMA rendelet] [7–7d.] 
cikkének megfelelően fogadják el.
Az ESMA legkésőbb [2011. december 31]-
ig benyújtja a Bizottsághoz a szóban forgó 
szabályozástechnikai standardok 
tervezeteit.

Or. en

Indokolás

Amennyiben valamely tagállam illetékes hatósága ezt szükségesnek tartja, ösztönözni kell a 
volatilitással szemben saját hatáskörben meghozott intézkedéseket, amelyek célja a drámai 
mozgásokat mutató részvények kereskedésének felfüggesztése.  Meg kell azonban jegyezni, 
hogy a shortolást nem szabad pusztán azért betiltani, mert egy adott részvény árfolyama 
meghatározott mértékben esett, hiszen bizonyos részvények volatilitása magasabb az 
átlagosnál, és jelentős árfolyamesések számos esetben indokoltak lehet.

Módosítás 483
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottságot felruházzák azzal a 
hatáskörrel, hogy szabályozástechnikai 
standardokat fogadjon el, amelyekben 
meghatározza a részvények 10%-os 
árfolyamesése, illetve a Bizottság által a 
(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően 
meghatározott értékcsökkenés 
számításának módszerét.

törölve

Or. en

Indokolás

Amennyiben valamely tagállam illetékes hatósága ezt szükségesnek tartja, ösztönözni kell a 
volatilitással szemben saját hatáskörben meghozott intézkedéseket, amelyek célja a drámai 
mozgásokat mutató részvények kereskedésének felfüggesztése.  Meg kell azonban jegyezni, 
hogy a shortolást nem szabad pusztán azért betiltani, mert egy adott részvény árfolyama 
meghatározott mértékben esett, hiszen bizonyos részvények volatilitása magasabb az 
átlagosnál, és jelentős árfolyamesések számos esetben indokoltak lehet.

Módosítás 484
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESMA legkésőbb [2011. december 31]-
ig benyújtja a Bizottsághoz a szóban forgó 
szabályozástechnikai standardok 
tervezeteit.

törölve

Or. en

Indokolás

Amennyiben valamely tagállam illetékes hatósága ezt szükségesnek tartja, ösztönözni kell a 
volatilitással szemben saját hatáskörben meghozott intézkedéseket, amelyek célja a drámai 
mozgásokat mutató részvények kereskedésének felfüggesztése.  Meg kell azonban jegyezni, 
hogy a shortolást nem szabad pusztán azért betiltani, mert egy adott részvény árfolyama 
meghatározott mértékben esett, hiszen bizonyos részvények volatilitása magasabb az 
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átlagosnál, és jelentős árfolyamesések számos esetben indokoltak lehet.

Módosítás 485
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 16–18. cikk értelmében bevezetett 
bármely intézkedés első alkalommal 
legfeljebb a 21. cikkben említett értesítés 
közzétételétől számított három hónapig 
maradhat érvényben.

Amennyiben az okok továbbra is 
fennállnak, az intézkedések három 
hónapot meg nem haladó további
időszakokra meghosszabbíthatók. 
Amennyiben az intézkedés a három 
hónapos időszak elteltével nem kerül 
meghosszabbításra, automatikusan 
hatályát veszti.

Or. en

Indokolás

A 20. cikknek egyértelműen ki kell mondania, hogy a meg nem hosszabbított intézkedés 
hatályát veszti, és az intézkedés csak akkor hosszabbítható meg, ha bevezetésének okai 
továbbra is fennállnak.

Módosítás 486
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések hatálya újabb, legfeljebb 
három hónapig terjedő időszakokra 
meghosszabbítható.

Amennyiben az okok továbbra is 
fennállnak, az intézkedések három 
hónapot meg nem haladó további 
időszakokra meghosszabbíthatók.
Amennyiben az intézkedés a három 
hónapos időszak elteltével nem kerül 
meghosszabbításra, automatikusan 
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hatályát veszti.

Or. en

Indokolás

A 20. cikknek egyértelműen ki kell mondania, hogy a meg nem hosszabbított intézkedés 
hatályát veszti, és az intézkedés csak akkor hosszabbítható meg, ha az e rendelet szerint 
történt bevezetésének okai továbbra is fennállnak.

Módosítás 487
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések hatálya újabb, legfeljebb 
három hónapig terjedő időszakokra 
meghosszabbítható.

Az intézkedések hatálya a piaci zavarok 
súlyosságával arányos időszakra
meghosszabbítható.

Or. de

Módosítás 488
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések hatálya újabb, legfeljebb 
három hónapig terjedő időszakokra 
meghosszabbítható.

Az intézkedések hatálya a piaci zavarok 
súlyosságához mérten szükséges újabb
időszakra meghosszabítható.

Or. en

Módosítás 489
Sylvie Goulard

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

Miután az illetékes hatóság értesítette 
arról, hogy megtiltja vagy korlátozza a 
kereskedési helyszínen a természetes vagy 
jogi személyek számára a szóban forgó 
pénzügyi eszközzel kapcsolatos short 
ügyleteket, illetve a 19. cikk értelmében 
egyéb módon korlátozza a kereskedési 
helyszínen az adott pénzügyi eszközzel 
kapcsolatos ügyleteket a pénzügyi eszköz 
rendellenes árfolyamesésének 
megakadályozása érdekében, az ESA 
(ESMA) az 1095/2010/EU rendelet 9. 
cikke szerinti intézkedéseket hozhat.

Or. en

Indokolás

E rendelkezés azért szükséges, hogy az ESMA koordinátori szerepet kapjon a több európai 
kereskedési helyszínen bevezetett, ezért egyszerre több illetékes hatóság felügyelete alá 
tartozó pénzügyi eszközökre vonatkozóan.

Módosítás 490
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Abban az esetben, ha valamely 
illetékes hatóság az ESMA által a (2) 
bekezdésnek megfelelően kiadott 
vélemény ellenére intézkedéseket vezet be 
vagy szándékozik bevezetni, vagy az 
ESMA véleményének ellenére elutasítja 
az intézkedések bevezetését, a saját 
honlapján késedelem nélkül tájékoztatást 
tesz közzé, amelyben részletesen 
megindokolja a szóban forgó döntését.

(3) Amennyiben az ESA (ESMA) úgy ítéli 
meg, hogy uniós szinten kell intézkedést
bevezetni, határozata az illetékes 
hatóságokra nézve kötelező.

Or. en
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Indokolás

Biztosítani kell, hogy az ESMA uniós szinten vezethessen be intézkedéseket.

Módosítás 491
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24. cikk törölve
Az ESMA beavatkozási hatásköre

(1) Az ESMA a (2) bekezdésben felsorolt 
valamennyi feltétel teljesülése esetén a(z) 
…/…./EU rendelet [ESMA rendelet] [6a. 
cikke (5) bekezdésének] megfelelően az 
alábbi intézkedéseket hozhatja:
a) a valamely pénzügyi eszközzel vagy 
valamely pénzügyieszköz-kategóriával 
kapcsolatban nettó rövid pozíciókkal 
rendelkező természetes vagy jogi 
személyek számára előírja, hogy a 
pozícióról tájékoztassák az illetékes 
hatóságot, vagy tegyék közzé az azzal 
kapcsolatos adatokat;
b) megtiltja vagy feltételekhez köti, hogy 
természetes vagy jogi személyek olyan 
short vagy egyéb ügyleteket kössenek, 
amelyek valamely pénzügyi eszközt 
hoznak létre vagy azzal kapcsolatosak, és 
a tranzakció eredményeképpen a 
természetes vagy jogi személy akkor jut 
anyagi előnyhöz, ha egy másik pénzügyi 
eszköz árfolyama vagy értéke csökken;
c) korlátozza, hogy természetes vagy jogi 
személyek valamely tagállam vagy az Unió 
kötelezettségeivel kapcsolatos hitel-
nemteljesítési csereügyleteket kössenek, 
vagy korlátozza a természetes vagy jogi 
személyek által köthető, valamely 
tagállam vagy az Unió kötelezettségeivel 
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kapcsolatos fedezetlen hitel-nemteljesítési 
csereügyletek pozícióinak értékét;
d) megakadályozza, hogy természetes vagy 
jogi személyek pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatos ügyleteket kössenek, vagy 
korlátozza a pénzügyi eszközzel 
kapcsolatos engedélyezett tranzakciók 
értékét.
Az intézkedés bizonyos körülmények 
fennállásához köthető, illetve 
vonatkozhatnak rá az érintett illetékes 
hatóság által meghatározott kivételek. A 
kivételek úgy is meghatározhatók, hogy 
különösen az árjegyzői és elsődleges piaci 
tevékenységekre vonatkozzanak.
(2) Az ESMA kizárólag akkor hoz az (1) 
bekezdésnek megfelelő határozatot, ha az 
összes alábbi feltétel teljesül:
a) az (1) bekezdés a)–d) pontjában 
felsorolt intézkedések veszélyeztetik a 
pénzügyi piacok szabályos működését és 
integritását, vagy az Unió pénzügyi 
rendszerének egészét vagy annak egy 
részét, és határokon átnyúló 
következmények merülnek fel;
b) egy vagy több illetékes hatóság 
elmulasztott intézkedni, vagy a meghozott 
intézkedések nem kezelik kielégítően a 
fenyegetést.
(3) Az ESMA az (1) bekezdésben említett 
intézkedések meghozatala során 
mérlegeli, hogy az intézkedés mennyiben 
felel meg az alábbi követelményeknek:
a) jelentős mértékben alkalmas a pénzügyi 
piacok szabályos működését és 
integritását, vagy az Unió pénzügyi 
rendszere egészének vagy egy részének 
stabilitását fenyegető veszély kezelésére, 
vagy jelentősen fokozza az illetékes 
hatóságok képességét a veszély 
figyelemmel kísérésére;
b) nem jár a szabályozási arbitrázs 
veszélyével;
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c) nem érinti hátrányosan a pénzügyi 
piacok hatékonyságát, azaz többek között 
nem csökkenti a likviditást ezeken a 
piacokon, és nem vezet bizonytalansághoz 
a piaci szereplők számára az intézkedés 
jótékony hatásaihoz képest aránytalan 
mértékben.
Ha egy vagy több illetékes hatóság a 16., 
17. vagy 18. cikkben említett intézkedést 
hoz, az ESMA a 23. cikkben 
meghatározott vélemény kiadása nélkül is 
meghozhatja az (1) bekezdésben említett 
bármely intézkedést.
(4) Az ESMA az (1) bekezdésben említett 
bármely intézkedés bevezetéséről vagy 
meghosszabbításáról szóló határozatát 
megelőzően – adott esetben – egyeztet az 
Európai Rendszerkockázati Testülettel és 
más érintett hatóságokkal.
(5) Az ESMA az (1) bekezdésben említett 
bármely intézkedés bevezetéséről vagy 
meghosszabbításáról szóló határozatát 
megelőzően értesíti az illetékes 
hatóságokat az általa tervezett 
intézkedésről. Az értesítés kiterjed a 
tervezett intézkedések részleteire, az 
intézkedések által érintett pénzügyieszköz-
kategóriák és tranzakciók felsorolására, 
az indoklást alátámasztó bizonyítékokra, 
továbbá az intézkedések 
hatálybalépésének tervezett időpontjára.
(6) Az illetékes hatóságokat az intézkedés 
hatálybalépésének vagy 
meghosszabbításának tervezett időpontját 
megelőzően legalább 24 órával értesítik. 
Kivételes körülmények között, ha a 24 
órás értesítési határidőt lehetetlen 
betartani, az ESMA az intézkedés 
hatálybalépését megelőző 24 órán belül is 
elküldheti az értesítést.
(7) Az ESMA a saját honlapján teszi közzé 
az (1) bekezdésben említett bármely 
intézkedés bevezetéséről vagy 
meghosszabbításáról szóló értesítést. Az 
értesítés legalább az alábbi információkat 
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tartalmazza:
a) a bevezetett intézkedések, beleértve 
azoknak az eszközöknek és az ügyletek 
azon kategóriájának felsorolását, 
amelyekre az intézkedések vonatkoznak, 
illetve az intézkedések időbeli hatályát;
b) annak indoklását, hogy az ESMA 
szerint miért van szükség az intézkedések 
bevezetésére, beleértve az érvek alapjául 
szolgáló bizonyítékokat.
(8) Az intézkedések az értesítés
közzétételének időpontjában vagy az 
értesítésben megjelölt későbbi időpontban 
lépnek hatályba, és kizárólag az 
intézkedés hatálybalépését követően 
megkötött ügyletekkel kapcsolatban 
alkalmazandók.
(9) Az ESMA megfelelő időközönként, 
legalább háromhavonta felülvizsgálja az 
(1) bekezdésben említett intézkedéseit. Ha 
egy intézkedést a három hónapos 
időszakon belül nem hosszabbítanak meg, 
az automatikusan hatályát veszti. Az 
intézkedések meghosszabbítására a (2)–
(8) bekezdés alkalmazandó.
(10) Az ESMA által ennek a cikknek 
megfelelően elfogadott intézkedés 
elsőbbséget élvez az illetékes hatóságok 
által az 1. szakasz értelmében hozott 
bármely korábbi intézkedéssel szemben.

Or. en

Indokolás

Ez meghaladja az ESMA COM(2009)503 dokumentum szerinti jogkörét. Az ESMA szerepének 
a 23. cikk szerinti koordinációra kel korlátozódnia. Nem helyes, ha az ESMA közvetlenül 
kötelezettségeket írhat elő a természetes vagy jogi személyek számára. Ez jelentős, 
általánosan alkalmazható mérlegelési jogkört adna az ESMA-nak egy igen érzékeny politikai 
területen, holott ezt a Szerződés nem teszi lehetővé.
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Módosítás 492
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a valamely pénzügyi eszközzel vagy 
valamely pénzügyieszköz-kategóriával
kapcsolatban nettó rövid pozíciókkal 
rendelkező természetes vagy jogi 
személyek számára előírja, hogy a 
pozícióról tájékoztassák az illetékes 
hatóságot, vagy tegyék közzé az azzal 
kapcsolatos adatokat;

a) a valamely kereskedési helyszínen 
történő kereskedésre bevezetett 
részvénnyel kapcsolatban nettó rövid 
pozíciókkal rendelkező természetes vagy 
jogi személyek számára előírja, hogy a 7. 
cikk (2) bekezdése szerinti küszöbértéket 
meghaladó pozícióról tájékoztassák az 
illetékes hatóságot, vagy tegyék közzé az 
azzal kapcsolatos adatokat;

Or. en

Indokolás

Nem megfelelő megoldás az, ha az ESMA-t széles körűen feljogosítják konkrétan meg nem 
határozott pénzügyi eszközök kereskedelmének korlátozására vagy az ilyen ügyletek 
közzétételének előírására, amennyiben nem bizonyítható, hogy az ilyen eszközökkel 
kapcsolatos short ügyletek hozzájárultak a pénzügyi instabilitáshoz. A közzététel utólagos, 
vagyis alacsonyabb, az ügylet megkezdésekor nem várható szintű küszöbértékek szerinti 
előírása, bizonytalanságot okoz, valamint negatív hatásokat (árfelhajtás, stb.) gyakorol a 
közzététellel kapcsolatban.

Módosítás 493
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) korlátozza, hogy természetes vagy jogi 
személyek valamely tagállam vagy az Unió 
kötelezettségeivel kapcsolatos hitel-
nemteljesítési csereügyleteket kössenek, 
vagy korlátozza a természetes vagy jogi 
személyek által köthető, valamely 
tagállam vagy az Unió kötelezettségeivel 
kapcsolatos fedezetlen hitel-nemteljesítési 

törölve
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csereügyletek pozícióinak értékét;

Or. en

Módosítás 494
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) korlátozza, hogy természetes vagy jogi 
személyek valamely tagállam vagy az Unió 
kötelezettségeivel kapcsolatos hitel-
nemteljesítési csereügyleteket kössenek, 
vagy korlátozza a természetes vagy jogi 
személyek által köthető, valamely tagállam 
vagy az Unió kötelezettségeivel 
kapcsolatos fedezetlen hitel-nemteljesítési 
csereügyletek pozícióinak értékét;

c) korlátozza, hogy természetes vagy jogi 
személyek valamely tagállam, az Unió 
vagy egy, az Unióban illetékességgel 
rendelkező vagy ott létrehozott, 
rendszerszinten fontos intézmény
kötelezettségeivel kapcsolatos hitel-
nemteljesítési csereügyleteket kössenek, 
vagy korlátozza a természetes vagy jogi 
személyek által köthető, valamely 
tagállam, az Unió vagy egy, az Unióban 
illetékességgel rendelkező vagy ott 
létrehozott, rendszerszinten fontos 
intézmény kötelezettségeivel kapcsolatos 
fedezetlen hitel-nemteljesítési 
csereügyletek pozícióinak értékét;

Or. de

Módosítás 495
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) megakadályozza, hogy természetes vagy 
jogi személyek pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatos ügyleteket kössenek, vagy 
korlátozza a pénzügyi eszközzel 
kapcsolatos engedélyezett tranzakciók 
értékét.

törölve

Or. en
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Indokolás

1d – úgy tűnik, hogy a rendelkezés célja a CDS-ügyletek bevonása, ám a szövegezés nem 
elfogadható.

Módosítás 496
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedés bizonyos körülmények 
fennállásához köthető, illetve 
vonatkozhatnak rá az érintett illetékes
hatóság által meghatározott kivételek. A 
kivételek úgy is meghatározhatók, hogy 
különösen az árjegyzői és elsődleges piaci 
tevékenységekre vonatkozzanak.

Az intézkedés bizonyos körülmények 
fennállásához köthető, illetve 
vonatkozhatnak rá az illetékes hatóságok
által meghatározott kivételek. A kivételek 
úgy is meghatározhatók, hogy különösen 
az árjegyzői és elsődleges piaci 
tevékenységekre vonatkozzanak.

Or. en

Indokolás

Mivel kivételt kell tenni az árjegyzők és az elsődleges értékpapír-kereskedők vonatkozásában. 
A módosítás eredményeként a tagállamok illetékes hatóságai határozhatják meg, hogy 
országukban mely szervezet minősül árjegyzőnek.

Módosítás 497
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ESMA az (1) bekezdésben említett 
bármely intézkedés bevezetéséről vagy 
meghosszabbításáról szóló határozatát 
megelőzően – adott esetben – egyeztet az 
Európai Rendszerkockázati Testülettel és 
más érintett hatóságokkal.

(4) Az ESA (ESMA) az (1) bekezdésben 
említett bármely intézkedés bevezetéséről 
vagy meghosszabbításáról szóló 
határozatát megelőzően egyeztet az 
Európai Rendszerkockázati Testülettel és –
adott esetben – más érintett testületekkel.
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Or. en

Indokolás

Mivel az ESMA shortolást betiltó intézkedés bevezetésére irányuló határozatai kihatnak a 
pénzügyi stabilitásra, célszerű előírni, hogy minden alkalommal kikérje az ESRB véleményét.

Módosítás 498
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25. cikk törölve
Káros hatással járó események vagy 

fejlemények pontosabb meghatározása
A Bizottság a 36. cikknek megfelelően és 
figyelemmel a 37. és 38. cikkben foglalt 
feltételekre, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén intézkedéseket fogadhat el, 
amelyekben meghatározza az illetékes 
hatóságok és az ESMA által annak 
megállapításakor figyelembe veendő 
kritériumokat és tényezőket, hogy milyen
esetekben következnek be a 16., 17., 18. és 
23. cikkben említett, káros hatással járó 
események vagy fejlemények, és a 24. cikk 
(2) bekezdésének a) pontjában említett 
veszélyek.

Or. en

Indokolás

Nem lehetséges és nem is ésszerű megpróbálni előre meghatározni az összes olyan 
kritériumot és tényezőt, amelyek alapján az illetékes hatóság megállapíthatja a káros hatással 
járó események vagy fejlemények fennforgását. A vészhelyzet jellege így előre nem látható 
körülmények miatt akár béklyóba is kötheti a tagállam illetékes hatóságát, amely ennek 
következtében nem lesz majd képes meghozni a szükséges második szintű jogalkotási 
intézkedést.
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Módosítás 499
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESMA egy vagy több illetékes hatóság 
kérésére vagy saját kezdeményezésére 
vizsgálatot folytathat a shortolással vagy a 
hitel-nemteljesítési csereügyletek 
alkalmazásával kapcsolatos konkrét 
kérdéseket vagy gyakorlatokat illetően 
annak elbírálására, hogy a szóban forgó 
kérdés vagy gyakorlat lehetséges veszélyt 
jelent-e az Unión belüli pénzügyi
stabilitásra vagy a piaci bizalomra.

Az ESA (ESMA) egy vagy több illetékes 
hatóság, az Európai Parlament, a Tanács 
vagy a Bizottság kérésére vagy saját 
kezdeményezésére vizsgálatot folytathat a 
shortolással vagy a hitel-nemteljesítési 
csereügyletek alkalmazásával kapcsolatos 
konkrét kérdéseket vagy gyakorlatokat 
illetően annak elbírálására, hogy a szóban 
forgó kérdés vagy gyakorlat lehetséges 
veszélyt jelent-e az Unió pénzügyi
rendszerének stabilitására vagy a piaci 
bizalomra, valamint ajánlásokat 
fogalmazhat meg az érintett illetékes 
hatóságok számára a szükséges lépéseket 
illetően.

Or. en

Indokolás

A jokörnek összhangban kell állnia az ESMA-ról szóló rendelet 22. cikkének (4) bekezdésével: 
„A Hatóság – egy vagy több illetékes hatóság, a Tanács, az Európai Parlament vagy a 
Bizottság kérésére vagy saját kezdeményezésére – vizsgálatot végezhet, amelynek tárgya egy 
bizonyos típusú pénzügyi intézmény, egy terméktípus vagy egy magatartásfajta, célja pedig a 
pénzügyi rendszer stabilitására jelentett potenciális veszélyek értékelése, és ajánlást intézhet 
az érintett illetékes hatóságokhoz a megfelelő intézkedések megtételére.”

Módosítás 500
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESMA jelentésben összegzi vizsgálati 
megállapításait és a kérdéssel vagy 

Az ESA (ESMA) a vizsgálat 
megkezdésétől számított három hónapon 
belül jelentésben összegzi vizsgálati 
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gyakorlattal kapcsolatos javaslatait. megállapításait és a kérdéssel vagy 
gyakorlattal kapcsolatos javaslatait.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az ESMA elszámoltatható legyen, és hogy a jelentés kellő időben megjelenjen.

Módosítás 501
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Szakmai titoktartási kötelezettség 
alkalmazandó minden természetes vagy 
jogi személyre, aki vagy amely az illetékes 
hatóságnak, illetve bármely olyan 
hatóságnak vagy természetes vagy jogi 
személynek dolgozik vagy dolgozott, akit 
vagy amelyet az illetékes hatóság 
feladatokkal bízott meg, beleértve az 
illetékes hatóság által megbízott 
könyvvizsgálókat és szakértőket. A 
szakmai titoktartási kötelezettség hatálya 
alá tartozó információk kizárólag olyan 
esetben adhatók tovább bármely más 
természetes vagy jogi személy vagy 
hatóság részére, ha az információközlést 
bírósági eljárás teszi szükségessé.

(1) Szakmai titoktartási kötelezettség 
alkalmazandó minden természetes vagy 
jogi személyre, aki vagy amely az illetékes 
hatóságnak, illetve bármely olyan 
hatóságnak vagy természetes vagy jogi 
személynek dolgozik vagy dolgozott, akit 
vagy amelyet az illetékes hatóság 
feladatokkal bízott meg, beleértve az 
illetékes hatóság által megbízott 
könyvvizsgálókat és szakértőket. A 
szakmai titoktartási kötelezettség hatálya 
alá tartozó bizalmas információk kizárólag 
olyan esetben adhatók tovább bármely más 
természetes vagy jogi személy vagy 
hatóság részére, ha az információközlést 
bírósági eljárás teszi szükségessé.

Or. en

Indokolás

Helyesebb megközelítés, ha először azt határozzák meg, melyek a bizalmas információk, és 
csak ezt követően mondják ki, hogy ezekre vonatkozik a szakmai titoktartás. Túlzó lenne 
minden információt automatikusan bizalmasnak minősíteni, hiszen az illetékes hatóságok által 
egymásnak adott információ egy része teljesen ártalmatlan.
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Módosítás 502
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ennek a rendeletnek az értelmében 
az illetékes hatóságok között folytatott 
bármilyen információcsere bizalmas 
adatközlésnek minősül, kivéve azt az 
esetet, ha az illetékes hatóság az 
információközléssel egyidejűleg
megállapítja, hogy a szóban forgó 
információ közreadható, illetve ha az 
információközlést bírósági eljárás teszi 
szükségessé.

(2) Az ennek a rendeletnek az értelmében 
az illetékes hatóságok között folytatott 
bármilyen, üzleti vagy operatív 
feltételekkel, illetve más gazdasági vagy 
személyes jellegű ügyekkel kapcsolatos
információcsere legfeljebb 20 évre
bizalmas adatközlésnek minősül és a 
szakmai titoktartás hatálya alá tartozik, 
kivéve azt az esetet, ha az illetékes hatóság 
az információközléssel egyidejűleg 
megállapítja, hogy a szóban forgó 
információ közreadható.

Or. en

Indokolás

Helyesebb megközelítés, ha először azt határozzák meg, melyek a bizalmas információk, és 
csak ezt követően mondják ki, hogy ezekre vonatkozik a szakmai titoktartás. Túlzó lenne 
minden információt automatikusan bizalmasnak minősíteni, hiszen az illetékes hatóságok által 
egymásnak adott információ egy része teljesen ártalmatlan.

Módosítás 503
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóság tájékoztatja az ESMA-
t az első albekezdésben említett minden 
kérésről. Olyan ellenőrzés vagy vizsgálat 
esetén, amelynek határokon átnyúló 
hatásai vannak, az ellenőrzést vagy 
vizsgálatot az ESMA koordinálja.

Az illetékes hatóság tájékoztatja az ESA-t 
(ESMA) az első albekezdésben említett 
minden kérésről.

Or. en
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Indokolás

Nem világos, hogy szükség van-e az ESMA-ra a határokon átnyúló koordináció, ellenőrzés 
vagy vizsgálat esetén. A szabályozók közötti koordináció e téren már jól működik. Az ESMA 
számára csak abban az esetben kellene előírni a szerepvállalást, ha egy szabályozó e 
rendeletet megszegve nem működik együtt.

Módosítás 504
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóság tájékoztatja az ESMA-
t az első albekezdésben említett minden 
kérésről. Olyan ellenőrzés vagy vizsgálat 
esetén, amelynek határokon átnyúló hatásai 
vannak, az ellenőrzést vagy vizsgálatot az 
ESMA koordinálja.

Az illetékes hatóság tájékoztatja az ESA-t 
(ESMA) az első albekezdésben említett 
minden kérésről. Olyan ellenőrzés vagy 
vizsgálat esetén, amelynek határokon 
átnyúló hatásai vannak, az ellenőrzést vagy 
vizsgálatot az illetékes hatóság felkérésére 
az ESA (ESMA) koordinálja.

Or. en

Indokolás

Nincs szükség az ESMA koordinálására abban az esetben, ha az illetékes hatóságok ezt saját 
maguk is meg tudják oldani.

Módosítás 505
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok együttműködési 
megállapodásokat kötnek harmadik 
országok illetékes hatóságaival a harmadik 
országok illetékes hatóságaival folytatott 

Az illetékes hatóságok mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy
együttműködési megállapodásokat
kössenek harmadik országok illetékes 
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információcseréről, az ebből a rendeletből 
eredő kötelezettségek harmadik 
országokban történő érvényesítéséről és az 
V. fejezet értelmében meghozott 
intézkedések kiegészítésére szolgáló 
hasonló intézkedéseknek az illetékes 
hatóság általi végrehajtásáról.

hatóságaival a harmadik országok illetékes 
hatóságaival folytatott információcseréről, 
az ebből a rendeletből eredő 
kötelezettségek harmadik országokban 
történő érvényesítéséről és az V. fejezet 
értelmében meghozott intézkedések 
kiegészítésére szolgáló hasonló 
intézkedéseknek az illetékes hatóság általi 
végrehajtásáról.

Or. en

Indokolás

A módosítás jelentős mértékben javít a szövegen, mivel enélkül az illetékes hatóságokat 
jogszabály kötelezné az együttműködési megállapodások megkötésére, és nem lenne világos, 
hogy mi a teendő ennek elmulasztása esetén. Azt is világossá kell tenni, hogy az 
együttműködési megállapodások nem háríthatnak bizonyos kötelezettségeket a tagállamokra –
például kölcsönös intézkedések meghozatalát –, hiszen ez ellentétes lehet a tagállamok 
alkotmányával és e rendelettel is.

Módosítás 506
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESMA összehangolja a tagállamok 
illetékes hatóságai és harmadik országok 
érintett illetékes hatóságai közötti 
együttműködési megállapodások
kidolgozását. Az ESMA ennek érdekében 
elkészíti az illetékes hatóságok által 
alkalmazható mintaszerződést.

Az ESA (ESMA) összehangolja a 
tagállamok illetékes hatóságai és harmadik 
országok érintett illetékes hatóságai közötti 
együttműködési módozatok kidolgozását.
Az ESA (ESMA) ennek érdekében 
elkészíti az illetékes hatóságok által 
alkalmazható mintaszerződést.

Or. en

Indokolás

A módosítás jelentős mértékben javít a szövegen, mivel enélkül az illetékes hatóságokat 
jogszabály kötelezné az együttműködési megállapodások megkötésére, és nem lenne világos, 
hogy mi a teendő ennek elmulasztása esetén. Azt is világossá kell tenni, hogy az 
együttműködési megállapodások nem háríthatnak bizonyos kötelezettségeket a tagállamokra –
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például kölcsönös intézkedések meghozatalát –, hiszen ez ellentétes lehet a tagállamok 
alkotmányával és e rendelettel is.

Módosítás 507
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóságok csak olyan
esetekben kötnek információcseréről szóló 
együttműködési megállapodásokat 
harmadik országok illetékes hatóságaival, 
ha a továbbadott információkra legalább a 
29. cikkben meghatározottakkal 
egyenértékű szakmai titoktartási garancia 
vonatkozik. Az említett 
információcserének az említett illetékes 
hatóságok feladatainak az ellátását kell 
szolgálnia.

(3) Az illetékes hatóságok nem állapodnak 
meg harmadik országokkal olyan
együttműködési módozatokról, amelyek az 
információszolgáltatáson túlmenő egyéb 
kötelezettségeket rónának a tagállamokra. 
Információcseréről szóló együttműködési
módozatokról csak akkor jöhet létre 
megállapodás, ha a továbbadott 
információkra legalább a 29. cikkben 
meghatározottakkal egyenértékű szakmai 
titoktartási garancia vonatkozik. Az 
említett információcserének az említett 
illetékes hatóságok feladatainak az ellátását 
kell szolgálnia.

Or. en

Indokolás

A módosítás jelentős mértékben javít a szövegen, mivel enélkül az illetékes hatóságokat 
jogszabály kötelezné az együttműködési megállapodások megkötésére, és nem lenne világos, 
hogy mi a teendő ennek elmulasztása esetén. Azt is világossá kell tenni, hogy az 
együttműködési megállapodások nem háríthatnak bizonyos kötelezettségeket a tagállamokra –
például kölcsönös intézkedések meghozatalát –, hiszen ez ellentétes lehet a tagállamok 
alkotmányával és e rendelettel is.

Módosítás 508
Olle Schmidt

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

A tagállamok illetékes hatóságai az 
adatokat és az adatok elemzését kizárólag 
eseti alapon átadhatják harmadik országok 
részére abban az esetben, ha teljesülnek a 
95/46/EK irányelv 25. és 26. cikkében 
meghatározott feltételek. A tagállam 
illetékes hatósága meggyőződik arról, hogy 
az információk átadására szükség van 
ennek a rendeletnek az alkalmazásához. A 
harmadik ország kizárólag az érintett 
tagállam illetékes hatóságának kifejezett 
írásos engedélyével adhatja tovább az 
adatokat egy másik harmadik ország 
részére.

A tagállamok illetékes hatóságai az 
adatokat és az adatok elemzését kizárólag 
eseti alapon átadhatják harmadik országok 
részére abban az esetben, ha teljesülnek a 
95/46/EK irányelv 25. és 26. cikkében 
meghatározott feltételek. A tagállam 
illetékes hatósága meggyőződik arról, hogy 
az információk átadására szükség van 
ennek a rendeletnek az alkalmazásához. Az 
információk átadására csak abban az 
esetben kerülhet sor, ha a harmadik ország
garantálja, hogy azokat kizárólag az 
érintett tagállam illetékes hatóságának 
kifejezett írásos engedélyével adja tovább 
egy másik harmadik ország részére.

Or. en

Indokolás

E módosítást azért javasoljuk, mert nem tűnik ésszerűnek, hogy maga a rendelet rójon 
kötelezettségeket a harmadik országokra.

Módosítás 509
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok illetékes hatóságai a 
valamely másik tagállam illetékes 
hatóságától kapott információkat kizárólag 
abban az esetben adhatják tovább egy 
harmadik ország illetékes hatóságának, ha 
az érintett tagállam illetékes hatósága 
megszerezte az információt eredetileg 
átadó illetékes hatóságnak a kifejezett 
hozzájárulását, és az információkat adott 
esetben kizárólag az utóbbi illetékes 
hatóság hozzájárulásában meghatározott 

A tagállamok illetékes hatóságai a 
valamely másik tagállam illetékes 
hatóságától kapott, és a 29. cikk 
értelmében bizalmasnak minősülő
információkat kizárólag abban az esetben 
adhatják tovább egy harmadik ország 
illetékes hatóságának, ha az érintett 
tagállam illetékes hatósága megszerezte az 
információt eredetileg átadó illetékes 
hatóságnak a kifejezett hozzájárulását, és 
az információkat adott esetben kizárólag az 
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célokra adhatják tovább. utóbbi illetékes hatóság hozzájárulásában 
meghatározott célokra adhatják tovább.

Or. en

Indokolás

Helyesebb megközelítés, ha először azt határozzák meg, melyek a bizalmas információk (lásd 
a 29. cikkel kapcsolatos javaslatot), és csak ezt követően mondják ki, hogy ezekre vonatkozik a 
szakmai titoktartás.

Módosítás 510
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok szabályokat határoznak meg 
az ebben a rendeletben foglalt 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó adminisztratív 
intézkedésekről, szankciókról és 
pénzbírságokról és meghozzák az ezek 
végrehajtásához szükséges összes
intézkedést. A meghozott intézkedéseknek, 
szankcióknak és bírságoknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és elrettentő 
erejűeknek kell lenniük.

Az ESA (ESMA) által elfogadott 
iránymutatások alapján, és figyelembe 
véve a pénzügyi szolgáltatások ágazatában 
a szankciórendszerek megerősítéséről 
szóló bizottsági közleményt, a tagállamok 
szabályokat határoznak meg az ebben a 
rendeletben foglalt rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó 
adminisztratív intézkedésekről, 
szankciókról és pénzbírságokról, és 
meghozzák az ezek végrehajtásához 
szükséges összes intézkedést. A meghozott 
intézkedéseknek, szankcióknak és 
bírságoknak hatékonyaknak, arányosaknak 
és elrettentő erejűeknek kell lenniük.

Or. en

Módosítás 511
Olle Schmidt

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

A tagállamok szabályokat határoznak meg 
az ebben a rendeletben foglalt 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó adminisztratív 
intézkedésekről, szankciókról és 
pénzbírságokról és meghozzák az ezek 
végrehajtásához szükséges összes 
intézkedést. A meghozott intézkedéseknek, 
szankcióknak és bírságoknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és elrettentő 
erejűeknek kell lenniük.

A tagállamok a nemzeti szabályozásukban 
rögzített alapelvek betartása mellett
szabályokat határoznak meg az ebben a 
rendeletben foglalt rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó 
adminisztratív intézkedésekről, 
szankciókról és pénzbírságokról és 
meghozzák az ezek végrehajtásához 
szükséges összes intézkedést. A meghozott 
intézkedéseknek, szankcióknak és 
bírságoknak hatékonyaknak, arányosaknak 
és elrettentő erejűeknek kell lenniük.

Or. en

Indokolás

Pontosítani kell e cikket annak érdekében, hogy el lehessen kerülni minden olyan értelmezést, 
amely ellentétes lenne a nemzeti alkotmányokkal.

Módosítás 512
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok legkésőbb [2012. július 1]-
jéig tájékoztatják a Bizottságot az általuk 
meghozott rendelkezésekről, illetve 
késedelem nélkül az azokat érintő bármely 
későbbi módosításról.

A tagállamok  [2012. július 1]-ig
tájékoztatják az ESA-t (ESMA) és a 
Bizottságot az általuk meghozott 
rendelkezésekről, illetve késedelem nélkül 
az azokat érintő bármely későbbi 
módosításról.

Or. en
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Módosítás 513
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az illetékes hatóságokkal és az
ESMA-val folytatott egyeztetések 
eredményének megfelelően 2014. június 
30-ig jelentést készít a Tanács és az 
Európai Parlament részére az alábbiakról:

A Bizottság az illetékes hatóságokkal és az
ESA-val (ESMA) folytatott egyeztetések 
eredményének megfelelően 2013. június 
30-ig jelentést készít az Európai Parlament
és a Tanács részére az alábbiakról:

Or. en

Indokolás

A közzétételről szóló, a 7. cikkben szereplő szabályok jelentős hatást gyakorolhatnak a 
pénzügyi piacok működésére, és nagyon fontos, hogy a lehető legkorábbi alkalommal sor 
kerüljön ezek felülvizsgálatára annak érdekében, hogy értékelni lehessen megfelelőségüket.

Módosítás 514
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 5., 7. és 8. cikkben meghatározott 
bejelentési és közzétételi küszöbértékek 
megfelelőségéről;

a) az 5., 7. és 8. cikkben meghatározott 
bejelentési és közzétételi küszöbértékek 
megfelelőségéről;

Or. en

Indokolás

A közzétételről szóló, a 7. cikkben szereplő szabályok jelentős hatást gyakorolhatnak a 
pénzügyi piacok működésére, és nagyon fontos, hogy a lehető legkorábbi alkalommal sor 
kerüljön ezek felülvizsgálatára annak érdekében, hogy értékelni lehessen megfelelőségüket.



PE456.805v02-00 110/111 AM\854948HU.doc

HU

Módosítás 515
Markus Ferber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a nyilvános közzétételi előírás 
megfelelőségéről, a közzétételi előírásról 
és a 7. cikk szerinti közzétételi 
küszöbértékekről, különös tekintettel arra, 
hogy ezek milyen hatást gyakoroltak a 
pénzügyi piacok likviditására és 
volatilitására;

Or. en

Indokolás

A közzétételről szóló, a 7. cikkben szereplő szabályok jelentős hatást gyakorolhatnak a 
pénzügyi piacok működésére, és nagyon fontos, hogy a lehető legkorábbi alkalommal sor 
kerüljön ezek felülvizsgálatára annak érdekében, hogy értékelni lehessen megfelelőségüket.

Módosítás 516
Robert Goebbels

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az ESA (ESMA) véleményét 
figyelembe véve összehangolt szabályokat 
hoz az e rendelet megsértése esetén 
alkalmazandó adminisztratív 
intézkedésekről, valamint pénzbírságokról 
és egyéb szankciókról.

Or. en
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